
Slutt på dåpsinvitasjoner
Fra 1. oktober kan ikke lenger kirken 
sende invitasjon til dåp til medlemmer 
som har fått barn. Det betyr på ingen 
måte at kirken slutter å døpe! Men det 
betyr at folk selv må ta kontakt for å 
avtale dåp. 

Side 6

- Ingen menighet 
uten diakoni
Annlaug H. Engmark (59) er godt i gang 
som soknediakon i Vår Frelsers menighet. 
Den tidligere norheimsbuen har nå flyttet 
hjem etter mange år på andre kanter 
av landet. -  Det går ikke an å drive en 
menighet uten diakoni, sier hun på side 5. 
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En barnetro for voksenlivet
Barnetro er følelser og forestillinger om Gud 

man får som barn. For mange er det en trygg og 
god tro, en bærebjelke og hjelp i tøffe tider.  

Men ikke for alle.  Hva skal til for at barnetroen 
overlever barndommen?

Se side 8-9  
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Kan du fortelle litt om deg selv?
- Jeg har jobbet 34 år i skolen, de 20 
siste som rektor. Og så har jeg kjørt 
lastebil og vogntog på si. Det startet i 
militæret og jeg var innom ulike job-
ber, blant annet trailersjåfør, i noen år 
før jeg begynte på utdanning. 

Hva er det som gjør at du fortsetter å være frivillig i Kirkens 
SOS?
- Kan jeg bruke bittelitt av tida mi til at et menneske ikke tar livet sitt, 
så er det sannelig verdt det. Samtalene gir mye innsyn i hvordan livet 
kan være. Enda om det kan være tungt, så er det likevel meningsfullt 
å være der.
Hva har du lært som frivillig i Kirkens SOS?
- Jeg er blitt veldig minnet på hvor viktig det er å lytte mer enn jeg 
snakker. Lytte aktivt, prøve å finne gode spørsmål og eventuelt gode 

innspill. Jeg har også lært noe om kvaliteten i det å være frivillig, det er 
en verdi i seg selv. Vi får stor tillit fra mange innringere, det tror jeg har 
litt med frivilligheten å gjøre. De vet at vi gjør dette ulønna og at vi er 
der fordi vi ønsker å snakke med dem. 
Noe for deg?
Kirkens SOS stiller ingen spesielle krav til bakgrunn, det er viktig 
med stort mangfold – like stort som blant dem som tar kontakt. Det 
aller viktigste er at våre frivillige deler våre felles verdier om frivillig-
het, åpenhet, tilgjengelighet og anonymitet. De frivillige må også ha 
avstand til egne kriser og overskudd til å være en god samtalepartner 
for andre. Og sist, men ikke minst, er det viktig at alle i Kirkens SOS 
har respekt for alle typer mennesker uansett sosial eller kulturell bak-
grunn, religiøs overbevisning, kjønn eller seksuell legning.

Øsker du å vite mer? Ta gjerne kontakt med Kirkens SOS i Rogaland: 
www.kirkens-sos.no/rogaland

KommentarKommentar

BARNETRO 
For noen et godt og stødig holdepunkt 
gjennom livet, for andre en romantisert 
lettvekter-tro som svinner straks livsbøl-
gene går litt i hvitt. 

«Jeg tror ikke på Gud, men…» eller 
«Jeg er ikke kristen, men …» Vanlige 
utsagn som stadig flere målbærer. Det 
interessante er hva som kommer etter 
«men…». For hvem vil egentlig at noe 
så dypt personlig som en tro skal formuleres og forklares av andre? Å 
bli satt i bås med folk man ikke identifiserer seg med straks man begyn-
ner å snakke om kristendom, er også en opplevelse mange har. Da vil vi 
heller formulere våre egen tro, der «Gud», «Jesus» og «kristen» ikke 
nødvendigvis blir en del av vokabularet. 

Men hva skal til for at tusener år gamle ord og bønner målbærer min 
tro og tvil? At kirkas læresetninger og trosbekjennelser kommuniserer 
med meg og min barnetro? Jeg tror jeg vet noe av svaret for min egen 
del: 1. Jeg har lært tekstene og bønnene fra jeg var liten. 2. Jeg har opp-
levd at de har en kraft som løfter meg opp av hverdagens støv og knytter 
meg til noe større. 3. Jeg har erfart at det gir mening å gjenta dem også 
når de føles meningsløse. De bærer i bølgene. 

Gunnar Fagerli er en som vet en del om hva som skjer med troen vår 
når livet røyner på. Sjelesørgeren har psykiatri, skam og skyld som spe-
sialområde, og deler tanker om barnetro på side 8-9.

Én grunn til at min egen barnetro har overlevd er jeg helt sikker på: Det 
ble snakket sant om livet på søndagsskolen. 
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TRE SPØRSMÅL TIL EN FRIVILLIG MEDARBEIDER
- Å være frivillig er en verdi i seg selv (Odd 66)

Lite kan måle seg mot gode og meningsfulle relasjoner. Helse-
gevinsten er godt dokumentert. Gode relasjoner virker forebyg-
gende og lindrende på psykisk og fysisk helse. De bringer fram 
latter som gjør at tårene triller på den gode måten, og gjør at en 
står mindre alene når de vonde tårene er der. Når vet du at du har 
å gjøre med en god relasjon? Hva er kjennetegnene? Jeg tror at 
aller høyest troner fire ord: likeverdighet, gjensidighet, interesse 
og omsorg.
Har du tenkt over din relasjon til kirken i det siste? Jeg kan med 
hånden på hjerte si at det har i hvert fall jeg. Tenkt på kirkens 
relasjon til deg, mener jeg. Er du medlem, så er Den norske kirke 
din kirke, og vi som jobber her er dine ansatte. Du er kirken, og 
vi er kirken. Sammen skal vi forvalte og løse noe som er vårt i fel-
lesskap. Da blir det som Haldis Moren Vesaas skrev: «Det heiter 
ikke eg lenger. Heretter heiter det :VI»
Vi jobber hardt for å informere om alt vi har og gjør som du kan 
tenkes å ha interesse av. Et tydelig uttrykk for dette er f. eks invi-
tasjon til dåp. I alle år har vi sendt invitasjon til alle medlemmer 
som har fått barn om at de er velkommen til dåp, hva, hvordan 
og når. Dette kan du ikke lenger forvente! Det er ikke fordi vi tar 
deg for gitt. Det er rett og slett fordi vi ikke lenger får melding fra 
fødselsregisteret når medlemmer får barn. (Les mer på side 6.) 
Skal vår relasjon holdes ved like og styrkes framover, og nyfødte 
bli døpt og bli medlemmer, ja så må foreldre ta kontakt. 
Vi skal ikke ta deg som medlem for gitt. Med interesse og omsorg 
skal vi prøve å informere og involvere så godt vi kan. Men husk at 
relasjonen blir aller best dersom den blir pleiet gjensidig. 
Vi snakkes!

DU ER KIRKEN, 
VI ER KIRKEN

AV KJETIL NORDSTRØM, KIRKEVERGE

Odd liker seg godt bak rattet. 
Foto: Margareta N. Øygarden

Menighetsblad er viktig i folkekirken!
Støtt Folk og Kirke via VIPPS! Søk opp Den norske kirke 

i Haugesund eller bruk vippsnummer 534372.
Takk for at du er med å gjøre det mulig å gi ut bladet.
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Portretter

BARN ER BRA!-FESTIVALEN 30 ÅR
I høstferien arrangerer Den norske kirke og Haugesund kommune Barn er bra!-festivalen for 30. gang. - Det finnes ikke 
maken til festival, sier ordfører Arne-Christian Mohn i velkomsthilsenen som er delt ut til alle byens skolebarn. Ingunn 
Soland Drabløs og Bjørnar Utne-Reitan sier seg helt enige. Da de selv var skolebarn, fikk de opplevelser og erfaringer på 
festivalen som ble retningsgivende for resten av livet. 

BJØRNAR UTNE-REITAN (24)
- Hva er ditt sterkeste minne fra festivalen?
- Det er vanskelig å peke ut ett minne som det sterkeste fra min tid som 
deltaker og leder, da det i erindringsprosessen dukker opp så mange 
aktuelle kandidater! Likevel tror jeg at turen til Kenya, og festivalen 
samme år hvor familien min var vertskap for besøkende barn fra Afri-
ka, må stå igjen som det sterkeste.
- Hva har festivalen betydd for deg?
- Festivalen betydde vennskap og dannelse. Mens jeg var aktiv, var nok 
det å skape nye og vedlikeholde gamle vennskap det aller viktigste 
for meg. I ettertid har jeg innsett hvor viktig det dannende aspektet 
også har vært. Under årene som leder bygde jeg selvtillit og ble mer 
komfortabel med å være i en posisjon med ansvar. Dette var helt klart 
egenskaper og erfaringer som var av stor nytte når jeg senere fikk min 
første deltidsjobb.

- Hvorfor er Barn er bra!-festivalen viktig?
- Jeg mener festivalen utfyller to viktige funksjoner for byens barn og 
ungdom. For det første er den en arena hvor barn som deltakere får 
prøve ut forskjellige aktiviteter og utfolde seg i et kreativt kaos. Det er 
en unik mulighet til å teste ut forskjellige former for hobbyer, og sjan-
sen er stor for at man til slutt finner sin store lidenskap som blir med en 
livet ut. For det andre er festivalen enormt viktig for å gi ungdommer 
arbeidstrening. Som leder vil man gradvis få mer ansvar, og lære seg 
hvordan det er å opptre profesjonelt i en jobbsituasjon. På den måten 
forbereder festivalen byens ungdom på å tre inn i arbeidslivet.

