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Svinger seg i spiret
Værhanen på Vår Frelsers 
kirke vender seg etter vinden 
på toppen av et nytekket tårn. 
Neste år er det 50 år siden 
den avløste sin forgjenger fra 
1901.

Se side 16
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Et fargerikt sentrum
Anita Balchen er en av dem 
som er glad i Haugesund 
sentrum. - Ja, voldsomt, sier 
hun selv, og sprer kunst og 
fargeglede i en grå bykjerne. 
Tema i dette nummeret er 
«Byen vår». 

Se side 2, 4 og 8-9

Tar tak til lands  
og til vanns
Til 70 års dagen i fjor kjøpte de 
tre barna havkajakk til Frode 
Ingvaldsen.  Metallurgen, trom-
bonisten, trønderen og politike-
ren har blitt glad i Haugesund 
etter 46 år i byen.

Se side 3

Det er vel fagre stunder  
når våren kjem her nord  
og atter som eit under  
nytt liv av daude gror.

No livnar det i lundar av Elias Blix
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GUD BOR  
I BYEN

«Jeg er en by. Med hundrevis av gater. Men skal 
jeg være ærlig , kjenner jeg bare noen av dem.» 
synger en av Rossabøs tidligere jentespei-
dere. Anne Grete Preus står i en god tradi-
sjon når hun bruker byen som metafor. For 
hva er en by, om ikke et bilde på selve livet? 
Med sine smau og hovedgater, blindveier og 
snarveier. Og full av byfolk, like ulike som 
snøfnuggene som smelter i asfalten. 
En klok kvinne skrev en gang: «En by gir 
deg folk å bryne deg på. En by stikker hull 
på illusjonen om at du alltid vet best. En by 
viser deg med bredbeint tydelighet at det 
finnes tusener av måter å leve på som ikke 
er din.» 
Sigbjørn Obstfelder rømte fra fjellets still-
het til byens larm i diktet Byen, til «stedet 
der tusen hjerter slår». Men da han kom til 
byen, var galskap alt han så og hørte. Kan-
skje er det en presis observasjon.  Der det er 
folk, er det galskap. Men der det er folk, er 
det også glede. 
Byen speiler livets motsetninger. Er man  
deprimert, er en gate full av kjente og ukjen-
te ansikter nok til å ønske seg trygt tilbake 
til dyna. Men er man lykkelig, er ingenting 
som å dele gleden med byen. Kunne varme 
seg på kjærligheten som faktisk fyller gatene 
en helt vanlig onsdag. 
Vet vi hvor heldige vi er med byen vår, Hau-
gesund? Liten nok til å holde fremmed- 
gjøringsfølelsen på avstand, stor nok til å 
møte flust av fremmede. Liten nok til å kjen-
ne på forutsigbarhetens trygge takt, stor nok 
til å møte det uventede. 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. En av kirkens 
eldste, sanneste og vakreste setninger, sier 
også noe om byen. «Der hvor barmhjertig-
het og kjærlighet er, der er Gud.» Teksten 
blir ofte sunget skjærtorsdag, dagen da Jesus 
vasket disiplenes føtter.  Men her og nå – alle 
dager i året – er det vi som er Jesu hender og 
føtter i byen. Det er vi som kan vise barm-
hjertighet og kjærlighet. 
Fordi Gud bor i mennesker. Og Gud bor i 
byen.

MENIGHETSRÅDET  
– HVA GJØR DET?

AV TOVE MARIE SORTLAND, REDAKTØR

2015…året for et nytt Kirkevalg! Det skal 
igjen velges nye representanter til alle lan-
dets menighetsråd og bispedømmeråd. 
Husk at du kan stemme ved kirkevalget fra 
det året du fyller 15 år!
Så, hvem er menighetsrådet og hva gjør de?
Menighetsrådene skal i løpet av neste valg-
periode uttale seg om flere store endringer 
som skal vedtas angående forholdet innad i 
kirken og i forholdet mellom kirke og stat. 
Samtidig skal menighet og menighetsliv ut-
vikles lokalt og regionalt.
Emner menighetsrådene arbeider med og 
tar stilling til er blant andre: Hva skal fokuset 
og satsningsområdene for menigheten være?  

