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Må alle dele håpet 
så gode ting kan skje.

Må jord og himmel møtes.  
Et lys er tent for det.

Pause fra «peis på»
- Julen er en god anledning til å 
stoppe opp og reflektere litt. Hele 
samfunnet trekker pusten i julen, 
sier Jostein Grindhaug.

Les mer på side 8

Første jul i fremmed land
Amalie Storesund Olsen ser fram til 
en helt spesiell julefeiring i Tanzania. 
- Jeg både gruer og gleder meg, 
forteller utvekslingsstudenten. 

Les mer på side 9 
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Kommentar

Hva betyr 
stillhet for deg?

Tidligere i høst var jeg så heldig å få være stille 
i nesten en hel uke. «Hva?» sier folk van-
tro. «Det hadde jeg aldri greid!» Jeg tror de 
hadde greid det helt fint. Det er det å trykke 
på pauseknappen som kan være utfordrin-
gen, ikke akkurat hvor lenge pausen varer.  
Men lederne på retreaten jeg var på fikk snakke. 
De spurte blant annet: «Hva betyr stillhet for 
deg?» Jeg fant nye svar for hver dag jeg var stille. 
Det var en fantastisk erfaring. 
Stillhet er utrolig nok blitt litt trendy. Erling 
Kagges bok om verdien av stillhet kommer til å 
ligge under mange juletrær. Kanskje forhåpnings-
fulle menn gir den til konene sine. Eller damer gir 
den til mannen sin i et forsøk på å innlemme dem 
i mindfullness-trenden ofte kvinner er mest opp-
tatt av. Kagges bok er allerede solgt for millioner 
til flere land. Den illustrerer et sug etter stillhet. 
Et stort og stigende behov blant folk, både for 
noe mer – og noe mindre. Mer nærvær, mening, 
glede og fred. Mindre mas, tempo og overflate. 
I boka si har Kagge en liten mailutveksling med 
katolikken og forfatteren Jon Fosse. «Det finns 
ein kjærleik ingen hugsar» leser Kagge i en dikt-
samling av Fosse. «Hva mente han med det? En 
usynlig kjærlighet som ligger i dvale?» Kagge 
bestemmer seg for å spørre dikteren, som faktisk 
svarer: 
Det er på eit vis stilla som skal tala. Det er kanskje 
fordi stilla har undringa med seg , men den har også 
eit slags velde i seg , ja som eit hav, eller som ei en-
delaus snøvidde. Og den som ikkje undrar seg over 
dette veldet, han vert redd for det. Og det er truleg 
difor mange er redde for stilla.
Mange har nok mot til å møte denne stilla 
både titt og ofte. En rolig tur i skogen når ting 
tårner seg opp. En løpetur uten musikk eller 
et strikketøy i en stille stue. En bønnestund el-
ler en meditasjon. Men mange sliter også med 
manglende ro og manglende kontakt. Med seg 
selv, med andre, med Gud. Både indre og ytre 
støy kan stå i veien. Søker man stillheten, er 
det store muligheter for å finne en ekte skatt.  
Slik den hellige, stille natten rommet Jesusbarnet, 
kan stillheten vise seg å romme noe som rett og 
slett er større enn alt. 

Nådens fellesskap
Når jeg nå skriver min åttende advents- og julehilsen til menighetene i 
Stavanger bispedømme, blir det samtidig min avskjedshilsen etter en rik 
og spennende periode.

Og jeg kommer til å avslutte tjenesten 
med samme ønske som jeg startet med 
i min første preken i Stavanger domkir-
ke: «Gud skaper nådens fellesskap». 
Han vil at vi skal leve med ansiktene 
vendt mot hverandre – åpne, lyttende, 
med rom for undring og tvil, men også 
med ønske om å være kirke for alle som 
trenger et sted å høre til: et sted der nå-
den praktiseres.
Jeg har møtt frivillige og ansatte som 
arbeider for at våre menigheter skal 
være nådens fellesskap. De ønsker å ta 
på alvor det som visjonsdokumentet for 
Den norske kirke har som overskrift: 
«Mer himmel på jord».
De første ordene i visjonsdokumentet 
lyder: «Kirken vitner i ord og gjerning 
om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus». 
Det er mitt program som biskop: å vit-
ne i ord og gjerning om frelse, frihet og 
håp i Jesus Kristus.
Jeg satt i komitéen i Kirkemøtet som 
formulerte disse ordene i 2014, men jeg 
skulle gjerne hatt med meg i den komi-
téen konfirmanten fra Hinna menighet 
som svarte dette på spørsmålet «Hva er 
kirken for meg?»

«Kirken er en plass hvor du kan være 
fri, tenke og reflektere over Gud, nyte 
livet, være stolt over at du er en del av 
menigheten og at du blir sett.»
Det er som om konfirmanten kjenner 
grunnfortellingen om Gud i Bibelens 
første bok, der slavekvinnen Hagar set-
ter dette navnet på Gud: 
«Du er en Gud som ser meg. For hun 
sa: Har jeg her virkelig sett ham som ser 
meg?» (1. Mosebok 16,13)
Disse ordene fra Bibelens første bok er 
min julehilsen og avskjedshilsen. Julens 
budskap er dette enkle: Gud ser meg 
med nådens og kjærlighetens blikk, det 
blikket vi møter hver gang velsignelsens 
ord lyder: «Herren la sitt ansikt lyse 
over deg og være deg nådig, Herren 
løfte sitt åsyn mot deg og gi deg fred». 
Gud fikk ansikt da Jesus kom til verden 
slik at frelse, frihet og håp skulle bli mer 
enn ord. Kjære alle i Stavanger bispe-
dømme: fortsett arbeidet med å fortelle 
i ord og handling - om nådens blikk.
Velsignet adventstid! Og takk for nå-
dens fellesskap i den tiden jeg har fått 
dele med dere.

AV STAVANGER BISKOP ERLING J. PETTERSEN
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- VERDIEN 
VÅR ER BAK 
FASADEN 
Kristin Ådnøy Eriksen har en doktor-
grad, mann og fire barn og er interes-
sert i reising, kunst og kultur. Hva 
hadde du tenkt om hennes verdighet 
hvis hun var arbeidsufør og psykisk 
syk?

Ådnøy Eriksen er ei smilende dame med 
LUNCH-tegneserie på kontordøra og kunst-
håndverk i bokhylla som røper reiseruter langt 
utenfor charterveien. Hun er sikkert god på 
small-talk, men det er ikke overflateprat som 
preger temaene hun liker best å snakke om.
- Vår verdi som mennesker er lik for absolutt 
alle. Men sosial verdighet handler om hvordan 
responsen fra de rundt oss påvirker hvordan jeg 
tenker om meg selv, forklarer hun pedagogisk. 
Førsteamanuensisen i sykepleiefag ved HSH 

Portrett

har sansen for både dialog og læring, og et in-
tervju blir fort en spennende toveis-samtale. 
Doktorgraden hennes handlet om sosial ver-
dighet i psykisk helsearbeid. Et tilsynelatende 
smalt tema, men som fort ender opp i de vir-
kelig store spørsmålene her i livet. For hva skal 
til for at vi skal anerkjenne hverandre med den 
verdien vi faktisk har? Og hvordan få til samta-
len som går bak fasaden?

Et utenforskap
- Grunnen til at jeg valgte å undersøke dette 
med sosial verdighet, var at jeg leste mange 
forskningsundersøkelser om det å være psykisk 
syk. Ofte har den syke opplevelsen av å ikke bli 
hørt og sett. Men derimot en opplevelse av å 
ikke bli anerkjent som menneske og den man 
faktisk er, forteller Ådnøy Eriksen.  Hun er gift 
med sokneprest i Rossabø Tor Egil Eriksen, og 
det kristne menneskesynet skinner mellom lin-
jene i fortellingen om hennes interesse for både 
verdighet og psykisk helsevern. 
Et 8 år langt opphold i Sør-Afrika, fra 1987-95, 
har også preget Ådnøy Eriksen. Tor Egil Erik-
sen var prest for NMS og Kristin var mor på 
fulltid, i tillegg til å drive barne- og kvinnear-
beid.
- Jeg fikk opplevelsen av å være en del av en 
minoritet. Vår kultur og våre verdier var i min-
dretall. Jeg kjente på et «utenforskap», det jeg 
var opptatt av var det ikke så mange andre som 
syntes var viktig. 
Da de flyttet fra Sør-Afrika til Sogndal, fikk sy-
kepleieren helt tilfeldig jobb innenfor psykisk 
helsevern. Erfaringene fra Afrika gjorde at hun 
snart kjente seg igjen i det «utenforskapet» 
psykisk syke også kan kjenne på. 
- Det er ikke alltid vi lytter til folk. Vi har for-

dommer og ser ikke alt som er bak fasaden. 
Men alle mennesker har noe med seg. Det å un-
dre seg over dette og være interessert i det, det 
er både spennende og viktig for begge parter, 
forteller Ådnøy Eriksen. 