INGUNN SOLAND DRABLØS (37)
- Hva er ditt sterkeste minne fra festivalen?
- Det må være hvor stort det var å få være programleder og at jeg fikk 
tilliten til dette! Det jeg husker best fra denne rollen var at vi helte 
vann over hodet på Tom Landås på scenen, og klippet slipset hans i to! 
- Hva har festivalen betydd for deg?
Etter som det var første gang jeg sto på en scene, ga det meg erfaring 
og mot til å takke ja til å stå på en scene seinere i livet. Jeg våget meg på 
større roller i Key Stone Singers som ungdom og har drevet med teater 
og revy også i voksen alder. Man kan si at positive opplevelser fra Barn 
er bra!-festivalen ga meg en livslang interesse for scenearbeid.

- Hvorfor er Barn er bra!-festivalen viktig?
- Jeg mener barn vokser mye av erfaringer fra Barn er bra!-festivalen, 
nettopp fordi de blir hørt og sett, og kjenner på kroppen at selv om 
man er barn så kan man utrette store ting. Erfaringer herfra gir en god 
plattform videre i livet!!

Barn er bra!-festivalen arrangeres i Haugesund 
idrettspark, Haraldsvang ungdomskole og i omliggende 

haller og områder i høstferien 8.-12. oktober. 
Påmeldingen er åpen fram til 3. oktober, 

og gjøres på www.barnerbra.no. 

- SELV OM MAN ER BARN, 
KAN MAN UTRETTE STORE TING 

- UNDER ÅRENE SOM LEDER 
BYGDE JEG KLAR SELVTILLIT

Ingunn Soland DrabløsBjørnar Utne-Reitan

3



- HUSK Å STOPPE OPP

Nesten 60 møtte opp til friluftsgudstjeneste i Djupadalen under Fri-
luftslivets dag 2. september.

- Godt og tjenlig vær, med en lun vind. Vi fikk høre om søstrene Mar-
tha og Maria. Og hvor viktig det er å komme seg ut i naturen. For re-
kreasjon er viktig. Vi må stoppe opp i hverdagen med jevne mellom-
rom, for å kunne hekte oss på igjen og gå videre med nye krefter og 
engasjement, forteller Inger-Mette Brommeland fra gudstjenesten. 
Hun var kirkevert, mens sokneprest Sigve Clementsen ledet gudstje-
nesten. Diakon Annlaug Halvorsen Engmark leste teksten og deltok 
under forbønnen. Speider Svale Volden Hjortland var kirketjener.

Folk siden sist

FULLE HUS, FORNØYDE 
KONFIRMANTER
Konfirmasjonssesongen i Haugesund-kirken strekker seg fra slutten av 
august og til tredje helga i september. Mange fine solskinnshelger, og 
noen med litt mer vær, dannet bakgrunn for «høstens vakreste even-
tyr». - Ikke rart at sola skinner for deg i dag, det er jo din dag, sa sok-
neprest Arnt Johan Vistnes til konfirmantene i Skåre menighet. Han 
minnet i prekenen om viktigheten av å ikke gå seg vill i detaljene, i alt 
som skal være perfekt og etter ytre krav, men å prøve å gripe det vik-
tigste – det som gir livet mening og retning. - Gud elsker deg, og du er 
verdt å elske, sa presten.

Godt humør og godt fellesskap på Skåres menighetstur for damer til 
Spania.

DAMER PÅ TUR
I september var en gjeng damer fra Skåre menighet på tur sammen til 
Spania. Tema for turen var «Menigheten og meg». 

- Fellesskapsbygging, viktigheten av å bli kjent med andre i menighe-
ten og det å bygge relasjoner er grunner til at vi lager disse turene, sier 
Bjørg Lund, som sammen med Lisbeth Skilhagen Haaheim også tok 
med seg damer på en tilsvarende tur i fjor. 

Dagene er fylt opp av morgensamlinger, temasamlinger, mat, bading 
og soling. Besøk i Sjømansskirka El Campanario, Mijas og Marbella 
ble det også tid til.

- Både deltakere og ledere på turen er veldig fornøyde, vi har fått mye 
ut av få dager, hatt et godt fellesskap, gode samtaler og fått inspirasjon 
til videre menighetsbygging, forteller Bjørg Lund. 

Tysvær Brass, bestående av 4 blåsere og forsangere fra Kantoriet var 
meget godt tonefølge til salmene!

Geir Torgersen og Sigmund 
Hansen på den grønne 
kirkebakken.

I Vår Frelsers 
menighet inviteres 
konfirmantene 
til isfest og lek, 
fotografering og 
kappeprøving 
noen dager før 
konfirmasjonen. Til 
konfirmantbildet med 
kappe trengs ikke 
hele bunaden, så da 
ble det is-spising med 
bunadsskjorte og 
bukse!

Konfirmantene stiller tradisjonen tro opp til kappeprøving og 
fotografering noen dager før konfirmasjonen. I Rossabø fikk 
ungdomsdiakon Tor Jakob Bjørndal (t.v.) med seg en siste «selfie» 
før han fortsetter kirkejobben som kapellan i Vår Frelsers og Skåre 
menigheter.

Rune Steensnæs Engedal, Karianne 
Volden Hjortland, Ellen Engedal 
og Kristin Steensnæs Engedal tok 
gudstjenesten i det fri.
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Folk

- TRIVES MED MANGFOLDET
Annlaug Halvorsen Engmark har møtt sin nye arbeidsplass med store smil og 
ydmyk begeistring. Men den nye soknediakonen i Vår Frelsers menighet synes 
både at diakoner kan bråke mer, og at dagens ungdom tuller for lite.

Som ung var Annlaug aktiv i speideren, holdt 
andakter og var med i ungdomsarbeidet i kir-
ka. Så aktiv at hun ble utfordret av prosten til 
å bli prest. - Helt uaktuelt, tenkte hun da. Men 
diakoni, det mer handlingsrettede, ble veien 
for henne. Den startet med utdanning som 
adjunkt, og fortsatte på Diakonihøyskolen i 
Oslo. Etter hvert og på ulike steder ledet hun 
både en besøkstjeneste, drev småbarnstreff og 
var klokker i begravelser. I tillegg har hun hatt 
travle år med fire barn. Da de flyttet til Ullens-
vang, fikk hun først halv stilling som diakon, 
og mannen Njål fikk prestejobb. De siste åtte 
årene har hun vært diakon i fire menigheter i 
Odda, samt hatt en liten stilling som sykehus-
prest i to omganger. 
Gode samtaler
Hun har også jobbet seks år ved Hardanger 
Folkehøgskole, der det ble mange gode sam-
taler med ungdommene. Så mange at hun til 
slutt fikk beskjed om å ikke gå ekstrarunder 
med vekking for de som ikke kom seg opp til 
skolestart. Mistanken var at elevene med vilje 
ble liggende for å få en liten prat med Annlaug 
på sengekanten…
- Men for meg var det viktig å møte denne 

eleven, ofte var det jo noe som lå bak ønsket 
om en ekstra prat. Men jeg skjønner jo at de 
måtte opp for å kunne gå på skolen, ler hun.
- Har du et spesielt hjerte for ungdom?
- Jeg synes ungdom er veldig flotte og har likt 
godt å jobbe med konfirmanter. Men det jeg 
ser er at ungdommer i dag har for lite tull! De 
er så seriøse! Derfor har vi prøvd å leke en del 
med konfirmantene. Men egentlig trives jeg 
med folk uansett, alder betyr ikke så mye. En-
ten jeg er på eldretreff eller småbarnstreff, det 
er mangfoldet i å være diakon som er så fint.
- Det går ikke an å drive en menighet uten 
diakoni. Diakoni er ikke en enkelt oppgave, 
men en holdning som skal gjennomsyre hele 
arbeidet, konstaterer hun.

Bruke tid på å bli kjent
- Har du en visjoner for diakonien i  Vår Frelsers?
- Faktisk tenker jeg nå at det er så mange gode 
planer og ting som fungerer her at jeg bare er 
takknemlig for det. Jeg har også lyst til å bruke 
litt tid på å bli kjent med folk og menighet. 
Men jeg gleder meg til å gå på institusjonsbe-
søk! Og er glad for at vi er flere som jobber 
med det samme i et fellesskap. 

Til slutt: 
- Bach eller Bjørn Eidsvåg?
- Det blir Bjørn Eidsvåg.
- Pizza eller sushi?
- Da må jeg si pizza, jeg har aldri smakt sushi! 
- Urtete eller kaffi?
- Kaffi, selv om jeg kan ta begge deler. Men 
særlig om morgenen trengs det kaffe.
- Italiensk riviera eller norsk høyfjell?
- Høyfjellet! Når andre drømmer om Syden, 
drømmer jeg om en fjelltur i fred og ro. 
Vi ønsker Annlaug varmt velkommen til 
byen! Og gleder oss til både diakonal omsorg, 
bråk og tull.