Hva kan kirken bidra med i samfunnet? 
Hvilke aktiviteter og tjenester skal menig-
hetene tilby? Hvilket miljøengasjement skal 
vi ha? Hvilket misjonsengasjement skal man 
ha?  Hvordan skal menighetens penger for-
valtes? Hvordan skal kirken brukes? Hvor-
dan skal formen på gudstjenestene være? 
Hvor ofte skal det være familiegudstjeneste? 
Hvilken liturgisk musikk skal brukes? Hvem 
skal jobbe i menigheten og kirken?
For at Den norske kirke fortsatt skal være en 
folkekirke, så trenger den at representantene 
velges AV folket.
Bli med å forme fremtidens kirke – still til 
valg og stem ved kirkevalget!

AV KARIANNE V. HJORTLAND, LEDER I VÅR FRELSERS MENIGHETSRÅD

AV KONST. KIRKEVERGE WENCHE LINDTNER

Bidragsyterne til årsmeldingen for kirken 
i Haugesund er mange.  Alle vil nok være 
enige i at det er arbeidskrevende å skrive en 
god og nyttig årsmelding. Så hvorfor skal vi 
bruke tid og krefter på dette arbeidet?
En årsmelding skal nå ut til mange. Den skal 
leses av medlemmer, aktive og ikke aktive, 
ikke-medlemmer, ansatte, kommune, felles-
råd og menighetsråd.  Når det gjelder ikke-
aktive medlemmer og ikke-medlemmer, kan 
en årsmelding være med å informere om hva 
som har skjedd det siste året.  Kanskje de kan 
bli inspirert til å bli medlemmer, eller til å bli 
mer aktive?
Ansatte, aktive medlemmer, fellesråd og  
menighetsråd kan få motivasjon til å arbeide 
videre ved å se alt det flotte arbeidet satt i 
system og oppsummert i en rapport. Sam-
tidig kan medlemmer og råd få mulighet til 
å stille spørsmål til de prioriteringer som er 
foretatt. Det er vanlig og naturlig å diskutere 
hva man har gjort forrige år for å kunne gjøre 
en enda bedre jobb neste år. Samtidig er års-
meldingen en nyttig oversikt for kommunen 

som bevilger lønnsmidler og muliggjør in-
vesteringer i kirken.
Oppgavene for de ansatte kan til tider føles 
uendelige.  Behovene er store, og de ansatte 
vil så mye! Da er det ekstra viktig å evaluere 
hvert år.
Har du hørt sangen «Sire som det er» av 
Madcon? Det er en ærlig og personlig tekst 
om hvordan det er å vokse opp med en bror 
som er rusmisbruker og en mor som er psy-
kisk syk. Hvorfor kommer jeg innpå denne 
sangen her?
Vi ønsker at årsmeldingen vår skal si hvordan 
året 2014 har vært for kirken i Haugesund.  
Vi er ærlige når vi forteller om aktiviteter vi 
er stolte av. Vi er også ærlige når vi forteller 
om arbeid som blir evaluert til ikke å opp-
fylle forventningene.
Et ord er likevel alltid framtredende når vi 
skriver årsmelding: TAKK!
Finn årsmeldingen i høyremargen på  
www.haugesund.kirken.no .
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Navn: Frode Ingvaldsen
Alder: 70 år
Bosted:  
Lillesund Terrasse
Stilling:  
Pensjonert produksjons-
sjef på Hydros valseverk
Gift med:  
Vigdis (født Løland).  
De har tre barn og tre 
barnebarn
Hobbyer: Trombone 
i korps, ski i snøen og 
kajakk på sjøen