Anerkjennende samtale
Da hun begynte på doktorgraden, begynte hun 
også som frivillig i Kirkens SOS. 
- Den innstillingen man må ha der, å først og 
fremst lytte, å «tune» seg inn på den andre, har 
vært viktig for meg. Å åpne seg for den unike 
historien, slik den oppleves for den andre, er en 
kjempeviktig måte å lytte på, forteller Ådnøy 
Eriksen, og anbefaler varmt å gå på kurs og 
melde seg frivillig hos Kirkens SOS.
- Etter det tok jeg mer initiativ til slike viktige 
samtaler selv, i min egen hverdag. I slike samta-
ler skjer det noe hos begge parter, vi vokser som 
både lytter og samtalepartner. Vi gir hverandre 
verdi gjennom å anerkjenne den andre uten å 
dømme. Den måten å snakke sammen på skulle 
vi brukt mye mer. Det er bare å tenke på våre 
kristne sammenhenger, hvor mange steder er 
det mulig å snakke sant og åpent om livet? Uten 
å få merkelapper, kritikk og fordømming? Når 
man gjør seg sårbar og våger å dele av seg selv, 
er man avhengig av at den andre tar imot, sier 
Ådnøy Eriksen.
- Vi er alle skapt i Guds bilde, med uendelig 
verdi. Vi er ikke bare en dråpe i havet, vi er hele 
havet i en dråpe. 

Hjem nr. 17
Dialekten til Kristin røper litt, men avslører 
ikke mye av hvor hun kommer fra. Så er hun 
heller ikke helt sikker på hva hun skal svare på 
akkurat det.

- Hvis jeg regner med stedene jeg har bodd mer 
enn tre måneder, bor jeg vel i hus nr. 17 nå. Jeg 
er født i Bergen, flyttet til Oslo da jeg var 18 
måneder, dro så til Stavanger som åtteåring og 
deretter til Sør-Afrika, forteller hun.  Hun og 
Tor Egil har fire barn, tre av dem har aldri bodd 
i Haugesund. Yngstemann var ni da de kom hit 
fra Sogndal. 
Nå er livet inne i en ny fase, med to barnebarn 
og første høst uten barn som bor hjemme. Det 
betyr blant annet god tid til strikking, lesing, 
konserter, kunst og ikke minst reising. At felles-
skap, lesing og strikking kan kombineres, opp-
daget også paret etter at barna flyttet ut:
- Han leser høyt og jeg strikker. Det er veldig 
fint!

Ikke to streker under 
Men for det meste leser Ådnøy Eriksen bøkene 
selv. Hun har egentlig alltid studert.
- Det er spennende å lære mer! Jeg var en 
boksluker-jente da jeg var liten. Jeg har leselyst 
og leser det meste, forteller hun.
Både far, bror, mann og to svigerinner er pre-
ster. Men å studere til å bli prest gjorde Ådnøy 
Eriksen aldri. Egentlig er hun glad for at det 
ikke er hun som står på prekestolen hver søn-
dag. 
- Jeg har stor respekt for de som forkynner bud-
skapet i kirken.  Men det blir fort meningsløst 
for meg å prøve å forklare Gud med ord. Å 
erfare Gud, det er noe helt annet. Det er ikke 
mulig å sette to streker under svar på spørsmål 
om Gud. Gud er et mysterium, smiler Kristin 
Ådnøy Eriksen.

AV TOVE MARIE SORTLAND

Kristin Ådnøy Eriksen har undersøkt temaet sosial verdighet i psykiatrien. - Alle mennesker har 
samme verdi. Men vår opplevde verdighet kan variere, forteller hun.
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Byfolk

SYR DET STORE I DET SMÅ
I Astri Ræstads lille hus på Beitene ligger et stort og skinnende stykke stoff utover arbeidsbordet. De minste små insekter 
og partikler er brodert på silken. Snart skal fest-tekstilene pryde selveste Nidarosdomen.
- Dette har vært et fantastisk oppdrag og har 
gitt meg mye glede. Men det skal bli greit å 
levere det fra meg også, det er store ting å ha 
i dette lille huset, smiler tekstilkunstner Astri 
Ræstad. 
Snart er hun ferdig med sin 18. messehagel, 
kappen som presten bruker utenpå prestekjo-
len. Sammen med en stola (det lange kledet 
til å henge rundt nakken) utgjør den de nye 
fest-tekstilene til Nidarosdomen. Ræstad var 
en av tre kunstnere som vant en åpen konkur-
ranse om å levere tekstilene i fjor sommer. Si-
den har det vært intens jobbing for å bli ferdig 
til fristen i mars neste år. 

Astri Ræstad lagde sine første kirketekstiler 
i 1981, til Ørsta kirke. Sin lange erfaring til 
tross, er hun spent på mottakelsen kunstver-
ket vil få i Nidaros. 
- Jeg er litt nervøs for at det ikke skal være bra 
nok. Nidarosdomen er jo Norges nasjonal-
helligdom, forklarer hun.

Mektig og åpen katedral
Likevel, det er en leken og barnlig tolkning 
kunstneren har gitt oppdraget. Da Ræstad be-
søkte domen i forberedelsene til oppdraget, 
så hun en gruppe barn som gikk på oppda-
gelsesjakt i de historiske omgivelsene. 
- Er det plass til slikt også i denne katedralen, 
tenkte jeg. Det var noe med domen, den var 
både mektig og åpen på en gang. 
Møtet med barnas lekne nysgjerrighet fikk 
prege arbeidet med kirketekstilene. Temaet 
hennes var i utgangspunktet «Størst av alt» 
og kjærligheten til både skaperverk og mang-
fold, helt ned på insekt-nivå. 
- Midt oppi arbeidet kom jeg plutselig til å 
tenke på en salme vi pugget på skolen da jeg 
var liten, forteller Ræstad, og viser fram en 
lapp der hun har skrevet ned første verset:

Himmelske Fader, herleg utan like!
Til alle stader når ditt store rike.
Stjerner du styrer og alt liv som yrer,
alt ned til mauren i mold!

Elias Blix sin gamle barnesalme og Ræstads 
fascinasjon og undring for naturens bittesmå 
under har blitt en viktig del av tekstilkunsten. 

Nå er både maur og stjerner, sommerfugler og 
partikler, samt symboler fra Nidarosdomens 
eldgamle kunstverk strødd utover silken i 
gull. Et nydelig ullbrokadestoff i kremhvitt 
har et gjennomskåret granateple vevd inn. Et 
gammelt symbol for fruktbarhet og vekst.

Barnebarna hjalp å tegne
En del av arbeidet har bestått i å studere et 
insektleksikon, men Ræstad har også fått god 
hjelp av barnebarna til å tegne utkastene til 
insekt, stjerner, hjerter og annet. 
- En av dem ville ikke tegne stjerner, men 
stjernetåke. Da ble det slik, smiler Ræstad. 
Dermed preger en vakker, leken strek, full av 
detaljer å gå på oppdagelse i, både messehagel 
og stola. Sluttresultatet er ikke akkurat preget 
av tilfeldigheter. I prosessen er det strenge re-
gler for hva som er mulig å gjøre, men Ræstad 
har hatt frihet innenfor rammene. Den ende-
lige gullfargen på silken måtte hun til Madrid 
for å finne. Den første hun hadde skaffet ble 
brunlig og ikke gull-honning-skinnende un-
der domens lyskastere. 
- Oppdraget har tatt mye tid, jeg har holdt på 
i hele år siden preses godkjente siste utkast i 
mars, forteller Ræstad. 
Nå står blant annet foring for tur, før teksti-
lene skal fraktes til Trondheim. 
- Dette oppdraget har gitt meg mye glede. Jeg 
går nok ikke i kirka hver søndag, men uttryk-
ker troen min på denne måten, avslutter Astri 
Ræstad.

AV TOVE MARIE SORTLAND

En nesten ferdig stola og messehagel ligger utover arbeidsbordet til Astri Ræstad. Egentlig tenkte kunstneren å slutte med kirketekstiler. Men 
møtet med Nidarosdomen og barn på oppdagelsesferd gjorde inntrykk.

Høytids-klærne til Norges nasjonalhelligdom 
er laget etter barnetegninger fra Haugesund. 
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Byfolk

AV TOVE MARIE SORTLAND

AV TOVE MARIE SORTLAND

SIRKELEN SLUTTET FOR 
KRISTELIG BOKHANDEL
Da Vivo gikk konkurs tidligere i år, så det et øyeblikk mørkt ut for den kriste-
lige bokhandelen i Haraldsgata. De ansatte kontaktet NAV og var i ferd med 
å innfinne seg med et nytt kapittel i livet.