AV TOVE MARIE SORTLAND

AV TOVE MARIE SORTLAND

- DET HAR VÆRT INNHOLDSRIKE ÅR
10. september dro Torgeir Vea avgårde til sin nye jobb som sjømannsprest på Tenerife. - Det har vært ni innholdsrike år i 
Haugesund, sier han.
Som kapellan i Vår Frelsers og også senere i 
Skåre menighet, har Torgeir fått prøvd seg på 
det aller meste av utfordringer i kirka. Menig-
hetsplanting og trosopplæring, konfirman-
ter, begravelser og bryllup. I tillegg har han 
krydret med blant annet breakekurs, band 
og skating, samt gitarspill og sang i mang en 
sammenheng.

- Det beste har vært alle de fine møtene med 
folk. Alle konfirmantene har vært kjekke å 
treffe! Og møter med pårørende i begravelser 
har vært en berikelse og god erfaring jeg tar 
med meg videre.

- Kjekt i Skåredalen
Da Torgeir Vea begynte i stillingen var planen 
å bygge ny kirke i Skåredalen. Etter mange år 
med godt arbeid, ble likevel nyplantingsar-
beidet lagt ned.
I 2011 begynte han som kapellan også i Skåre. 
- Fordelen med å jobbe i to menigheter er å 
bli kjent med flere folk og få mer allsidighet i 
tjenesten. De samme elementene gjør også at 
det kan være utfordrende.
I flere år har Torgeir Vea vært aktiv som til-
litsvalgt i Presteforeningen. Hans gode gave-
ideer og fine taler som preste-representant 
ved flere anledninger har blitt satt pris på. 
«Lun humor» og «en egen ro» ble trukket 
fram som egenskaper under avskjeden 9. sep-
tember. 
- Jeg har villet by litt på meg selv, både med 
livshistorien min og med amatør-musikk bi-
drag. Jeg har forsøkt å formidle meningsfulle 
ting. Jeg har flere ganger fortalt om min egen 
ungdomstid, som blant annet handlet om det 

å være den som ble hivd ut på gangen. Jeg li-
ker godt å ha kontakt med ungdom som kan-
skje føler de ikke helt passer inn.

Glad i Sjømannskirken
Den gode praten skal få gode kår nå når Tor-
geir vender tilbake til Sjømannskirka igjen. 
Han og Margit lover god kvalitet på både va-
fler og kaffe. Før han kom til Haugesund var 
Torgeir også sjømannsprest. 
- Identitets-messig har jeg nok vært sjø-
mannsprest hele veien. Sånn sett er jeg glad 
for å komme tilbake til min egentlige identi-
tet, smiler Torgeir. 
Kona Margit blir diakonimedarbeider i kirka. 
- Vi har god erfaring med å ha jobbet tett i 
mange år, og jeg tror dette er en god timing.
Vi har tre store gutter som klarer seg selv nå.
For ikke lenge siden sto det i Haugesunds Avis 
at Margit og Torgeir hadde funnet «drømme-
plassen» på Sandve, der de har bygget hus.
- Det stemmer jo det. Vi flytter ikke sånn sett, 
men drar på en lang ferie. Jeg vil savne gode 
kolleger og flotte frivillige medarbeidere i 
Haugesund. Men jeg gleder meg til å få jobbe 
i Sjømannskirken, det er en organisasjon jeg 
er glad i.

En av avskjedsgavene til Torgeir og Margit 
var passende nok badehåndklær. - Vi er jo 
helårsbadere, så mulig vi kommer til å savne 
det kalde vannet på Sandve, sier Torgeir.
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Kirkeliv

KIRKEN 
INVITERER 
TIL DÅP! 
MEN INVITASJONEN 
KOMMER IKKE 
LENGER I POSTKASSA
Fra 1. oktober av får ikke lenger Den 
norske kirke vite når medlemmer får 
barn. En 400 år gammel ordning opp-
hører, og kirken kan dermed ikke lenger 
sende ut invitasjon til dåp til nyfødte. 

I dåpen har barnet sine viktigste rundt seg. Et nyfødt liv løftes frem i takk og glede!
Foto: Kirkerådet

I mange år har kirken fått fødselsmeldinger 
fra Folkeregisteret når medlemmer i Den 
norske kirke har fått barn. På den måten har 
det vært lett for menigheten å kontakte de 
nybakte foreldrene og invitere til dåp, og sam-
tidig informere om kirkens tilbud til baby og 
småbarnsforeldre. Men det er det slutt på 1. 
oktober. En endring i Folkeregisterloven gjør 
at ingen trossamfunn nå blir underrettet når 
medlemmer får barn. Barn som har foreldre 
der en eller begge er medlemmer i Den nor-
ske kirke har til nå vært regnet som «tilhø-
rige». Foreldrene kan ennå registrere barna 
sine som tilhørige hvis de ikke ønsker å døpe, 
men registreringen skjer ikke automatisk. 
Dermed får kirken en utfordring når det gjel-
der å kommunisere muligheten for dåp til ny-
bakte foreldre. 
- Invitasjonen til dåp er stående, og den gjel-
der både barn og voksne. Men vi må nok 
jobbe med å få ut budskapet enda tydeligere 
nå når foreldre ikke får brevet i postkassen 
lenger, sier kommunikasjonsrådgiver Tove 
Marie Sortland i Den norske kirke i Hauge-
sund. Å bruke både flere kanaler, anledninger 
og muligheter til å snakke høyt om dåp står på 
planen framover. 
- Dette blir også en god anledning til å bli 
bevisst hvordan vi inviterer til dåp. Et stort 

flertall av foreldre i Haugesund velger å døpe 
barna sine i Den norske kirke. Det er både tra-
disjon og en viktig handling for den enkelte 
familie. Men Kirken kan absolutt ikke ta som 
en selvfølge at folk stadig strømmer til på eget 
initiativ, noe vi heller ikke gjør. Å kommuni-
sere ut at dåp faktisk er viktig, både for det en-
kelte barn, for familien og for kirken, er noe vi 
vil ha fokus på framover, sier Sortland.

Men hva er egentlig dåp?
«Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet 
om at ingen kan bære seg selv.» Det har lenge 
vært slagordet for dåp fra Den norske kirke, 
både gjennom filmer og andre kampanjer. I 
dåpen har barnet sine viktigste støttespillere 
rundt seg. Barnet blir også en del av et stort 
fellesskap av kristne som strekker seg over 
hele verden. Og i dåpen lover Gud å følge bar-
net alle dager. Ingen kan bære seg selv. I dåpen 
blir vi minnet om at barnet blir båret av noe 
større.

Hva skjer i dåpen?
Et nyfødt liv løftes frem i takk og glede! Då-
pen er en høytidelig feiring av livets største 
under.
Barnet bæres frem, nevnes med navn og er 
dagens midtpunkt. På denne dagen knyttes 
et nettverk rundt barnet. Faddere påtar seg 

ansvar for å følge det opp og lære det om den 
kristne tro. Menigheten tar imot et nytt med-
lem. Samtidig blir barnet også en del av Den 
norske kirke.
Dåp en samling rundt barnet, med familie, 
venner og de man har nær. Samtidig som man 
feirer det nye familiemedlemmet, feirer man 
også det kristne livet. Gjennom dåpen hand-
ler Gud: Barnet får Guds frelse. Vannet i dø-
pefonten helles over barnets hode tre ganger: 
I Faderen, Sønnens og Den hellige ånds navn. 
Det symboliserer gjenfødelse og et nytt liv 
som kristen.

Hvorfor døper vi?
• Å døpe er å gi barna det beste vi vet om: 

Guds kjærlighet og omsorg.
• Å døpe er en sterk og god tradisjon som 

setter høytidelige og meningsfulle rammer 
rundt feiringen av et nytt liv.

• Som døpt får man medlemskap i Den nor-
ske kirke og i det verdensvide kristne felles-
skap.

• Døpte kan være faddere for andre.
• Døpte kan konfirmeres i kirken.
• Døpte har stemmerett ved kirkevalg.
• Døpte kan kreve kirkelige handlinger som 

vigsel og gravferd. 

STIGENDE TREND: FLERE ELDRE BARN, UNGDOM OG VOKSNE DØPES
Siden 2015 har 38 personer som er eldre enn 
ett år blitt døpt i Den norske kirke i Hauge-
sund. Tallene stiger sakte hvert år, og vitner 
om en stadig økende bevissthet rundt dåp. 
Jorunn Solvi Nordstrøm ble døpt for to år si-
den, da hun var 11 år. 
- Det blir veldig fint å kunne huske det når jeg 
blir større. Og så betyr det litt ekstra for meg 
at jeg valgte det selv, sa hun da. 

Som råd til andre som lurer på om de skal bli 
døpt, sa hun:
- Det viktigste er at man ikke skal være redd. 
Når man står der oppe, så kjenner en seg bare 
glad. Det er egentlig ganske viktig å ikke være 
redd for å vise at en tilhører Gud.

Jorunn Solvi Nordstrøm ble døpt av 
Arnold Skaatan da hun var 11 år.

Velkommen til dåp. 
Velg DÅP på www.kirken.no/haugesund  for informasjon, datoer og påmelding.
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Kirkeliv

AKSJONEN SOM SKAL 
OPNE AUGE OG VARME 
HJARTE OG HENDER
Helene Skeie Østhus er ansvarleg for næringsliv og kommunikasjon i Kirkens 
Bymisjon i Haugesund. No brettar ho opp ermene og kastar eit oransje skjerf 
kring halsen: Ho er klar for hausten sitt vakraste eventyr. 