Portrett

Den pensjonerte produksjonssjefen i valse-
verket på Hydro skryter uhemmet av Hauge-
sund fra sin toppleilighet i Lillesund terrasse. 
Byen han kom til i februar 1969 som fersk 
sivilingeniør fra Trondheim. Med jobb på det 
nye alu-verket på Håvik (Alnor).  Diplom-
oppgaven på høgskolen (NTH som den het 
den gang) var «Kornvekst i lavkarbonstål fra 
Jernverket i Mo i Rana». Forming av metall 
var hans utdannelse. Støping og valsing av 
aluminium på Karmøy ble hans yrkesliv. Vi 
snakker om en ekte metallurg.
Men vi snakker også om et varmt og sprekt, 
levende menneske. En lang kar som neppe 
hadde blitt værende i Haugesund om det ikke 
var for en ung, liten dame som het Vigdis Lø-
land. Han traff henne på en fest ingeniørfore-
ningen hadde i Festivitetens røde og blå saler. 
At Vigdis spilte klarinett i Janitsjaren, som en 
av de første kvinnene, var jo bare et pluss.
- Vigdis hadde vært gift og hadde en datter, og 
presten i Skåre nektet å vie fraskilte. Men vi 
ble gift og det har gått bra med oss til denne 
dag, ler Frode. De har til sammen tre barn og 
tre barnebarn. De voksne barna har slått seg 
ned i Haugesund.

Kom med kajakker
Til Haugesund kom han med to kajakker i 
februar. Og før sommeren var der, hadde de 
eldste ungdommene som drev kajakklubben 
i Haugesund, folk som Bjørn Fjellheim, Tryg-
ve Seglem og Jan Pedersen, reist for å studere.
- Jeg fikk et brev der det sto at jeg var blitt 
formann i klubben, ler Ingvaldsen. Han var 
den eneste over 20. Nå begynte et hektisk 
liv. Først fikk han sveiset et alu-stativ som tok 
fem kajakker til taket på Folkevogna. Så dro 
de land og strand rundt med unge padlere og 
deres kajakker. Og de arrangerte Vestlands-

mesterskap på Nora Skeisvatnet og kajakk-
stevne på Eivindsvatnet.
Den dag i dag henger Ingvaldsens gamle 
svenske mahogni-kajakk til pynt i taket på ka-
jakklubben.

I politikken
Politikk fikk han også tid til. To perioder i 
Haugesund bystyre for Høyre på 1990-tal-
let. En periode jobbet han i planutvalget med 
renovering av skoler og et vaklevorent, nytt 
teknisk bygg. I neste periode ble det omsorgs-
utvalget og bygging av Udland sykehjem, 
enerom på sykehjemmene og eldreboligene 
på Horda plass.
Den ene onkelen fra Trondheim, Bernt Ing-
valdsen, var stortingspresident og høyre-
mann. Frodes familie var akademikere. Fra 
han gikk i 7. klasse vokste han opp i Trond-
heim, nær NTH. Faren ble første direktør 
i Norges Geologiske Undersøkelser. Begge 
brødrene hans ble leger.

Denne spreke trønderen syklet når han hadde 
anledning til og fra jobb, tre mil. Og minst en 
gang i uka må han den dag i dag ha sin tur sør-
over til Snik, Tuastad, Aksnes, Skre og hjem 
via Skåredalen. Tre mil det også. Helt fri er 
forresten pensjonisten ikke. To ganger i uka 
underviser han ingeniørstudenter på høg-
skolen Stord/Haugesund i materiallære.
Trønderen elsker ski. Han har personlig re-
kord på 42 m i hopp. Men gav seg da han ble 
for lang og stor og den kjente «finnestilen» 
ble erstattet av Helmuth Recknagelstilen. Akk 
ja. Nå går han på ski på Vågslid, nyter sjølivet 
i ei rorbu på Bømlo og hver sommer tar fami-
lien turen til Trøndelag. Der har Ingvaldsen-
familien et småbruk i Meldal.