IKKE BARE 
ENGLEBARN
Edvard Mæland Paasche og Magnus Ander-
sen Haugan (begge 10 år) går ikke av veien 
for en liten teologidiskusjon. For har Gud 
egentlig frelst jorda? Og hvorfor var det viktig 
at Jesus ble født? Men ett spørsmål er det let-
tere å svare på enn de fleste andre.

Vi treffer guttene på Etter skoletid i Udland 
kirke, og setter oss ned for en liten prat om jul.
At vi feirer jul fordi Jesus ble født, er begge 
guttene helt klare på.
Men hvem var egentlig Jesus? 
- Han var Guds barn, sier Magnus. 
- Og han kom for å frelse jorda, legger Edvard 
til. 
Så blir det litt stille i kirkerommet. 
- Men hvordan greide han egentlig det? Å 
frelse jorda? lurer Magnus.  
- Har han gjort det?
- Nei, mener Edvard bestemt. - Det er jo frem-
deles krig og forurensning og sånt i verden. 
- Var det viktig at Jesus ble født?
- Ja! konstaterer begge. 
- For hvis ikke Jesus ble født, ja da hadde vi jo 
ikke fått feiret jul! Og da hadde nok også jorda 
vært et mye dårligere sted å leve. 
- Hva synes dere er viktigst med jula?
- Å være sammen med familien og kose seg, 
sier Magnus.
- Det samme som han sier, pluss gaver, svarer 
Edvard.
- Er det kjekkest å gi eller få gaver? 
- Få! svarer guttene. Uten det minste nøling.

Så kom butikkens tidligere eier Haugesund 
indremisjon til unnsetning. De kjøpte opp 
bokhandelen fra Vivo, og butikken gjen-
oppsto under sitt gamle navn: Kristelig 
bokhandel. 
- Indremisjonen hadde eid oss siden 50-tal-
let, lenge før vi ble til Bok og Media. Neste 
år blir det 60-årsjubileum for Indremisjo-
nens eierskap, forteller butikksjef Agnes 
Lande. 
Sirkelen er sluttet, og damene bak disken 
er med på å forsterke inntrykket av at alt er 
ved det gode, gamle. Både Lande og Marit 
Lindaas Ekroll har jobbet i butikken i godt 
over 30 år. Skjønt tidens trender merkes 
også her, det er ikke bare andaktsbøker og 
kremer fra Dødehavet som står i hyllene. 
De såkalte «profane» hyllemeterne er like 
glorete og vidtfavnende som i andre bok-

handler. Men i denne spesialbokhandelen 
finnes også så mye mer. Det setter trofaste 
kunder pris på. Spesielt nå i jula kommer 
mange av ren tradisjon. Men ikke alt er som 
før:
- Da jeg begynte her på 70-tallet kom folk 
inn fra distriktet og tok hele julehandelen 
her. Sånn er det ikke lenger, minnes Lande.

Bokdamenes gavetips
Men den kristelige bokhandelen selger 
fremdeles godt i jula, om den ikke tar hele 
familiens gavebudsjett lenger. Bibler, gave-
bøker, julekrybber og ikke minst de popu-
lære Willow Tree-figurene går det mye av. 
Folk og Kirke ba de erfarne bokdamene om 
årets julegave-anbefalinger. Slik ble lista: 
Alle tiders historie av Svend Erik Petersen 
(IKO) For barn, med tilhørende CD.
Springbrett til smil og ettertanke av Toralf 
Dehli (Verbum). 
Jordens sanger. Andaktsbok av den popu-
lære forfatteren Francine Rivers (Lunde). 
Carl Fr. Wisløff,  om presten som ble misjons- 
folkets professor. Av Egil Sjaastad. 
Munken som endret Europa av Lars Inge Ma-
gerøy. Om Martin Luther i anledning refor-
masjonsjubileet. 
Ferdig prestert, 30 andakter for flinke piker. 
av Maria Celine Lundeby.

Agnes Lande (t.v.) og Marit Lindaas Ekroll er fremdeles å finne i gamle Kristelig bokhandel 
i Haraldsgata. Nå er det blitt til nye Kristelig bokhandel. 

Willow Tree-figurene når bredt ut blant 
folk og er populære gaver. Julekrybben 
likeså.

Foto: Edmund Elias
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Foreningsliv

ETTERJULS- 
KONSERT MED  
VÅR FRELSERS  
KIRKES KANTORI

INVITERER TIL 
24-TIMERS 
FESTIVAL
11.-12. februar 2017 inviteres alle barn i 
Haugesund i aldersgruppen 4.-7. klasse til 
«24 Hours festival» i Djervhallen.
Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Skåre 
menighet, Skåredalen misjonskirke, Nordre 
misjonskirke, Tabernakelet og Pionerkirken. 
-24 Hours festival gir barn og unge en unik 
opplevelse av livsglede, satt i en ramme av 
aktiviteter, musikk, forkynnelse og utfordrin-
ger, forteller Bjørg Lund i Skåre menighet.
24 Hours festival er et konsept som eies og 
drives av Stiftelsen Skjærgårdsgospel. Stiftel-
sen har lang erfaring med festivalarrangering 
og kommer med full bil med det som skal 
til av aktiviteter og kompetanse for å lage en 
unik festival i Haugesund. 
- Vi gleder oss til å fylle Djervhallen med 
masse barn og aktivitet. Dette kommer til 
å bli 24 timer du vil huske lenge, sier Lund, 
og frister med leker som borrelåsvegg, hop-
peslott, bungee run, wreckingball, gladiator, 
sumobryting og gigaball, i tillegg til god og 
barnetilpasset trosopplæring. Påmelding på 
www.kirken.no/skare fra 1. desember.
Pris: 400,-  for nye opplevelser og god mat.
På www.24.festival.no kan du lese mer om 
opplegget.

LUTHER MED LATTER  
– EN KABARET

Også i 2017 blir det stor kirkemusikk i Vår 
Frelsers kirke ved menighetens eget kantori.  
De tre siste kantatene av Johann Sebastian 
Bachs storslåtte Juleoratorium fremføres i Vår 
Frelsers kirke søndag 15. januar. Kantatene 
tar utgangspunkt i Matteus sin julefortelling, 
der vismennene fra Østerland står sentralt. 
Dette er også teksten på første søndag i januar 
(Kr.Åpenbaringsdag), og derfor fremføres 
disse kantatene ofte rundt nyttår. 

OM VERKET:
Del IV: «Fallt mit Danken, fallt mit  
Loben» (nyttårsdagen)
Den fjerde delen av juleoratoriet begynner 
med et kor som oppmuntrer til å takke Gud, 
fordi hans sønn vil bli «Heiland und Erlö-
ser». Evangelisten beretter om omskjærin-
gen, hvor den nyfødte får navnet Jesus (Luk. 
2,21). Bassen skildrer så hvordan Jesus er 

hans liv og tilflukt. I dialog med en sopran 
spør han seg hvordan man best kan ære Jesus, 
en tenor ber om kraft og mot for å takke for 
Jesu nåde, en koral avslutter fjerde del med et 
ønske om Jesu hjelp.

Del V: «Ehre sei dir, Gott, gesungen» 
(første søndag etter nyttår)
Et livfullt kor innleder femte del med å prise 
Gud. Evangelisten beretter hvordan de vise 
fra østerlandet spurte kong Herodes om den 
«nyfødte kongen av jødene». Etter at en ko-
ral forteller om Jesu glans som «all Finster-
nis verzehrt», ber en bassarie om å lette de 
mørke sinnene. En altresitativ spør hvorfor 
Herodes er skremt over Jesu fødsel og om han 
ikke heller burde glede seg. Herodes får for-
talt av de høye prestene og skriftlærde at Jesus 
er født i Bethlehem. Den avsluttende koralen 
betegner et «slikt hjerterom» som «finstre 
Grube», men gjennom Jesu «nådestråle» vil 
det lyse av full sol.

Del VI: «Herr, wenn die stolzen Feinde 
schnauben» (hellig tre kongers dag]
Etter at koret skildrer hvordan man gjennom 
troen på Gud kan unngå fiendens klør, ber 
Herodes de vise fra østerlandet om å søke 
etter barnet, slik at også han kan tilbe det. 
En sopranresitativ beskriver Herodes’ list og 
falskhet. De vise fra østerlandet finner barnet 
i sin krybbe og skjenker det gull, røkelse og 
myrra. Gud befaler dem i en drøm å ikke gå til 
Herodes, men å reise hjem til sine egne land. 
Et feststemt kor skildrer at Jesus har overvun-
net «død, djevelen, synd og helvete» og av-
slutter verket.

Oratoriet framføres i Vår Frelsers kirke  
15. januar kl. 19.00 
med Vår Frelsers kirkes kantori (bildet), so-
lister og sammensatt orkester (bl.a. musikere 
fra Stavanger symfoniorkester). Dirigent er 
Goos ten Napel.