I år går TV-aksjonen til Kirkens Bymisjon. 
Den 21. oktober går heile Noreg saman for at 
Bymisjonen skal kunne drive arbeidet sitt ut 
frå visjonen om at alle menneske skal erfare 
respekt, rettferd og omsorg.
- Korleis var det å få TV-aksjonen 2018? 
- Det å få TV-aksjonen er eit løft for kvar ein 
organisasjon, seier Helene Skeie Østhus. 
- Bymisjonen har erfart kva for nokre ring-
verknadar det kan ha for oss sidan me også 
hadde TV-aksjonen i 2004. Då opna me By-
misjonssenteret i Haugesund med ein tilsett. 
Det har utvikla seg til å bli Kirkens Bymisjon 
Haugalandet, med tiltak innanfor ei rekke 
område i heile seks kommunar. 

Vil endre haldningar
Det er likevel ikkje berre pengane som har 
verdi, i følge Helene. 
- I tillegg til at pengane gjev oss sjansen til 
å starte opp ei rekkje tiltak landet over, kan 
TV-aksjonen bidra med noko vel så viktig: 
Me håpar at gjennom merksemda kan me 
endre haldningar og gje folk eit nytt bilete 
av samfunnet vårt. Ved å opne dører og leg-
gje til rette for at fleire møtest, kan me tilby 
menneske moglegheit til å delta i fellesskapet, 
forklarer Helene. 
- Kven er arbeidet dykkar retta mot?
- Det er retta mot mange arbeidsfelt. I Sveio 
og Tysvær driv me to frivilligsentralar med 
tilbod for eldre, flyktningar og andre grupper. 
I Haugesund har me blant anna akuttover-
natting for fattige tilreisande, arbeidstrening 
for unge som står utanfor arbeidsliv og skule, 
og lågterskel arbeidstiltak for rusavhengige. 
Ikkje minst driv me eit veksande og omfat-
tande arbeid for barn og unge. Eit av tiltaka 
er Skattkammeret, som tilbyr gratis utleige av 
sportsutstyr til barn og unge, slik at alle skal 
kunne ha ein aktiv kvardag utan ein prislapp 
som ekskluderer frå deltaking.  

Søkelys på utanforskap
TV-aksjonen ber tittelen «Mindre åleine 
saman», og her set ein søkelyset på utanfor-
skap. Menneske har eit grunnleggande behov 
for å høyre til. Gjennom arbeidet sitt treff 
Bymisjonen mange som står utanfor på ulike 
måtar. Utanforskap rammar ikkje berre en-
keltpersonar, men det gjev òg ringverknadar 
for heile befolkninga. 

- Korleis kan me bidra i arbeidet dykkar? 
- 21. oktober inviterer me alle med på verdas 
største dugnad. 100.000 bøssebærarar skal 
besøke alle heimar på to timar. Du kan anten 
vere med å gå din finaste søndagstur eller ta 
godt imot dei som kjem og bankar på døra di. 
Mange engasjerer seg i ulik grad og eg blir rørt 
av det fantastiske engasjementet. Heile Noreg 
er med. 

Helene har trua på at saman kan me lage ti-
denes TV-aksjon! Bli med på å opne auge og 
varme hjarte! Du kan melde deg som bøsse-
bærar eller lese meir om korleis du kan enga-
sjere deg på blimed.no. 
For anna informasjon om organisasjonen el-
ler frivillig arbeid i Bymisjonen, sjå www.kir-
kensbymisjon.no   

TV-aksjonen i tall:

• 700.000 møter mellom mennesker skal skapes av Kirkens Bymisjon 
for pengene som samles inn. 

• 100.000 bøssebærere skal banke på 2,3 millioner dører den 21. 
oktober. 

• 7.000 frivillige over hele landet mobiliserer for å skaffe nok 
bøssebærere og organisere innsamlingen lokalt.

• 300.000 måltider ble servert av Kirkens Bymisjon på sine kaféer og 
møtesteder i fjor. 

• 37.000 ganger i 2017 fikk noen en varm seng å sove i. Med TV-
aksjonens midler skal enda flere få muligheten til å ta del i et 
inkluderende fellesskap. 

AV ASLAUG KONGSHAVN 
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Tema

Gunnar Fagerli er fagleder og sjelesørger på 
Institutt for sjelesorg på Modum Bad. 15. no-
vember kommer han til Stemnestaden for å 
snakke om temaet «Sunn åndelighet». Tema 
blir blant annet den nødvendige brytningen 
mellom troen og livet, relasjoners betydning 
for troen, og Guds grunnleggende relasjon til 
alt som er skapt. Hvordan dannes, utvikles og 
modnes troen i oss? Hva med gudsbilde og 
følelser?

- Gunnar Fagerli, hvordan vil du definere «bar-
netro»?

- Som barn danner de aller fleste seg bilder og 
forestillinger om Gud. Disse forestillingene 
er knyttet til flere forhold. Emosjonelt er de 
ofte knyttet til konkrete erfaringer som bar-
net gjør i møte med sine første og nærmeste 
omsorgspersoner. Etter hvert vil de også ofte 
være preget av ord som er sagt om Gud, enten 
av noen i familien, venner, på søndagsskolen, i 
forkynnelse eller andre steder. Også bilder og 
symboler av Gud vil prege barnets tro. Barnet 
har også en forestillingsevne som kan veve 
sammen elementer fra virkelighet og fantasi, 
og slik lage en tro som er barnets helt egen tro. 
Voksne vil ofte kalle den troen som de husker 

de hadde som barn, og som mange fortsatt 
har, som sin barnetro. For mange er dette en 
bærende del i livet. Den kan være ukompli-
sert, en tro som stoler på at Gud finnes og 
er der for en. Men den kan også være kilde 
til strev, for eksempel ved å bidra til angst 
og suge ut livskraft. Dersom Gud og tro som 
barn ble forbundet med noe som var truende, 
skremmende eller krevende, kan det skje. Det 
siste kalles nok sjelden barnetro, men kan kal-
les en negativ barnetro. 

- Enhver tro må møtes med respekt
Noen vil kanskje mene at en barnetro er un-
derutviklet, at den må modnes, eller man til 
og med må «bli frelst» for å være «skikkelig 
kristen» som voksen. Fagerli går ikke med på 
slike graderings-premisser:

- Jeg tenker at ethvert menneskes tro må mø-
tes med respekt og varsomhet og tas på alvor 
som dette menneskets tro. Tro skal verken 
devalueres eller opphauses. Den er der som 
tro og skal møtes som det. Samtidig er det et 
viktig anliggende å oppmuntre og stimulere 
til vekst og modning i troen, så vel som i livet 
ellers. 

- Hva gjør at barnetroen kan forsvinne?

- Det er flere forhold som gjør at barnetroen 
kan bli uaktuell eller borte. Livserfaringer kan 
gjøre at en opplever at troen ikke bærer eller 
at Gud skuffer eller svikter. Troen kan opple-
ves som krevende eller truende, en må velge 
bort troen for å velge livet. Livet kan også ta 
en inn i sammenhenger hvor man lever fint og 
godt uten tro. Da går det an å oppleve at troen 
ikke tilfører livet noe og at en ikke har bruk 
for troen. Troen kan også bli mer usynlig i 
det daglige, men komme til syne i handlinger, 
f.eks. i bønner eller lystenning når livet blir 
vanskelig.   En tro som vokser og følger med 
i voksenlivet kjennetegnes av at hele livet og 
hele mennesket får være i dialog med troen. 
Livserfaringene speiles i troens, bibeltekste-
nes og  teologiens univers og dette universet 
kan belyse livet. 

Lov å stille vanskelige spørsmål
- Hvilke forhold pleier å ha størst betydning for 
at en sunn tro formes og utvikles?

- Det er vanskelig å sirkle inn noen få hoved-

punkter her. Det handler blant annet både om 
menighets- og familiekulturer, teologiske for-
ståelser, forkynnelse og personlige forutset-
ninger og erfaringer. Generelt er det slik at en 
tro som tåler virkeligheten og en virkelighet 
som har plass for tro og trosutfoldelse, skaper 
gode vilkår for vekst og modning. Det hand-
ler om at det er lov å stille vanskelige spørsmål 
og om å leve med at det kanskje ikke finnes 
entydige eller klare svar. Samtidig kan troen 
hjelpe til å gi retning og ansvarliggjøre oss 
som mennesker og menighet på Guds jord. 

- Hva er viktig å huske på for voksne som får 
være med å så frø til en tro hos barn?

- Som far sitter jeg i glasshus og spør selvsagt 
meg selv om det samme. Samtidig vet vi noe 
om at det å være ekte er viktig. Det at hand-
lingene våre og måten vi er på som voksne 
sier det samme som ordene våre, er helt es-
sensielt.  Å snakke om at Gud er i glad i deg 
til et barn, samtidig som barnet ikke får noen 
erfaring av noen er glad i det, er i beste fall 

En tro som tåler 
virkeligheten 
«Stadig flere unge voksne mister troen», sto det nylig å lese i Vårt Land. Barne- og ung-
domstroen holdt ikke i møte med ensomhet og tøffe tak i studenttiden, eller den ble 
irrelevant i det altoppslukende strevet med å etablere et voksenliv. Hva er det som gjør 
at noen beholder troen, mens andre mister den? Hva skal til for at barnetroen overlever 
barndommen?