Bar til dåpen
Forleden bar han som stolt farfar og gudfar 
Abel på ett og et halvt år til dåpen i Vår Frel-
sers kirke.
- Det var en stor opplevelse for meg å få bære 
et barnebarn til dåpen. At han ble så stor, 
skyldtes at vi måtte vente på at mormoren 
også kunne få være til stede. Hun bor i Ro-
mania.
- Hva tenker en teknolog som deg om kirken og 
alt dets vesen?
- Jeg har min tro. Og jeg er glad i kirken, selv 
om jeg ikke går der selv – unntatt til jul og 
sånn. For å slippe å uroe seg over alt en ikke 
forstår, kan det være godt å legge denne uro-
en igjen hos en guddom. Innerst inne tror jeg 
menneskene har et behov for noe større – en 
«høvedsmann» i livet sitt.

«Innerst inne 
tror jeg menneskene 

har et behov 
for noe større – 

en høvedsmann i livet.»

Trønderen som ble haugesunder
Frode Ingvaldsen gruer seg til den dagen han må stå på fortauet og se tog og orkestre marsjere forbi på 17. mai. I snart 60 
år har han spilt i korps. De siste 42 årene på trombone i Haugesund Janitsjarorkester. 70-åringen har spilt siden han var ti 
år gammel, da i et skolekorps på Røros.

Frode Ingvaldsen har nydelig 
utsikt mot Risøy og begge 
sundene fra sin toppleilighet 
på Lillesund Terrasse.  
(Foto: Sigmund Hansen)

AV SIGMUND HANSEN
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Byfolk

Grønne innslag i bybildet 
er noe miljøvernleder 
Ingrid Ebne brenner for. 
- Men det grønne må ha 
god kvalitet og variasjon, 
da oppleves det så mye 
kjekkere, smiler hun. 

- Jeg begynte med å studere interkulturell 
forståelse på NLA i Bergen, og ble dratt mot 
dette med forvaltning av naturen og miljøper-
spektivet i samfunnet, forteller Ebne.  
Hun endte opp med å ta en master i naturfor-
valtning på Norges miljø- og biovitenskape-
lige universitet på  Ås, noe hun betegner som 
en av sine beste avgjørelser. 
- Det var et godt valg! Jeg kjenner jeg har lan-
det, smiler hun og lener seg tilbake i sofaen 
«hos Carlos» på Gamle Slaktehuset. «Til-
bakelent» er ellers det siste man kunne for-
binde med den engasjerte miljøvernlederen. 
Å holde miljø-fanen høyt i en by som satser 
på vekst og utvikling midt i harde sparetiltak, 
er slett ikke alltid en vandring i medvind. I 
en stormfull periode i høst var også hele stil-
lingen hennes truet av budsjettkutt. Da var 
det godt å ha et brennende og varmt miljø-
engasjement, og vissheten om å være på rett 
plass. Miljøvernstillingen betegner hun som 
«drømmejobben».

- Det er nå vi har muligheten
- Jeg ønsket virkelig å jobbe i Haugesund 
kommune, det er en spennende by. Og det 
er så mange flinke og dyktige folk som job-
ber med byutvikling, at fokuset på å ta vare 
på det vi har absolutt er tilstede i de nye pla-
nene, mener Ebne, som selv bor på Avaldsnes 
på Karmøy. Etter mange år borte, flyttet hun 
hjem for to år siden. Avlegger nummer to er 
på vei, og hun stortrives med hjemflyttede 

venner og familie rundt seg. Ebne vokste opp 
på Avaldsnes i landlige omgivelser, med for-
eldre som drev planteutsalg og satset økolo-
gisk lenge før det var vanlig. Nå høres iveren 
hennes for å skape grønne lunger både på inn- 
og utpust, spesielt når temaet er grøntområ-
der med kvalitet i byen. 
- Ja, der kjenner jeg at jeg blir engasjert. Det er 
kjempeviktig, spesielt fordi vi ennå har mulig-
heten til å skape dem. Det er nå vi har sjansen, 
konstaterer Ebne. 