Ryfylke Livsgnist gir oss et humoristisk 
blikk på reformasjonen.

I 2017 feires det at det er 500 år siden Martin 
Luther slo opp sine teser om avlatshandelen 
på Slottskirken i Wittenberg. Onsdag 25. ja-
nuar kl. 19.30 i Rossabø kirke er det mulig 
å få et historisk og humoristisk skråblikk på 
hva lutherdommen har ført med seg gjennom 
500 år i våre bygder og byer. Ryfylke Livsgnist, 
kjent for reiser i bedehusland og kirkehisto-
riske spill på Finnøy, setter denne gang opp 
en forestilling i kirker i bispedømmet.  I beste 
lutherske ånd blir det mye humor. Ja, alt fra 
folk som sovner under laaange prekener, kon-
firmanter som besvimer under overhøring, en 
gal teologiprofessor, kollekturo, og skråblikk 
på salmestrid og nyere lovsang.
500 år på 90 minutt, med fire formidlere som 
spiller ulike roller, er historiefortellere og mu-
sikere – og går ut og inn av de ulike hendelsene 
og hundreårene.
Forestillingen er tuftet på historiske fakta, hu-
moristiske vinklinger og musikalsk troverdig-
het. Ved å bruke mye humor, vil  publikum 
lære om hva Luther har hatt å si for vår kirke-, 
kultur- og språkhistorie gjennom 500 år. 
Denne Luther-kabareten blir derfor en folke-
lig forestilling, der man verken trenger å være 
Lutherkjenner eller i den innerste kirkekrets 
for å få en stor opplevelse.
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Foreningsliv

- Når jeg blir stor, har 
jeg lyst til å bli lege,  
sier Lavania (5).  

Sammen med familien 
har hun funnet trygghet 
fra IS i leiren Kabarto i 
Nord-Irak. 

Alle foto: Håvard Bjelland/ 
Kirkens Nødhjelp

HVA BRUKES OFFERET PÅ JULEAFTENGUDSTJENESTEN TIL? HER ER SVARET FRA KIRKENS NØDHJELP:

LA FLERE FYLLE FEM!
Lavania (5) fra Sinjar er på flukt fra IS sammen med familien sin. I flyktningleiren Kabarto i Nord-Irak sikrer Haugesunds 
menigheter rent vann til 28 000 mennesker sammen med Kirkens Nødhjelp. Årets juleoffer går til vårt arbeid for å gi flere 
barn en fremtid. 
Lavania og familien hadde et godt liv i Sinjar, 
med eget hus i landsbyen Ger Azir. Så angrep 
IS. 
- Vi hørte skudd og bomber og flyktet til Sin-
jar-fjellet. Lavania var bare tre år gammel den 
gangen, og hun sa hele tiden at hun trodde IS 
kom til å drepe oss, forteller moren Jazia Has-
san. Familien mistet besteforeldre og en tante 
og en onkel som ble igjen i landsbyen. De vet 
fremdeles ikke hva som skjedde med dem. 
- På Sinjarfjellet, hvor vi var i ni dager, hadde 
vi problemer med mat og vann. Vi drakk melk 
fra sauer, forteller Jazia.  
Nå har familien funnet trygghet i leiren Ka-
barto, et stykke utenfor Dohuk. Her bor 28 
000 mennesker i hvite telt på rekke og rad, så 
langt øyet kan se, midt i den tørre ødemarken. 
Kirkens Nødhjelp sikrer rent vann og gode 
sanitærforhold for flyktningene. De gir også 
hygieneopplæring til barna. 
- Livet i leiren er bra. Jeg har fått mange nye 
venner her, men jeg husker venninnene mine 
fra Sinjar. Jeg håper jeg får treffe dem igjen i 
fremtiden, sier Lavania.  

Viktig bursdag
Hvert minutt dør elleve barn som ennå ikke 
har rukket å fylle fem år. 98,7 prosent av disse 
barna blir født i fattige land, og vannrelaterte 
sykdommer er blant de viktigste dødsårsa-
kene. Fødselskomplikasjoner, feilernæring, 
meslinger og lungebetennelse er andre årsa-
ker. 
Sammen med menighetenes egen bistands-
organisasjon Kirkens Nødhjelp, bidrar Hau-
gesunds menigheter til å sikre en trygg fødsel, 
gode helsetjenester, rent vann, ernæring og 
trygghet til barn i fattige land og til barn som 
er på flukt.
Å fylle fem år, kan sammenliknes med å 

krysse en bro. Når et barn har fylt fem år, er 
muligheten for faktisk å få vokse opp, drastisk 
forbedret. Lavania fylte fem år i flyktninglei-
ren Kabarto. 
- Når jeg blir stor, vil jeg bli lege, forteller hun. 

Et barn er født 
I julen feirer vi Jesus som ble født i en stall for 
2000 år siden. Denne julen vil vi også minne 
om barna som fødes inn i vår verden i dag – i 

fattige land som Malawi og Etiopia, eller på 
flukt fra krig og lidelse i Syria og Nord-Irak.  
Dersom du tenker deg på julegudstjenes-
ten, håper vi du vil gi en gave til arbeidet vi 
gjør sammen med Kirkens Nødhjelp. Husk 
å ta med kontanter til kollekten, eller bruk 
mobil-alternativet mCash, i tillegg til SMS-
tjenesten. 

La flere fylle fem! 

Lavania søker trygghet og trøst hos faren Khiri Saido. 

7



Temaside

JULEFREDEN – HVOR FINNER VI DEN?
Når hverdagens mas og kjas har stilnet og høytiden senker seg i takt med skuldrene, da kommer julefreden. Eller gjør den 
det? Hva er egentlig julefred, og hvordan kjenner vi den? Vi har spurt noen kloke folk. 

Jostein Grindhaug, fotballtrener: 

- JULEFREDEN SENKER SEG 
OVER HELE SAMFUNNET 
- Julen betyr mye for meg, siden det er da jeg 
får ferie og har fri. Jeg reiser mye i jobben, og 
er ofte i Afrika og mellomeuropeiske land og 
opplever kontrastene til vårt eget samfunn. I 
jula har jeg tid til å reflektere og la inntrykke-
ne synke inn. Jeg har en oppkavet hverdag, og 
det går på bekostning av familien min. I jula 
kan jeg bruke tid på de nærmeste, gå på besøk 
og bruke god tid sammen med folk. Familie-
selskaper er en god ting! 
- Julefred er når freden senker seg først og 
fremst over meg selv. Men hele samfunnet 
trekker litt pusten i jula. I jula er det aksep-
tert å roe ned. Den er en god grunn til å tillate 
oss å stoppe opp og reflektere litt. Fra kirke og 
kristendom kommer de gode verdiene fram i 
jula, ikke bare fokus på hardkjør med materia-
lisme og kynisme. 

Arnold Skaatan, sokneprest: 

- MAN KAN HA DET  
STØYETE OG LIKEVEL  
FINNE FRED
- Jeg setter så klart pris på fred i julen, selv om 
det jo er endel oppgaver som må løses før fre-
den senker seg for alvor og man kan lytte til 
musikk, spise god mat og være sammen med 
de der hjemme, svarer Skaatan, og tenker seg 
litt om. 
- Men jeg vet ikke om fred egentlig trenger å 
ha med å ha det fredelig å gjøre. Gudstjenes-
ter er fred det også. Det er en fin stemning på 
alle juledagene i kirken. Man må ikke kutte 
ut alle omgivelser og isolere seg helt for å få 
julefred. Det er jo uansett alltid noe eller noen 
man burde tenkt på, spesielt de som ikke har 
det så bra i denne verden. Men man kan ha 
det støyete inni seg, og likevel finne freden og 
synke inn i den. Det er viktig å ikke måtte gå 
med skylapper for å finne freden. 

Karina Eintveit, fjerdeklassing: 

- FRED ER Å VÆRE GLADE      
- Med «julefred» tenker jeg på å ha det fint i 
jula, og å tenke på Jesus og Gud.  
- Hvordan opplever du julefred?
- Fred er når vi er glade, ikke lager krig og når 
vi bryr oss om andre. Fred kjennes både inni 
og vises utenpå. Det er kjekt å ha julefred. Det 
kjennes godt. Både Jesus, familie og venner 
kan gi julefred. 
- Kan slik fred kjennes også ellers i året?
- Jeg kjenner det nesten alltid. 

JULEFRED I GAMLEDAGER 
«Julefred kan visa til fleire former for fred 
i jula», skriv Wikipedia. «Omgrepet kan 
visa til at ein lèt strid og konflikt ligga, el-
ler ei generell kjensle av ro og kvile der ein 
let arbeid og stress liggja og samlar seg til 
feiring.