I Vår Frelsers kirke får førsteklassingene 
utforske orgelet. Gunnar Fagerli

Deltaker på 4T6 i Rossabø kirke.
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Tema

Sagt om barnetro
«Barnetro, barnetro, til himmelen du er en gyllen bro.»
Ejnar Westling i 1929

«Jeg har med meg en ryggsekk med barnetro.»
Gerd-Liv Valla, tidligere LO-leder

«Jeg har aldri mistet min barnetro.»
Kong Harald i biografien Harald V av Per Egil Hegge

«Min enfoldige barnetro.»
Magnhild Meltveit Kleppa svarer på spørsmålet «Hva er hellig for deg» 
på baksiden av Vårt Land

«Jeg har fortsatt min kristne barnetro.»
Morten Harket, artist

«Jeg tror på det å ta det beste ut av litt forskjellige religioner, 
men har en liten barnetro som jeg fikk gjennom farmor og 
søndagsskolen.»
Sandra Lyng Haugen, artist

«Selv om jeg har mine kamper med en del av de kristne dogmene, 
har jeg en robust barnetro. Den handler i hovedsak om tillit.»
Solveig Slettahjell, artist

(Samlet av Vårt Land)

Ulike tilbud til barn og unge 
der en tro kan få spire og gro:

En Tårnagent studerer Udland kirke med 
kikkert.

forvirrende for barnet. Jeg tenker også at om 
barna forbinder Gud med liv, lys og glede, har 
de møtt skinnet av det glade budskap. Evan-
geliefortellingene om Jesus er helt sentrale å 
formidle fordi de forteller på en konkret måte 
hvem den treenige Gud er.  Samtidig er det 
slik, i alle fall innen luthersk teologi, at Gud 
ved sin Ånd skaper troen hvor og når Gud vil. 
Det er et mysterium og sier også at tro er noe 
som verken barn eller voksne rår over. Den 
kan bare tas imot som en gave. 

Den 15. november holder Gunnar Fager-
lig fagdag for alle som jobber med tro fra 
kl.09.00 - 14.30 på Stemnestaden. Påmelding 
aud.vihovde.hoftun@normisjon.no. 

Fra kl. 19.00 er det åpen temakveld for alle, 
uten påmelding. Her vil der også være vakker 
musikk og enkel servering med hjemmebakst 
og kaffe/te.

Temakvelden er et samarbeid mellom Før-
resfjorden menighet og Fermate/Normisjon. 
Prostene i Karmøy og på Haugalandet er 
medarrangører på fagdagen.

Finn www.kirken.no/haugesund og velg MENIGHETER for å finne ut mer om trosopplærings-
tilbudet i din kirke. Klikk på snarveien BARN OG UNGE på menighetens nettside.
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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!
Kollekten kan gis på Vipps eller kontant.

ROSSABØ MENIGHET

ROSSABØ KIRKE
Gudstjenestene starter kl. 11.00 
hvis ikke annet er annonsert.
30. september
Høsttakkefest
7. oktober
Gudstjeneste
11. oktober kl. 18.00
Barn er bra-gudstjeneste mm.
13. oktober kl. 08.00
Eritreisk-koptisk ortodoks gudstjeneste kl. 
08.00
15. oktober
Gudstjeneste
21. oktober
Gudstjeneste. Speiderne som har deltatt på 
JOTA-JOTI bidrar.
28. oktober
Gudstjeneste
4. november
Alle Helgensdagsgudstjeneste med lysten-
ning. Musikkinnslag.
11. november
Gudstjeneste med utdeling av Barnebibelen 
til høstens fireåringer. Egen invitasjon vil bli 
sendt i posten.
18. november
Gudstjeneste
25. november
Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon

SKÅRE MENIGHET

UDLAND KIRKE
Gudstjeneste tilrettelagt for små og store 
hver søndag kl. 11.00. Vi legger stor vekt på 
å skape rom og trivsel for barn, ungdom og 
voksne, med søndagsskoletilbud og kirkekaffe 
etter gudstjenesten.
Søndag 21. oktober:
Utdeling av kirkebok til fireåringene. En ny og 
spennende bok til fireåringene vil bli delt ut. 
Søndag 11. og søndag 18. november: 
Presentasjon av de nye konfirmantene. 
Søndagsskole
Velkommen til søndagsskole i Udland kirke 
hver søndag for alle barn. Hellig Uro er en 
søndagsskole tilrettelagt for barn fra 3. klasse.
 
KULTURKIRKEN SKÅRE
«Vi vil skape en møteplass mellom him-
mel og jord for det brede lag av folket, der 
vi vil samle ulike kulturkrefter og formidle 
kulturuttrykk gjennom nye og eksperimen-
telle former.» Følg med på annonsering av 
arrangement, søk opp «Kulturkirken Skåre» 
på Facebook.

ÅPEN KIRKE
Udland kirke er åpen alle hverdager i kontor-
tiden – i tillegg til når det er arrangement i 
kirken. Kirkerommet 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.
Bønn for menigheten
Det er Bønn for menigheten hver torsdag fra 
kl. 11.00-12.00. Det foregår i bønnerommet 
utenfor menighetssalen. Alle er velkomne til å 
være med. Det vil uansett bli bedt her om det 
er en eller flere som møter opp. For spørsmål 
ta kontakt med Louise Hjelmervik.

Kirkekaffe for alle i Udland kirke etter guds-
tjenesten.

VÅR FRELSERS MENIGHET

VÅR FRELSERS KIRKE
30. september
Høymesse. Nattverd. Misjon
7. oktober
Høymesse. Dåp. Nattverd. Lørdagskaféen 
deltar
14. oktober
Høymesse. Dåp. Nattverd.
21. oktober
Gudstjeneste for små og store. Høsttakkefest. 
5-åringer
28. oktober
Kantategudstjeneste. (Se under)
4. november
Høymesse. Nattverd. 
4. november kl. 18.00:
Minnegudstjeneste. Allehelgensdag.
11. november
Gudstjeneste for små og store.  
2-åringer er invitert. Dåp. Nattverd.
18. november
Høymesse. Nattverd.  
Konfirmantpresentasjon.
25. november
Høymesse. Nattverd.
Kirkrkaffe for alle i menighetshuset  
etter gudstjenesten
Morgenbønn onsdager
Kl. 08.30-08.45 i kirkerommet. 
Formiddagsbønn fredager 
Kl. 11.00 i Vår Frelsers kirke. «Åpent hus» i 
menighetshuset etterpå.

RØVÆR BEDEHUSKAPELL:
21. oktober kl. 14.00:
Høymesse. Nattverd.
18. november kl. 14.00:
Høymesse. Nattverd.

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

«FRA DYPET ROPER JEG TIL DEG» - EN ANNERLEDES GUDSTJENESTE
På Bots- og bededag søndag 28. oktober kl. 
11.00 er det kantategudstjeneste i Vår Frel-
sers kirke. Med solister fra Vår Frelsers kir-
kes kantori og orkester delvis bestående av 
Skeivang-elever, fremføres kantate nr 131  
«Aus der Tiefen, rufe ich zu Dir» av Johann 
Sebastian Bach.
Kantor Goos ten Napel forteller :

- Som kirkemusiker, i det området i Tyskland 
hvor Martin Luthers reformasjon tidlig fikk 
fotfeste, sto Johann Sebastian Bach i en sær-
deles rik kirkemusikktradisjon. Både vokal- 
og instrumentalmusikk hadde fått en viktig, 
forkynnende rolle i gudstjenestelivet. Som 
kantor hørte det til Bachs arbeidsoppgaver å 
komponere verk til bruk i gudstjenesten. 

- 28. oktober ønsker vi å fremføre kantate nr. 
131 i den sammenheng den opprinnelig var 
tenkt.   Teksten er hentet fra salme 130: Fra 
dypet roper jeg til deg, Herre. Ellers i guds-
tjenesten skal det fremføres orgelmusikk av 
Bach og salmer fra den lutherske tradisjo-
nen. Vi håper mange bruker anledningen til å 
oppleve en annerledes gudstjeneste.

Høsttakkefest
Søndag 30. september kl. 11.00, er det Høst-
takkefest i Rossabø. Speiderne, Mini- og 
Maxigospel med flere blir med.
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Andakt

Livets gang
STEDT TIL HVILEDØPTE

VÅR FRELSERS MENIGHET 
Thor Karluf Tollaksen f. 1936 
Margrethe Næss f. 1926 
Randi Elstad f. 1967 
Ingebrigt Søndenå f. 1945 
Rolf Oskar Strand f. 1961 
Arne Mathisen f. 1946 
Nils Tvedt f. 1923 
Gunvor Lovise Økland f. 1937 
Harald Beiermann f. 1939 
Harry Dyhring Log f. 1956 
Sissel Gerd Stangeland f. 1939 
Marie Fuglestad Kallevig f. 1924 
Leif Gerhard Larsen f. 1933 
Odd Magne Gjeldstad f. 1931 
Berit Budeng-Larsen f. 1948 
Marianne Bråtveit f. 1989 
Harald Både Schrøder f. 1928 
Tordis Gurine Hervik f. 1922 
Liv Johanne Mjånes f. 1943 
Knut Stange f. 1928 
Terje Ulvik f. 1941 
Aud Bergersen f. 1942 
Asta Pedersen f. 1923 
Margit Agnethe Kalland f. 1926 
Tjerand Kasper Røgenes f. 1923 
Harald Porten f. 1925 
Magnar Michelsen f. 1928 
Anne Marie Carlsen f. 1937

UTSIRA: 
Margit Solveig Hanssen f. 1924

ROSSABØ MENIGHET
Else Marie Ingebretsen f. 1936 
Solbjørg Vihovde f. 1956 
Konrad Inge Sahl f. 1936 
Alf Magne Severinsen f. 1959 
Helga Marie Bauer f. 1942 
Herdis Gran Jacobsen f. 1921 
Turid Dybdahl f. 1940 
Magne Johan Holme f. 1936 
Leif Grunnaleite f. 1928 
Hans Kristian Helgeland f. 1942 
Anna Christine Rasmussen f. 1923 
Rune Halvorsen f. 1979 
Brynjulf Strøm f. 1924 
Ingebjørg Tveitaskog f. 1926 
Berit Olsen f. 1944 
Sigrun Margrethe Breivik f. 1935 
Karl Johan Kallevik f. 1954

SKÅRE MENIGHET 
Erna Helene Bastholm f. 1921 
Mars Moerangi Grand f. 1943 
Raidar Nagel Viland f. 1937
John M. Kolstø f. 1942 
Aud Harriet Snyen f. 1935 
Benny Vaka f. 1931 
Ruth Johnstad f. 1920 
Aud Marie Bredal Nilsen  f. 1935 
Bjarne Johan Odde f. 1937 
Kari Evelyn Korshamn f. 1937 
Eli Hausken f. 1929 
Poul Nordbø f. 1929 
Sigurd Førland f. 1930 
Solveig Sofie Miljeteig f. 1922 
Jon Steinsnes f. 1953 
Tommy Skogland f. 1970 
Bjørg Marie Kjos f. 1942 
Marit Lydia Wiik f. 1935

HØSTEN
- er en god årstid.  
En lovende årstid.  
En årstid med muligheter.

Trærne bugner av frukt den-
ne høsten. Det har vært en 
god sommer for frukt. Nå kan 
vi høste og nyte. Vi trenger 
en liten påminnelse om høs-
tens velsignelser, vi som ikke 
lever så nær jorda. Butikkene 
er fulle av frukter året rundt, 

og vi blir lurt trill rundt til å tenke at frukten bare henger der og 
venter på at vi skal plukke den når vi har lyst. ”Instant epler”. ”Rett-
i-koppen-plommer”. Men den som er fruktbonde vet bedre. Det 
tar tid. Det er ingen selvfølge. Underveis er det mange farer for at 
avlingen skal bli ødelagt. Å vente på høsten er å leve i spenning. 
”Frykt og bæven”, var Kierkegaards betegnelse på livet som kris-
ten. Ingen ting er en selvfølge. Alt er nåde. Også vårt daglige brød. 

Høsten er en god tid. For den minner oss om Guds godhet mot 
oss. At han gir oss alt godt for livet.

Høsten er en lovende tid. Den som har hage vet at høsten er tiden 
for å se framover. Rydde og legge planer. En tid for å plante. En 
tid for å legge løk i jorden. Om sommeren lever vi mest i øyeblik-
ket. Høsten er tid for å se framover. Skape forventning. Gi næring 
til håpet. ”Eg glede meg alt te neste år.” synger Vamp. Det kan bli 
høstens refreng. Når du har rydda litt og fått oversikt. tar du imot 
en liten oppfordring? Rydd opp i livets hage. Få oversikt over hva 
du holder på med. Legg planer. Finn ut hva du vil, og gå for det!

Høsten gir muligheter. Så frø som kan spire når tiden er inne. Finn 
fram en god bok. Finn fram ”den gode Boken”. Så noen gode så-
korn i ditt indre landskap. La det spire fram noe nytt når tiden er 
inne. Finn veien til vennene dine. Ha tid sammen i høstkvelden. 
Gi varme til hverandre når temperaturen synker omkring oss. 

Bruk din kirke! Kom, og bli minnet om Guds godhet, få næring til 
håpet, kjenn varmen fra fellesskapet i Guds hus.

ROSSABØ KIRKE
10. juni: 
Einar Skjæveland Alme
5. august: 
Elena Torsteinsen Andreassen 
Celina Truong Risanger 
Andrea Jeanne Andreassen
19.august: 
Ella Holmquist Kongshavn 
Lykke Ynwa Vikene 
Ulrik Klungtveit Fredagsvik
2.september: 
Solveig Sinnes Holme

UDLAND KIRKE
3. juni: 
Mari Bakkevig Hauge 
Anniken Tjelle 
Amalie Hinderaker
10. juni: 
Aune Nes Grimsrud
17. juni: 
Nora Amalie Haraldseid 
Johannes Walker Gjerde
24. juni: 
Matteo Masa Lyngholm 
Madeleine Blaaflat-Wiestad 
Fabian Peterson Sjursen 
Julian Sletten
15. juli 
Elvin Myge Mauseth
19. august: 
Tobias Melkevik Eikje 
Fredrik Vestvik Bang
2. september: 
Selma Gjerde Lundsvoll 
Maiken Wiig Kolnes 
Olivia Sæterbø 
Olivia Salt Nesse

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

Salmenes bok 121, 8

AV SIGVE HASSELØY CLEMENTSEN, SOKNEPREST I VÅR FRELSERS MENIGHET

VÅR FRELSERS KIRKE
10. juni: 
Eira-Helene Rasmussen 
Noah Bua Joy 
Olaf August Mikalsen-Sumstad 
Maren Hugdahl Larsen 
Marte Hugdahl Larsen 
Lavran Ålgård
24. juni: 
Saga Haraldseide Hedegaard-Larsen 
Sebastian Søderlund Vika
8. juli: 
Ingeborg Brummenæs Siderud
29. juli 
Iver Falkeid Berge
12. august: 
Oskar Østenstad Nordal 
Helena Lundberg
26. august: 
Marion Hult Eriksen 
Hogne Smistad 
Ludvig August Holm Mæland 
Fanny Malene Sandvold Mæland 
9. september: 
Aron Våge Myrvoll 
Milo Haakull Engan 
Oscar Helgeland Haaland
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Smånytt

TOR JAKOB  
NY KAPELLAN I VÅR 
FRELSERS OG SKÅRE
Ungdomsdiakonen i Rossabø menighet, 
Tor Jakob Bjørndal, blir ny kapellan i Vår 
Frelsers og Skåre menigheter.
Tor Jakob Bjørndal (52) har vært i ulike 
stillinger i Rossabø  siden 2000. Han er 
utdannet prest fra Det teologiske fakultet 
ved Universitetet i Oslo. Han har bred er 
faring med konfirmantarbeid og leder-
trening for ungdom, har vært trosopplæ-
ringskoordinator - og også i en periode 
jobbet på sykkelbutikk.
- Dette blir kjempespennende! Jeg gleder 
meg til å være prest og til å jobbe med 
konfirmanter, sier Bjørndal, som i fjor 
høst hadde et vikariat som prostiprest i 
Haugaland.
Bjørndal skal være 70% i Vår Frelsers me-
nighet og blir konfirmantansvarlig der, og 
30% kapellan i Skåre menighet.

SENIORTUR TIL SOLGÅRDEN
Skåre menighet arrangerer igjen seniortur til Solgår-
den på Costa Blanca. Turen er 30. april-14. mai 2019. 
Reiseledere er Ruth M. og Anders Sande og Ingjerd 
O. og Arnold Skaatan fra Skåre menighet. Ønsket for 
denne turen er at seniorer kan få oppleve en tur til 
varmere strøk i trygge omgivelser med reiseledere fra 
menigheten vår. Bli kjent med nye mennesker og for-
håpentligvis etablere varige vennskap. Er dette noe 
for deg? Les mer om turen på www.kirken.no/skare, 
eller spør etter brosjyre i kirka.

DELEKVELD I UDLAND KIRKE
I Udland kirke inviteres det til lovsang, deling, bønn, formidling, sosialt og kveldsmat 
annenhver onsdag kl. 19.00-21.00. Høstens tema er Kjærlighet: både fra Gud, til Gud 
og til vår neste.
3. oktober: Bønner og tekster fra Bibelen, lovsang og deling.
17. oktober: Min kjærlighet til Gud v/Louise Gaard Hjelmervik. 
31. oktober: Bønner og tekster fra Bibelen, lovsang og deling.
14. november: Min kjærlighet til menigheten og min neste.  
v/sokneprest Arnt Johan Vistnes.

KLASSISK I VÅR FRELSERS: MESSIAEN, BACH OG KARLSEN 

Ingjerd O. og Arnold Skaatan er 
reiseledere sammen med Ruth 
og Anders Sande. 

Fra samtalen i Kulturkirken Skåre under 
seminaret «Hvorfor og hvordan velge 
film? i regi av Kirkerådet og Haugesund 
Filmfestival.

FORTALTE OM UNGFILM UNDER FILMFESTIVALEN

BUGNENDE HØSTMARKED 
I ROSSABØ
Lørdag 29. september kl. 11.30-15.00 invite-
rer Rossabø menighet til høstmarked! Mange 
spennende utstillere, og koselig program. Se 
nettsidene våre eller søk opp Høstmarked i 
Rossabø menighet på Facebook for mer infor-
masjon. Dagen etter, søndag 30. september kl. 
11.00, er det Høsttakkefest i kirken. Speider-
ne, Mini- og Maxigospel med flere blir med.