Historisk var julefred ei tid kring jul der 
det skulle herska fred. Det kunne skipast til 
«julevakt» som gjekk rundt og passa på at 
freden blei halden.
Eit utbreidd teikn på at julefreden senka seg 
var ringinga av kyrkjeklokkene ved solned-

gang. Den store klokka kunne i dette høve 
kallast «Mariklokka». Etter at ein høyrde 
denne, skulle alt arbeid ta slutt. I nyare tid 
kan til dømes butikkar stenga samtidig som 
julefreden blir lyst.»

AV TOVE MARIE SORTLAND
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Temaside

JULEBREV FRA AMALIE STORESUND OLSEN:

DEN FØRSTE JULEN HJEMMEFRA 

Amalie Storesund Olsen 
sammen med to av kolle-
gaene på ECD-senteret, 
som er en slags barne-
hage. 

Til venstre: Samiya M. 
Mihigo og til høyre er 
Theopister Shoo. 

- I år blir julen veldig annerledes, og jeg 
både gruer og gleder meg. 

For tiden bor jeg i Mwanza, Tanzania, hvor 
jeg jobber for TAHEA, gjennom et utveks-
lingsprogram i regi av Fredskorpset, Strøm-
mestiftelsen og Hald Internasjonale Senter. 
Jeg har i snart to måneder levd i en kultur 
som er svært ulik vår egen, men som allerede 
begynner å bli litt min (tiden kommer her, 
den går ikke – det passer meg helt utmerket).  
Dagene har gått mye i jobb, kiswahili-pugging 
og ikke minst prøving og feiling på det lokale 
buss-systemet.  Fire dager i uka jobber jeg på 
et ECD-senter, som er mer eller mindre en 
barnehage med ekstra fokus på barnets utvik-
ling. På senteret går det mye i lek, men også 
telling og lese/skrive-trening. Det er utrolig 
mange unger, og ikke så mange lærere, så det 
er nok å henge fingrene i, og utfordringene 
kommer på rekke og rad. I tillegg har noen 
av ungdommene i en av TAHEAs ungdoms-
grupper lært meg å sy, og selv om det ikke er 
storproduksjon helt enda, skal ikke nære og 
kjære se bort ifra at det blir noen selvprodu-
serte gaver når jeg kommer hjem til påske. 

Julaften på stranda
Språket har vist seg å blir en særlig utfordring, 
og et par misforståelser blir det stort sett hver 
dag. Det verste er kanskje setningene «Jeg er 
gift», «Jeg er giftig» og «Jeg forstår ikke», 
som er utrolig like på hverandre på kiswa-
hili. Det fører til at folk kan spørre om jeg er 
gift, og jeg svarer at jeg ikke er giftig, eller jeg 
kan mene å si at jeg ikke forstår, men det jeg 
egentlig sier er at jeg ikke er gift. Heldigvis blir 
det fort ledd bort. 

Som nevnt blir julen i år veldig annerledes. 
For første gang feirer jeg jul uten mamma 
og pappa, og søsteren min, Kaja. Jeg, som er 
vant til at julen består av familiekos, Tre nøt-
ter til Askepott, julegrøt og julebrus, gaver og 
pinnekjøtt, familie og slekt som kommer fra 
nær og fjernt for å feire sammen. Jeg skal feire 
julaften på en strand med venner, og andre 
juledag kanskje i kirka, på en gudstjeneste 
som varer lengre enn den timen jeg er vant til 
hjemmefra. 

Grøtris i kofferten
Desember for meg kommer ikke til å bestå av 
snø og julekalender, men refleksjon og takk-
nemlighet. Og jeg er uendelig takknemlig for 
mye. Jeg er takknemlig for at jeg har fått mulig-
heten til å være her i 6 måneder, for å ha blitt 
kjent med utrolig mange fine mennesker som 
deler av seg selv og sine historier. Jeg er takk-
nemlig for at jeg hadde en trygg oppvekst, i et 
trygt nabolag. Jeg er takknemlig for familien 
min og for vennene mine. For kirken og den 
fine menigheten jeg er en del av hjemme og 
for at jeg har funnet meg en (nesten) like fin 
menighet her nede. Jeg er også takknemlig for 
alt det fine jeg har å se frem til i det nye året 

som kommer. 
Det blir ikke en hvit jul i år, og jeg kommer 
til å savne preika til Tor Egil og klokkene som 
ringer julen inn i det jeg drar hjem til julemid-
dagen. Heldigvis har jeg fortsatt litt grøtris lig-
gende i kofferten, og kakao kan vi få kjøpt inni 
byen, så litt julestemning skal vi få til allikevel. 
Og juleevangeliet? Jeg har både den norske og 
den engelske Bibelen med, så det blir sikkert 
tatt to ganger i år.

God jul og godt nyttår!
«Desember for meg 

kommer ikke til å bestå 
av snø og julekalender, 

men refleksjon og 
takknemlighet.»

- På ECD-senteret går det mye i lek, men 
også telling og lese/skrivetrening, 
forteller Amalie Storesund Olsen.

AV AMALIE STORESUND OLSEN
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Gudstjenesteliv

Velkommen til gudstjeneste 
Hver søndag feires det gudstjeneste i byens menigheter. De varierer gjerne i form og innhold, 
men har en ting til felles: DU er hjertelig velkommen til dette fellesskapet av ulike mennesker, 
små og store, gamle og unge.

Ring 52 80 95 00 for kirkeskyss – Vi henter deg gjerne!

Alle søndagsgudstjenester i Vår Frelsers, Skåre og Rossabø menigheter starter kl. 11.00 hvis ikke annet er annonsert.

SKÅRE MENIGHET

Hver søndag er det gudstjeneste i Udland 
kirke  kl. 11.00.
11. desember  
Adventsdag med Udland barne- og aspirantkor, 
konfirmantpresentasjon og utvidet kirkekaffe 
med salg og utlodning etter gudstjenesten.
15. desember
Kl. 11.00 Julegudstjeneste for eldre 
Julaften  
Kl. 15.00 og 16.15: Gudstjeneste for små og 
store i Udland kirke. 
Kl. 16.00: Gudstjeneste for små og store i Skåre 
kirke.
Juledag 
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste 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, 
og se kirken.no/skare, velg Kulturkirken.
Åpen kirke 
Udland kirke er åpen alle hverdager i kontorti-
den – i tillegg til når det er arrangement i kirken. 
Kirkerommet kan brukes til stillhet og bønn. 
Lysgloben kan brukes til tenning av lys. 
Bønn 
Velkommen til bønn hver søndag kl 10.30, bøn-
nerommet i Udland kirke. Vi følger skoleruta. 
Kontaktperson: Kari Kollbær Rasmussen. Tlf 
98423279. Emailadr.: kariko2@online.no
Kirkekaffe for alle 
i Udland kirke etter gudstjenesten.
Søndagsskole 
Hver søndag (utenom familiegudstjenester) 
kl.11.00. 
Søndagsskole samtidig som gudstjenesten. For 
barn fra 0 år. 
”Hellig Uro” for barn fra 3. klasse.

ROSSABØ MENIGHET

11. desember   
Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon
17. desember kl 08.00   
Eritreisk ortodoks gudstjeneste.
18. desember
«9 carols and lessons».  Inspirert av denne 
engelske tradisjonen synger vi julen inn.
Julaften
Kl. 11.00: Julegudstjeneste på Bjørgene om-
sorgssenter.
Kl. 15.00 og 16.15: Familiegudstjenester i Ros-
sabø kirke.
1. juledag Kl. 12.00  
Høytidsgudstjeneste. (NB! Mrk. tiden!)
Keystone Tensing deltar
Nyttårsaften
Minnegudstjeneste på Vår Frelsers gravlund 
kl.14.00.
Gudstjeneste i Vår Frelsers kirke kl. 23.15.
4. januar
Kl. 11.00: Gudstjeneste med nattverd på  
Bjørgene omsorgssenter.
8. januar
Gudstjeneste
15. januar
Gudstjeneste
22. januar
Gudstjeneste med innsettelse av kapellan Einar 
Andreassen.
29. januar
Globalgudstjeneste. Vi støtter KFUK-KFUMs 
globalaksjon.
5. februar
Sprell levende – gudstjeneste. Menighetens 
5-åringer inviteres til frokost før gudstjenesten.
12. februar
Gudstjeneste

Utsira
Julaften kl. 16.00: Julegudstjeneste.