BYENS MENN VELKOMNE I VÅR FRELSERS MENIGHETSHUS
Mannsmøtene i Vår Frelsers har langt tradisjon. De er åpne for menn fra hele byen, 
og holdes annenhver tirsdag i partallsuker kl. 19.00
I tillegg til foredrag/kåseri, er det andakt, bevertning og en god prat. Kollekt.
2/10:  «40 år som prest i Haugesund» - Gro Steensnæs Håvåg
16/10:  «Rom for alle» - Helene Skeie Østhus, Kirkens Bymisjon
30/10: «Skolen før og nå» - Bjarte Nesheim
13/11: «Sjøfartsbyen Haugesund» - Sverre Meling jr.
27/11: «Bibelhalvtime» - Sigve H. Clementsen
11/12: «Julesalmene og historiene bank» - Goos ten Napel.

Utsnitt av «Jesu´ Ascension to Heaven»
av J. S. Coply.

Torsdag 4. oktober kl. 19.00 blir det kon-
sert i regi av Fartein Valen-festivalen i Vår 
Frelsers kyrkje.

- Det er eit veldig flott program som vert 
presentert for publikum. To sentrale kyrkje-
musikalske verk av Messiaen og Karlsen og 
ein sats frå ein solopartita av Johann Sebas-
tian Bach er på programmet. Utøvarane er 
Alie Hamberg, orgel, som framfører Olivier 
Messiaen’s fantastiske l’Ascension. 

Vår Frelsers kirkes kantori, dirigert av Goos 
ten Napel framfører Kjell Mørk Karlsens 
«Stabat Mater dolorosa», eit tingingsverk til 
Fartein Valen-festivalen i 1996. Koret fram-
fører verket saman med ein strykekvartett frå 
MUNOR i Haugesund. Den nye fiolinisten 
i Munor, Megumi Tokosumi, framfører ein 
sats frå ein Solopartita for fiolin av Johann 
Sebastian Bach mellom dei to store kyrkje-
musikalske verka. 

Under Haugesund Filmfestival arrangerte 
kulturavdelingen i Kirkerådet et seminar i 
Kulturkirken Skåre om bruk av film i kirkelig 
sammenheng. Fra Haugesundkirkens egen 
UngFilm-festival var Tage Sortland invitert 
til å fortelle om hvordan ungdommene satt 
sammen filmprogrammet. Søndag under 
Filmfestivalen var det egen filmfestivalguds-
tjeneste med temaet «Guds kvinneroller». 

12



Haraldsgata 119 - Tlf. 52 72 15 30 - butikk@kr-bok.no - facebook

Bibler
Flere oversettelser og mange ulike designutforminger 

NETT-
BUTIKK
www.haugesundbok.no

SJEKK VÅR

FRI FRAKT

Haugesund bok er ny nett-
butikk for Kristelig bokhandel

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 

TRENGER DU NOEN Å 
SNAKKE MED?

Noen som ringer tenker på å ta sitt eget 
 liv, andre er usikre, ensomme eller redde.  

Noen trenger bare å slå av en prat. 

Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no

TRENGER DU NOEN Å 
SNAKKE MED?

Noen som ringer tenker på å ta sitt eget 
 liv, andre er usikre, ensomme eller redde.  

Noen trenger bare å slå av en prat. 

Ring eller skriv. Vi er her. Alltid.  kirkens-sos.no
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Bestill katalog på
boligpartner.no

Bønesveien 70, 4260 Torvastad
Tlf. 52 84 67 88

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

GARDSENTERET

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

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 

Annonser

(mandag - fredag)

Nygaardsvn. 6, 5515 Haugesund

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

Circle K Kvala

Vi har hele behandlingskjeden innen rusomsorgen.
Tlf. 52 85 90 00

www.stiftelsen-karmsund.no

Vi er takknemlige for alle som gir en gave til menighetsbladet! 
Støtte fra givere gir oss mulighet til å fortsette å lage menighetsblad i Haugesund. Du kan gi din gave på ulike måter:
VIPPS: Søk opp Den norske kirke i Haugesund, eller bruk vippsnummer 534372. 
AvtaleGiro:  En enkel, sikker og rimelig måte å gi din gave på, som gir fordeler for begge parter.
Enkelt – Med AvtaleGiro lar du banken din ordne betalingen for deg.
Sikkert – Du har like god oversikt over betalingen og kontoen din som før.
Rimelig – AvtaleGiro er en av de rimeligste måtene å overføre gavebeløp på. Giver får også skattefradrag for sine gaver. Det er en rimelig 
ordning å administrere for kirken.  
Slik kommer du i gang: Gå inn på www.kirken.no/haugesund, velg GIVERTJENESTE. Signer med BankID eller Print ut skjema, fyll ut 
og lever kirkekontoret.
Giro: Bruk vedlagte giro for å gi en enkeltgave til Folk og Kirke. 
Skattefradrag: Dersom du velger å gi via giro eller VIPPS og ønsker at gaven skal gi grunnlag for skattefradrag, ta kontakt med oss slik at vi 
får registrert fødsels- og personnummer. 

Tusen hjertelig takk for din gave! Den er med på å bringe kirken til folket i byen vår. 

www.nord-motor.no

OFFSHORE OG FØRSTEHJELPSKURS 
www.4safety.no

K V A L A M A R K A  I N D U S T R I O M R Å D E  -  H A U G E S U N D

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Tlf. 52 70 32 20 
post@haugli.no 

www.hauglibakeri.no 
 

Bestill katalog på
boligpartner.no

Støtt våre annonsører!
De støtter oss.
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På plakatenVELKOMMEN TIL MENIGHETSLIV FOR STORE OG SMÅ!

VÅR FRELSERS MENIGHET
Se www.kirken.no/varfrelsers

SKÅRE MENIGHET
Se www.kirken.no/skare

LØRDAGSGODT
for 10-12 år:  27/10 og 24/11 i 
menighetshuset. 

SUPERTORSDAGER 
– en møteplass for store og små 
27. september, 25. oktober og 22. 
november 
God og rimelig middag og kaffe-
mat serveres fra kl. 16.00-18.30.  
Alle er velkomne! 
Kreativt verksted og lekekrok 
hele tiden. Kl. 17.00 er det  
Småbarnssang for 1-3 åringer 
med foreldre, med Silje 
Mikroklubb for 4-5 åringer, med 
Jonas 
Kl. 18.00 inviterer Goos ten  
Napel til salmetime i kirkeben-
kene – sammen med Kantoriet.

MANNSMØTER 
Annenhver tirsdag i partallsuker 
kl. 19.00
Åpent for hele byen! I tillegg til 
foredrag/kåseri, er det andakt, 
bevertning og en god prat. Kol-
lekt. Les mer på side 12.

KIRKERINGEN 
Første onsdag i måneden kl. 
11.30-12.30 er det dekket til 
kirkering-samling i salongen på 
menighetshuset. Andakt, en god 
prat, god kaffe og noe godt å bite 
i – og kollekt til menighetsarbei-
det. Noe for deg? Vær velkom-
men, det er plass til flere!  3/10, 
7/11 og 5/12.

MENIGHETENS HØST-
BASAR på «åpent hus» fredag 
2. november, i salongen på Vår 
Frelsers menighetshus. Vi møtes 
til formiddagsbønn i kirken kl. 
11.00 først. 

PÅ VEI TIL JOBBEN:  
MORGENBØNN ONSDAGER  
I kirkerommet Kl. 08.30 – 08.45: 
Velkommen til en bønn for da-
gen, en salme og lystenning! 

LØRDAGSKAFÉ FOR MEN-
NESKER MED UTV.HEM-
MING 
I salongen på Vår Frelsers me-
nighetshus kl. 12.00 med diakon 
Annlaug m.fl. lørdag 6. oktober, 
3. november og 1. desember. 
Søndag 7. oktober er Lørdags-
kaféen med som medarbeidere i 
gudstjenesten.

MESSIAEN, BACH OG 
KARLSEN 
Torsdag 4. oktober kl. 19.00 er 
det konsert i Vår Frelsers kirke. 
Med Alie Hamberg, Vår Frelsers 
kirkes kantori ved Goos ten 
Napel og strykekvartett fra MU-
NOR. (Se mer side 12.)

KULTURNATT 
Lørdag 20. oktober har vi 
Kulturnatt-program i Vår Frelsers 
menighet. Husk å kjøp button 
– da kan du gå fra sted til sted i 
hele byen!
Kl. 11.00: Vandring i kirkerom-
met med Goos ten Napel.
Kl. 12.00: Klokkespill-ønske-
konsert ved klokkenist Goos ten 
Napel.
Kl. 18.00: Kulturskole-konsert i 
menighetshusets storsal.
Kl. 18.30: Konsert med Inge-
bjørg Bratland og Espen Lind, 
kirken.

«HVILEPULS MIDT PÅ 
DAGEN»: FORMIDDAGS-
BØNN OG KAFé HVER 
FREDAG 
Hver fredag kl. 11.00 ringes 
det med kirkeklokkene – det er 
tid for en formiddagsbønn og 
salmesang i Vår Frelsers kirke. 
15-20 minutters «hvilepuls»!  
Etterpå er det kaffe med mer på 
menighetshuset. 

ROSSABØ MENIGHET

FELLES

Se www.kirken.no/rossabo

Se www.kirken.no/haugesund

Lunsjkonserter i Rossabø kirke 
en tirsdag i måneden kl. 11.00. 
Etter konserten inviterer vi til en 
enkel lunsj. Utlodning. 
Velkommen 23. oktober,  
20. november og 11. desember.

Høstmarked og høsttakkefest
Lørdag 29. september inviterer 
Rossabø menighet til høstmarked. 
Det blir kafé med salg av lapskaus, 
kaker mm. Loddsalg. Marked 
med salg av høstprodukter og 
håndarbeid. Mini- og Maxigospel 
og Tween synger. Dersom noen 
har bidrag til markedet (hjemme-
strikk, hjemmesydde produkter, 
bakverk, saft, syltetøy, stauder osv) 
tar vi med glede imot!
Dagen etter, søndag 30. september 
kl. 11.00, er det Høsttakkefest. 
Speiderne, Mini- og Maxigospel 
med flere blir med.

JOTA-JOTI
20. og 21. oktober arrangeres 
JOTA og JOTI, speidernes interna-
sjonale kommunikasjon via radio 
og internett, i Rossabø kirke. Det 
blir overnatting, speideraktiviteter 
og ikke minst samtaler med spei-
dere fra mange land! For informa-
sjon, ring 52 80 95 00. 

Samling for 4-åringer
Høstens 4-åringer inviteres til 4-års 
samling 7. november kl. 17.00, 
med utdeling av Barnebibelen på 
gudstjenesten 11. november.

«Å du som metter…» - Samling 
for 1- åringer
Vi ønsker velkommen til 1-årings-
samling 14. november kl. 17.00. 
Koselig sangstund sammen med 
1-åringen! Kveldsmat. Tips om 
barn og mat. Informasjon om barn 
og nattverd. Invitasjon vil bli sendt 
i posten.

Konfirmant reunion
Alle Rossabøkonfirmantene som 
ble konfirmert i september, blir 
invitert til Konfirmant-reunion 14. 
november kl. 19.30. Bilder fra kon-
firmantåret, pizza, brus, aktiviteter 
og samling i kirkerommet står på 
programmet! 

Jubilantfest
Fyller du 75, 80, 85, 90, 95, 100 
eller 105 år i 2018, og er bosatt i 
Rossabø menighet? Da vil du få en 
invitasjon i posten!  Torsdag 22. 
november kl. 11.00 inviteres alle 
jubilanter til fest i Rossabø kirke. 
Velkommen! 

Etter skoletid 
Supert tilbud for barn fra 1.-7. 
klasse rett etter skolen tirsdager. 
Mat, lek, sport, aktiviteter ute og 
inne. Miniledere, måltid, bønn og 
lystenning, film og spill. 

Delekveld i Udland kirke inviteres 
det til lovsang, deling, bønn, 
formidling, sosialt og kveldsmat 
annenhver onsdag kl. 19.00-21.00. 
Les mer på side 12.

Mandagsmiddag 
Deilig hjemmelaget lapskaus man-
dager kl. 16.00-17.30. 
22. oktober, 5. november, 19. 
november og 3. desember.  
Påmelding, før kl. 12.00 samme 
dag til Lisbeth  lh336@kirken.no 
eller Bjørg bl255@kirken.no 

Seniortur til Solgården 
30. april – 14. mail 2019! Se mer 
på side 12. 

Sorggrupper 
Landsforeningen for etterlatte ved 
selvmord (LEVE) arrangerer sorg-
grupper ni onsdager annenhver 
uke på kveldstid med oppstart i 
september. Sorggruppen er for på-
rørende, venner og andre som har 
behov for å sette ord på og forstå 
sin situasjon og sine reaksjoner 
med hjelp fra andre i samme situa-
sjon. Sted er Bjørgene omsorgs- og 
undervisningssenter sitt undervis-
ningslokale i Haugesund. 
Gruppeledere er Grete Munkejord 
(90679942) og Ann Elin Ulland 
(90614689). Ta kontakt ved 
interesse!

Velkommen til å bli med på en 
frisk torsdagstur  
18. oktober, 15. november og 13. 
desember! Oppmøte ved Udland 
kirke kl 11.00.  Niste og kaffe etter 
turen. 

Unge voksne
Et tilbud for aldersgruppa 18-35 år og et samarbeid mellom menighetene Rossabø, Skåre og  
Vår Frelsers. Gruppa samles ca. en søndag i måneden med ulike aktiviteter og tema.  
Følg med på Facebook-siden «Unge Voksne – Den norske kirke i Haugesund».
14. oktober kl. 19.30 i Vår Frelsers menighetshus 
11. november kl. 19.30 i Udland kirke 
9. desember kl. 19.30 i Vår Frelsers kirke og menighetshus

Barn er bra!-festivalen
For av og med alle 
barn fra 1.-7. klasse i 
høstferien! Påmeldingen 
er åpen til 3. oktober på 
www.barnerbra.no

FØLG MENIGHETENE PÅ 
DERES FACEBOOK-SIDER
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1968: Ten Sing slår gjennom. Koret fra Bergen i aksjon på TT i 
Sandefjord. Det var rytme, fart og bevegelse – og hallingkast.

Foto: Knut Meland

Til slutt

Det var på KFUM og KFUKs tenåringstreff, TT, i Sandefjord somme-
ren 1968 Ten Sing slo gjennom. Koret fra Bergen var noe helt nytt og 
inspirerte tenåringer fra hele landet. 

- Jeg betaler
Men den egentlige begynnelsen ligger litt lenger tilbake i tid. 
En vårdag i 1966 får ungdomspresten Kjell Grønner en telefon fra en 
eldre bergensdame. Gud har sagt til henne at presten allerede samme 
kveld skal fly til Tyskland. «Jeg betaler flybilletten. Gud leder deg. Gå 
i fred.»
Han flyr virkelig til Tyskland. I Hamburg opplever han et fargerikt sce-
neshow med «Sing Out 66», et ungdomsshow som med rytme, fart, 
bevegelse og glimrende musikk formidler et budskap. Dette gjør inn-
trykk. Han inviterer showet til Norge. Når han inviterer til å starte noe 
lignende på norsk grunn, skriver 380 ungdommer seg på lista. 

- Jeg stiller som dirigent
Blant deltakerne på TT i Sandefjord var Lovise Sannes fra Haugesund. 
Hun var valgt inn i styret for det kristelige skolelaget og hadde tanker 
om å få den nye hjelpepresten, Tormod Wasbø, med i arbeidet der. 
En kveld var hun og venninnen Regine Berg hjemme hos presten. De 
fortalte om Ten Sing og ymtet frampå om at det kunne være kjekt å ha 
et Ten Sing-kor i Haugesund.
- Skaff 30 ungdommer, så stiller jeg opp som dirigent, sa Wasbø, som 
aldri hadde hørt om Ten Sing før. Det gikk ikke mange dagene før hjel-
pepresten var dirigent. 

- Jeg hadde vært leder i ungdomsklubb noen år i Oslo. I Vår Frelsers 
menighet ønsket de å komme i gang med ungdomsarbeid. Slik ble det 
til at jeg ble hjelpeleder i KM-klubben. Og så ble jeg dirigent for Ten 
Sing på et blunk, minnes Tormod Wasbø.
Blant de gamle bildene finnes det ett der Wasbø dirigerer, iført preste-
krage og samarie.
- Han dirigerte så prestekjolen flagret, minnes Lovise, som nå heter 
Hauge.

Motvind skapte samhold
Rytmer, bevegelse og elektriske gitarer var noe nytt i kirken. 
- Det kom noen temmelig skarpe innlegg i avisen. Men motvinden 
skapte solidaritet innad i Ten Sing-miljøet, minnes Wasbø.
Da åpningen av Haraldshallen skulle markeres, fikk Kirkelig Fellesråd 
spørsmål om å bidra. Det ble en av Key Stone Singers’ første opptre-
dener: «Ungdomsshow med mål og mening» 12. oktober 1969. Om 
lag 1.000 ungdommer fylte hallen. 
- Jeg var dirigent helt til de kom og sa «Flytt deg. Du kan ikke dette». 
Det var i grunnen greit. Jeg kunne gå over til å administrere, og da jeg 
reiste fra byen, kunne Key Stone klare seg selv.
Og det har de gjort. Tallrike forestillinger, turer der de blant annet har 
opptrådt hos Kirkenes Verdensråd i Genève og møtt pave Johannes 
Paul II i Roma, øvelser, omlegginger og dirigentskifter. Nå fyller Key 
Stone og Ten Sing-bevegelsen 50.
Og hvor har Key Stone sitt navn fra? Navnet refererer til evangeliet et-
ter Johannes, der det står i kapittel 4: «Han er steinen som ble vraket 
av dere, bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Det finnes ikke 
frelse i noen annen.» 
Var det bare den hvite smokingjakken Kjell Grønner tenkte på da han 
sa «Det er for dere»?

AV KNUT MELAND

- Det er 
for dere
Lysene slukkes i den store hallen. Så går døren opp. Som et friskt 
pust løper de inn og opp på scenen. Guttene i hvite skjorter, jente-
ne i røde kjoler. Bandet spiller. Inn kommer dirigenten, smilende, 
elegant, men litt ukomfortabel i hvit smokingjakke, vender seg 
mot publikum, kaster et blikk på jakken. Et unnskyldende: «Det 
er for dere». Så er Kjell Grønner og Ten Sing i gang. 

1969: Key Stone Singers i Haraldshallen. 2001: Key Stone Singers hos pave Johannes Paul II i Roma.