VÅR FRELSERS MENIGHET

Vår Frelsers kirke
Søndag 11. desember
Gudstjeneste. Dåp. LørdagsGODT deltar. 
Juleverksted
Onsdag 14. desember 
Kl. 11.00: Julegudstjeneste for barnehagene  
i menigheten.
Fredag 16. desember 
Kl. 09.30: Skolegudstjeneste.
Fredag 16. desember
Kl. 11.00: Julegudstjeneste for eldre.
Søndag 18. desember 
«Barn Jesus i en krybbe lå» - Vi synger julen inn 
med Vår Frelsers kirkes kantori og Nord-Roga-
land Symfoniorkester. Sanggudstjeneste.
Onsdag 21. desember
Kl. 12.00: Julegudstjeneste med T3, Frelsesar-
méen, Bymisjonen
Julaften
Kl. 11.00: Haraldsvang Omsorgsenter
Kl. 12.00: Sentrum Behandlingssenter
Kl. 13.30: Julegudstjeneste spesielt for barn i Vår 
Frelsers kirke.
Kl. 15.00: Julegudstjeneste
Kl. 16.15: Julegudstjeneste
Juledag 25. desember
Kl. 11.00: Høytidsgudstjeneste.  
Dåp. Nattverd.
Nyttårsaften
Kl. 23.15: Midnattsgudstjeneste.
Nyttårsdag 1. januar
Kl. 11.00: Gudstjeneste.
Torsdag 5. januar
Kl. 19.00: Minnegudstjeneste for trafikkofre.
Søndag 8. januar Høymesse. Dåp. Nattverd.
Søndag 15. januar Høymesse. Nattverd.
Søndag 22. januar Høymesse. Dåp. Nattverd.
Søndag 29. januar Høymesse. Nattverd.
Søndag 5. februar Høymesse. Dåp
Søndag 12. februar Gudstjeneste. 
Morgenbønn onsdag kl. 08.30 i «Det stille 
rom» i menighetshuset.
Formiddagsbønn hver fredag kl. 11.00 i Vår 
Frelsers kirke.

Røvær bedehuskapell
Julaften kl. 13.30: Julegudstjeneste.
Søndag 15. januar
Kl. 14.00: Høymesse. Nattverd.
Søndag 12. februar  
Kl. 14.00: Gudstjeneste. Nattverd.

Se også våre nettsider på www.kirken.no/haugesund, finn din menighet og velg GUDSTJENESTER fra øverste linje.

Jula synges inn i kirkene
Å synge jula inn er en fin og gammel tradi-
sjon som menighetene i Haugesund følger 
opp, hver på sin måte.
Skåre menighet: Udland aspirant- og 
barnekor synger jula inn i gudstjenesten 11. 
desember kl. 11.00. 

Rossabø menighet: «9 Lessons and 
Carols» 18. desember kl. 11.00. Sangguds-
tjeneste med lesninger. Øystein Haga på 
ocarin deltar.
Vår Frelsers menighet: «Barn Jesus i en 
krybbe lå» 18. desember kl. 11.00. Sang-
gudstjeneste etter tradisjonen «9 Les-
sons and Carols» med Vår Frelsers kirkes 
kantori.  
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Livets gang

STEDT TIL HVILE

DØPTE

Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå og til evig tid. Salmenes bok 121, 8

AV PROST RUNE STEENSNÆS ENGEDAL

ANDAKTEN:

«KA SKA DU 
BLI NÅR DU 
BLIR STOR, 
DA?»

VÅR FRELSERS MENIGHET 
Inger Marie Tjøswold f. 1934
Kristian Helgesen f. 1921
Johan Malvin Særsten f. 1943
Bjørg Eike f. 1932
Kari Elise Johannesen f. 1956
Bjarne Paulsen f. 1919
Haldis Bertine Hjelmtvedt f. 1933
Magne Ingolf Kallevik f. 1945
Sverre Mikal Endresen f. 1935
Hans Oddvar Nævland f. 1935

ROSSABØ MENIGHET 
Ola Bjelland f. 1921
Alma Margrethe Friis f. 1923
Gjertrud Bjørndal f. 1926
Berit Andrea Holme f. 1941
Magnhild Jektnes f. 1923
Magne Nedrehaugen f. 1927
Gunnar Inge Hauge f. 1927
Svein Asbjørn Lauritsen f. 1953
 

SKÅRE MENIGHET 
Sigvard Vikse f. 1931
Lisa Cora Nansi  
Småbakk Torsteinsen f. 1937
Frid Selvaag f. 1940
Luis Sophus Bersaas f. 1924

5-åringen satte opp en ettertenksom mine og 
nikket til sitt eget svar: «Eg ska bli et godt men-
neske.» Moren hans fortalte meg etterpå at hun 
er bekymret for at han av og til kan virke litt ves-
levoksen… Til det måtte jeg si at å bli et godt 
menneske er vel ikke det verste man kan ønske 
seg.
Nå er det mange som setter opp lister over for-
skjellige ting de ønsker seg til jul. På en kjøle-
skapsdør i et haugesundshjem var følgende liste 
slått opp: 1: Ski 2: Snø 3: Alle Harry Potter fil-
mene (hvis det ikke blir snø).
En del lager seg uskrevne lister som ikke handler 
om konkrete ting. En slik ønskeliste kan se sånn 
ut: 
Jeg ønsker meg besøk litt oftere.
Jeg ønsker meg en jul uten så mye krangling og 
kjefting.

Jeg ønsker at noen tar meg på alvor. 
Nærhet og nærvær er ord som kommer tett på 
oss i advents- og juletiden. Hvordan vi har det, 
og hvor mange vi har rundt oss er svært ulikt. 
Uavhengig av hvor vi er eller hvem vi er sammen 
med, har jeg et juleønske: 
Når vi setter oss til middagsbordet på julaften, 
finner vi fram Bibelen og slår opp i Lukas kapit-
tel 2 og leser juleevangeliet. Og etterpå synger 
vi «Et barn er født i Betlehem.» Det er en fin 
tanke at vi er mange som – nesten samtidig – 
samler oss om juleevangeliet. 
Jula handler om at Gud ble menneske. Han er 
nær oss når vi feirer jul, når vi synger julesanger, 
når vi hører den fantastiske historien, som er 
like vakker hver gang. 

UDLAND KIRKE

13. november:
Olav Aanderaa Hansen
Maria Ninos Moshe

20. november:
Marcus Blaaflat-Wiestad
Martine Blaaflat-Wiestad
Allis Tomine Dahlsveen Kvalvik
Ella Augusta Setterblom
Henrik Tornes Unneland

27. november:
Madelen Bakkevold

4. desember
Leonard Lund Olson
Viljar Mûller Kaldheim

VÅR FRELERS KIRKE

13. november:
Daniela Gioia Parlati

20. november:
Theodor Johnsen-Grindheim

27. november:
Sverre Selnes Kallevik

ROSSABØ KIRKE

13. november:
Hedda Egenberg Olsen

4. desember:
Nadia Ånensen
Lukas Dragnes-Saltvedt
Amalie Høye Ådnøy
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Smånytt

LYS VÅKNE PÅ KIRKAS NYTTÅRSAFTEN
Natt til første søndag i advent overnattet 
godt over 100 barn og unge i Rossabø og 
Udland kirker. Målet var å være lys våkne, 
ikke hele natta, men for Gud og hverandre. 
Mange flotte ungdommer var med på ar-
rangementene, men de var der ”bare” som 
ledere. Det var nemlig 5. og 6. klassingene 
som var målgruppa på trosopplærings- 
tiltaket, som nå virkelig har begynt å slå god 
rot i byens menigheter.
Rossabø og Vår Frelsers menigheter samar-
beidet om sine Lys Våken-arrangement, og 
hadde felles overnatting i Rossabø kirke. 
- Kirkerommet er fullt opp av Lys Våken-

deltagere i soveposer. Nå har vi hatt ”avvæp-
ning” i våpenhuset, perlejakt, spist pizza, 
forberedt gudstjeneste og masse andre gøye 
aktiviteter, rapporterte de lørdag kveld. 
Deretter var det avslutning med fredsflam-
men fra Betlehem, og så god natt. Søndag 
var det lysmesse og adventsverksted i Ros-
sabø kirke. I Udland kirke var det også fullt 
av barn i kirkerom og andre saler da natta 
senket seg lørdag. Da hadde de gått lysløy-
pe, hatt nyttårsfest og nattkino, og forberedt 
gudstjenesten dagen etter. Den opprant 
med full kirke og fine bidrag fra barn og 
unge som faktisk fortsatt var lys våkne.

TAKK TIL SILJE PREST
Første søndag i kirkeåret ble siste søndag i Skå-
re menighet for kapellan Silje Barkved Fossan. 
Tre uker tidligere avsluttet hun i Rossabø. Nå 
overtar Einar Andreassen som kapellan i de to 
menighetene. Leder for Skåre menighetsråd, 
Gro Steensnæs Håvåg, takket Silje B. Fossan for 
jobben hun har gjort det siste halvannet året i 
menigheten. Her avsluttet hun for fullsatt kirke 
sammen med barn og ledere fra LysVåken. Ka-
pellanen fikk mange gode ord fra en fornøyd 
menighetsrådsleder. 
- Du har forkynt oss evangeliet og gitt av deg 
selv, sa Steensnæs Håvåg til Barkved Fossan, 
som nå skal flytte sørover. I løpet av høsten 
har hun giftet seg, og nå vender presten kursen 
hjemover, til Lura og Sandnes. Der skal hun 
starte i stilling som barne- og ungdomsprest. 
Einar Andreassen, som nå er prostiprest-vikar i 
Nedstrand, har blitt tilsatt som kapellan i Ros-
sabø og Skåre. Han begynner i jobben etter 
nyttår. Nærmere presentasjon av Einar kommer 
i neste nummer av Folk og Kirke.

TILBUD OM 
SAMTALEGRUPPER
Sorggrupper er et tilbud til deg som har mis-
tet noen som har stått deg nær.
Sorg er mer enn bare følelser. Sorg er det vi 
tenker, føler og gjør for å håndtere en hverdag 
preget av kaos, uvirkelighet og savn. I denne 
situasjonen er det godt å kunne samtale med 
andre som er i en lignende situasjon. I sorg-
gruppene treffer du andre som har opplevd 
det samme som deg, dere kan dele tanker om 
egen livssituasjon og samtidig lytte til andres 
erfaringer. Alle medlemmene i gruppa har 
taushetsplikt. Gruppene er åpne for alle uan-
sett livssyn og kirketilhørighet.
Våren 2017 vil det bli igangsatt flere grupper. 
Det vil bli en gruppe på ettermiddagstid for 
de som har mistet ektefelle/partner og en 
gruppe på kveldstid for foreldre som har mis-
tet voksne barn. Om det også blir igangsatt en 
gruppe på kveldstid for den som har mistet 
partneren, er avhengig av om det blir påmeldt 
nok personer til å danne en gruppe. 
Ønsker du å delta i en gruppe, ta kontakt med 
Den norske kirke i Haugesund, tlf. 52 80 95 
00, post.haugesund@kirken.no
Tidspunkt for gruppa for de som har mistet 
partner: 
Torsdager kl. 15.00-16.30. 
Datoer: 
26. januar, 9. februar, 23. februar, 9. mars, 23. 
mars og 6. april. 
Arrangør: Sorggruppesamarbeidet på Hauga-
landet

HVA SKJER I MENIGHETSRÅDENE?
På www.kirken.no/haugesund finnes lenke 
til hver av menighetene Skåre, Rossabø og 
Vår Frelsers. Under OM OSS hos hver me-
nighet ligger en menighetsrådsside, der alle 
møtedokumentene til menighetsrådene lig-
ger som pdf-er. Les og finn ut hva som skjer 
i din menighet! 

ROMJULSSTENGT
Haugesund kirkelige fellesråd holder stengt 
på felleskontoret i romjulen 27.-30.desember.
Du treffer oss likevel på telefon 52 80 95 00 og 
mail til post.haugesund@kirken.no. 

NYE MAILADRESSER
Haugesund kirkelige fellesråd har inngått avtale med Kirkepartner om leveranse av ny data-
plattform. Det betyr at tiden for kirkens datafellesskap med Haugesund kommune er forbi. 
Alle ansatte i kirken har dermed fått nye mailadresser, med @kirken.no til slutt, som stadig 
flere i Den norske kirke går over til. Men de gamle adressene kommer en god stund til å 
videresende til de nye adressene, og sende autosvar med den nye adressen.

Lys Våken Rossabø

Silje Barkved Fossan fikk en heklet julekrybbe 
i avskjedsgave fra Gro Steensnæs Håvåg og 
Skåre menighet. 

GODT I GANG MED 
KIRKEUTBYGG
Tegningene av kontorutbygget til Ros-
sabø er ferdige og byggesøknad sendes 
straks til kommunen. Rossabø kirke ble 
oppført i 1972. I  lang tid har blant annet 
kontorlokalene ikke fungert tjenlig for en 
moderne menighetsstab. 
- Arbeidssituasjonen for de ansatte i Ros-
sabø har i mange år vært under enhver 
kritikk, nå kan vi endelig gjøre noe med 
dette. Da bruker vi også anledningen til 
å løfte fram menighetens visjon, som er 
«Møteplassen – kjerkå sør i by’n». Om-
rådet blir allerede brukt mye av små og 
store i nærmiljøet, barnehager og andre. 
Nå lager vi et tun mellom bygningene, 
som i enda større grad vil understreke 
møteplass-funksjonen. For kirkas bruker-
grupper og aktiviteter for barn, unge og 
voksne, vil nybygget bety en kraftig forbe-
dring i både plass og modernisering. Det 
blir også tilrettelagt spesielt for sykkelbruk 
til og fra kirken. sier kirkeverge Kjetil Solvi 
Nordstrøm
Det er Per Riseng som  har tegnet både 
kirka og det nye tilbygget. 
- Vi er veldig glade for at arkitekt Riseng 
har tegnet dette nybygget. Det sikrer både 
kvalitet og god sammenheng mellom ny 
og gammel del. Kirken er listeført av riks-
antikvaren, som også var fornøyd med at 
Riseng blir brukt også nå, sier Nordstrøm, 
som håper at gravearbeidet kan starte til 
våren. 
- Dette vil bety en positiv endring for søre 
bydel, og jeg håper at kommunen vil være 
positive og behandle søknaden raskt. Da 
kan vi komme i gang med gravingen til vå-
ren, og går alt som planlagt kan vi håpe å få 
tatt i bruk de nye lokalene fra januar 2018.

Ny del foran dagens kirkestue.
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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 

Vi ønsker 
alle våre annonsører 

en riktig god jul!
 

Vil du støtte Folk og Kirke 
– og samtidig nå ut til byens 

husstander med ditt budskap?
Denne annonseplassen kan bli din.

Kontakt Wenche Lindtner på wl475@kirken.no

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
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O.  J.  Hanssen A/S
Haraldsgt.  147 – 5527 Haugesund

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

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

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

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 52845090
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

Haraldsgaten 111, Haugesund, tlf. 968 04 696
Øvregaten 161, Haugesund, tlf. 52 70 32 22
Rennesøygt. 10, Haugesund, tlf. 982 21 236
Kafe Espresso, Haraldsgt. 134, Haugesund, tlf. 948 65 987
Kvalasenteret, Haugesund, tlf. 406 99 469   
Mega Storsenter, Kopervik, tlf. 947 91 644
Oasen, Oasen storsenter, tlf. 468 05 559
Amanda Storsenter, tlf. 947 81 572
Sveio senter, tlf. 941 96 070
Aksdal senter, tlf. 947 95 868
Raglamyr, Longhammarveien, tlf. 406 99 467

 

Skjoldavg. 134, 52715977

Vakker hvile
- stell og tilsyn av gravsted

ANNONSERE FOR 
DIN BEDRIFT HER?

Folk og Kirke har et  
opplag på 13.700, og 

deles ut til husstander i 
hele Haugesund.

Kontakt  
wl475@kirken.no  

for priser og avtaler.
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På plakatenVELKOMMEN TIL MENIGHETSLIV FOR STORE OG SMÅ!

ADVENTSDAG 
I UDLAND KIRKE 
Søndag 11. desember
11.00: Adventsgudstjeneste med 
deltakelse fra Udland barne- og as-
pirantkor og presentasjon av konfir-
manter.
12.00: Åpen kafé, salgsbod 
og loddsalg.
13.00: Barnesang med Kor og Lek.
13.30: Utlodning.

«ET BARN ER FØDT»
Julekonsert med Haugesund Vokal-
ensemble i Udland kirke 13. desem-
ber kl. 19.00. 

KULTURKIRKEN SKÅRE: 
I denne søte juletid
Julekonsert med Kammerkoret 
Bocca og Nils Økland lørdag 
17. desember kl.18.00.
En stemningsfull julekonsert med 
kjente norske julesanger i korar-
rangement og vakre folketoner med 
juletekst. Folkemusiker Nils Økland 
(fele) er med som solist og spiller 
også sammen med koret. Billetter på 
www.hoopla.no.

HELLIG TRE KONGERS FEST I 
UDLAND KIRKE
2. januar kl. 17.00-19.00.
Samlingsstund med Kor og Lek som 
synger og søndagsskolelærer Tove 
Marie som forteller.
Utlodning. Vi går rundt juletreet. Ta 
med julekakerester til felles bespis-
ning!

KLUBB 83 
Starter opp torsdag 5. januar kl. 
18.00-20.30 på Gamle Slaktehuset.

BABYSANG 
Velkommen til Babysang mandag 9. 
januar kl. 11.00. Samling hver man-
dag tom. 27. februar.
I samlingen synger vi, hører musikk 
og beveger oss (ca.45 min.)
Ta med niste, vi serverer kaffe, te og 
kakao.
Påmelding: Gå inn på www.kirken.
no/skare velg deretter «påmeldin-
ger», «skåre menighet», «Babysang 
vår 2017» Pris: Kr. 250,- pr. kurs.
Kontaktperson: Reidun Flaten Qvale 
(40 41 55 53).

DELEKVELD I UDLAND KIRKE 
VÅREN 2017
… «bli fylt av Ånden og syng 
sammen, la salmer, hymner og ån-
delige sanger lyde! Takk alltid Gud 
og Far for alt i vår Herre Jesu Kristi 
navn.» Efeserne 5,18 b-20.
Program: Lovsang-Deling-Bønn-
Formidling-Sosialt-Kveldsmat
Onsdager i partallsuker kl. 19.00-
21.00: Oppstart 25. januar, neste er 
8. februar.
Kontaktpersoner: 
Louise G. Hjelmervik (99 63 37 26) 
og diakon Lisbeth S. Haaheim 
(93 41 54 18)

MISJONSSØNDAG 
I UDLAND KIRKE
Søndag 29. januar kl. 11.00.
Fokus på misjonsprosjektet, sykehu-
set Okaldhunga i Nepal.
Kirkemiddag.

SKÅRE MENIGHET
Se www.kirken.no/skare

ROSSABØ MENIGHET
Se www.kirken.no/rossabo

BABYSANG
Starter opp 12. januar.

JULETREFEST i Rossabø kirke tors-
dag 5. januar kl. 17.30. Hele familien 
er velkommen til underholdning, 
godteposer og juletregang. Entré kr. 
30,- pr.person. Max kr. 120,- pr. fa-
milie.

LUTHER MED LATTER 
– EN KABARET 
Rossabø kirke onsdag 25. januar kl. 
19.30. Pris kr. 220,-  inkl. gebyr. 
Billetter selges på TicketCo.no og i 
døra.

BASAR
Speiderne inviterer til basar til inn-
tekt for årets Globalaksjon mandag 
30. januar kl. 17.00.

KARNEVAL
Mandag 20. februar kl. 17.30. Leker, 
konkurranser, samling, beste kos-
tyme, utlodning. 

VÅR FRELSERS MENIGHET
Se www.kirken.no/varfrelsers

LØRDAGSGODT 
(FOR 10-12 ÅRINGER) 
Lørdag 10. desember kl. 12-14 
er det lørdagsgodt i menighetshuset 
– da skal vi være med og lage guds-
tjenesten i kirken søndag 11. desem-
ber.  I tillegg er det juleverksted etter 
gudstjenesten. Ta gjerne med deg en 
venn og kom! 

JULEKONSERTER
Torsdag 8. desember kl. 21.30:
 «Julenatt» med Trine Rein, Chris-
tian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen.
Fredag 9. desember kl. 19.00: 
Helene Bøksle
Onsdag 14. desember kl. 19.00: 
Jul med VissJass-koret.
Torsdag 15. desember kl. 19.00:
«Rosa frå Bethlehem» med Sondre 
Bratland.
Søndag 18. desember kl. 11.00: 
«Barn Jesus i en krybbe lå». Vi syn-
ger julen inn med Vår Frelsers kirkes 
kantori og Nord-Rogaland Symfoni-
orkester. Sanggudstjeneste.
Tirsdag 20. desember kl. 18.30: 
Hanne Krogh og Tenorer

BABYSANG
Starter opp 6. januar. Småbarnsang 
starter 19. januar.  

JULEKONSERT I JANUAR:
Søndag 15. januar kl. 1900: 
Juleoratoriet av Bach. Vår Frelsers 
kirkes kantori, Stavanger Symfonior-
kester og solister.
Billettpris
voksen kr. 300,-  
student/barn kr.50,-  
Julegavetips: gi en billett til slekt 
og venner! Ring eller send SMS til 
97515001.

JULETREFEST 
Søndag 8. januar kl. 17.00 
inviterer Vår Frelsers menighet, Hau-
gesund KFUK-KFUM og Normisjon 
til juletrefest i Vår Frelsers menig-
hetshus.  For alle generasjoner!

LYST Å VÆRE MED SOM 
FRIVILLIG MEDARBEIDER I 
VÅR FRELSERS MENIGHET?
Vi har plass til deg – vi trenger deg!
Ta en brosjyre når du er i kirken el-
ler på menighetshuset og meld deg til 
tjeneste.
Eller se på web-siden: kirken.no/
varfrelsers eller Facebook-siden vår: 
«Vår Frelsers menighet».
Eller enklest mulig: Ring adm.le-
der Inger-Mette Brommeland på 
93415415 – så finner vi en oppgave 
til deg!!

15. desember kl. 18.00 
Tween, Mini- og Maxigos-
pel urfremfører julemusi-
kalen Stjernen viser vei, 
spesialskrevet til Rossabø 
Mini- og Maxigospel av 
Goos ten Napel og Silje N. 
Dahl.
Musikalen vises også på Ut-
sira den 18. desember.

21. desember kl. 19.00 
Meditations on Christmas, 
konsert med Gunnar Halle 
og Espen Eriksen.
Pris kr. 150,-  Billetter sel-
ges på TicketCo.no og i 
døra.

JULEKONSERTER I ROSSABØ KIRKE:

Heklet Julekrybbe til salgs på Adventsdag i Udland
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Til slutt

AV KNUT MELAND

Bordbønn for første klasse
Hvem skal sitte på den tomme stolen?  Hvorfor har de hendene under bordet?  Hvorfor er de så alvorlige?

Førsteklassingene 
i opplegget «Møt 
museene» fun-
derer blant annet 
over dette når de 
får se Ole Frøvigs 
bilde ”Bordbønn”. 
Kunstverket hen-
ger i Haugesund 
billedgalleri og ble 
malt i 1904. 
- Jeg skal ha dette 
opplegget med 
førsteklassingene 
i januar, sier Tove 

Selås. Det begynner på museet, der de ser på 
klær og gjenstander fra gamle dager, og fort-
setter på Billedgalleriet, der de får se dette 
kjente oljemaleriet av moren og de to barna 
rundt bordet.

O du som metter
- Det er ikke alle førsteklassinger som har et 
forhold til bordbønn. Men det er noen som 
er vant med å synge før de spiser. Da synger 
vi sammen «O du som metter liten fugl», og 
noen vil synge «Kua mi, jeg takker deg». 
- Vi snakker om at det er fint å være rolige når 
vi spiser og legge bort andre ting. Og det på 
maleriet, hva spiser de, mon tro? På veggen er 
det ingen tapet, og skåla til jenta er det et skår 
i. Hvorfor det? Kanskje de ikke har så mye 
penger?
Og hvem skulle sitte på den tomme stolen? 
Det kan være det er faren til barna, men hvor 
er han? Han er kanskje fisker, eller kanskje 
han er død?

Vekker tanker
Museumspedagogen er fra Sunnfjord og har 
vært ved Karmsund Folkemuseum i ti år. 

Ole Frøvigs bilde møtte hun da hun kom til 
Haugesund. Da hun så kom hjem til sin mor 
i Sunnfjord, så hun et kort på kjøkkenbordet. 
Moren hadde fått det til fødselsdagen året før, 
og det var akkurat Ole Frøvigs «Bordbønn».
Kunstverket vekker tanker og følelser.
- Det får meg til å føle at jeg er glad for at jeg 
lever i vår tid, ikke for hundre år siden da kris-
tendommen var veldig streng. Vi har fått en 
gladere tilnærming til religion enn vi hadde 
den gang. Det føles godt at «O du som met-
ter liten fugl» har avløst denne bordbønnen, 
sier Petter Steen i et intervju på Haugesund 
Kunstforenings nettside. 
Men hvorfor er alle så alvorlige rundt matbor-
det? En førsteklassing hadde sin teori: Kan-
skje de hadde glemt å kjøpe sukker til grøten?

Kjent bilde: Bordbønn, malt av 30-åringen Ole Frøvig, 
som debuterte på Høstutstillingen i 1904 med dette kunstverket.

OLE FRØVIG
Født i Haugesund 24. juli 1877. Død 10. august 1951.
Studerte i Kristiania og København, vendte så hjem til Hau-
gesund og hadde sitt kunstneriske virke her. Malte portretter, 
vestlandsinteriører, bilder fra Haugesund og distriktet omkring. 
Valgte ofte motiver fra kristent miljø med titler som Andakt, I 
kirken og Bedehusfolk. Har malt altertavlene i Tysvær og Tor-
vastad kirker.

«Sjelden ser man et så hjertelig, et så inderlig samhold mellom 
en by og en kunstner» skrev Peter Valvik om ham i «Ole Frøvig, 
maleren, miljøet, liv og arbeid».
«I norsk kunsthistorie vil han bli stående som Haugesunds ma-
ler.» 

Norsk kunstnerleksikon

Tove Selås, 
museumspedagog 
ved Karmsund 
Folkemuseum

16