Dagen etter intervjuet skal den reviderte 
kommuneplan legges fram, og Ebne har hatt 
travle dager med å få inn alle sine innspill. 
Stikkord er grønn struktur. Vegetasjon med 
kvalitet og variasjon. Parker for både folk og 
naturmangfold. 
- På kartet ser det ut som vi har mange grønt-
områder i byen, men egentlig finnes ikke så 
mange med god kvalitet. Vi trenger å ta inn 
naturmangfoldet i byen, så oppleves område-
ne kjekkere for folk, mener Ebne, og nevner 
et eksempel: 
-Tenk deg plassen utenfor Turistforeningen 
uten det store, gamle treet! Det hadde vært 
trist. Gamle trær gir en kjempekvalitet. 

Regner med reaksjoner
I kommuneplan for Haugesund 2014-2030 
heter det derfor:
«Ved å ivareta og videreutvikle grøntområder 
med kvaliteter i sentrum, vil man styrke sen-
trum og byliv. Ved en fortetting av sentrum er 
det spesielt viktig å ivareta og videreutvikle 
gode grøntområder, spesielt områder som 
sikrer tilgang til sjø og er et ledd i en overord-
net grøntstruktur.»
- I fjor sommer el-syklet jeg rundt hele det 
tettbebygde området i kommunen, og dette 
var med og la grunnlaget for anbefalinger for 
å endre to områder fra «gult til grønt», det 
vil si fra mulighet for bebyggelse, til et natur-
område uten byggemuligheter.   Det ene er 

BRENNER FOR GRØNN KVALITET I EN GRÅ BYKJERNE
Interessen for natur og miljø har hatt gode vekstvilkår hos karmøykvinnen Ingrid Ebne. På den grønne øya spirte engasje-
mentet frem fra barndommen av, og nå får Haugesund glede av at hun igjen har slått rot på Haugalandet. Miljøvernlederen 
synes selv hun har fått drømmejobben.

- Hva ville Bytunet vært uten tuntreet?  
Gamle trær gir kvalitet på grøntområdene, 
sier miljøvernlederen.
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Bybarn

AV TOVE MARIE SORTLAND

- PÅSKE HANDLER OM  
EGG OG OPPSTANDELSE
På klubben «Etter skoletid» møter vi fire jenter som deler tanker  
om både påske, egg og påskeunder. For hvordan var det nå igjen…  
Hvor lenge var det Jesus lå i graven? Og hvorfor døde han egentlig?
Tirsdag ettermiddag kryr det av barn 
både i og utenfor Udland kirke. Noen 
spiller kanonball, noen leker ute i vårso-
la, noen gjør lekser, og noen har faktisk 
lært de voksne litt mer om sammenhen-
gen som dagens bibelvers var skrevet i, 
forteller en av lederne fornøyd. 
Folk og Kirke får prate med fire jenter 
med litt ulik fartstid på klubben «Etter 
skoletid». Og alle gleder de seg til den 
nært forestående ferien. 
- Hva tenker dere på når jeg sier «påske»?
- Da tenker jeg på Jesus, at han døde på 
et kors, sier Julianne Øvrebø. Hun har 
lært om påsken både i kirka og på sko-
len i mange år, forteller hun. 
- Jeg tenker på påskeegg, smiler Sofie 
Hagen lurt.
- Ja, snop, samstemmer Lotte Haavik 
Osmundsen.
- Og så tenker jeg på påskefrokost i 
stua, når vi alle sitter samlet der, ikke på 
kjøkkenet som til hverdags. Da spiser vi 
kokte egg med rosa og grønn farge på, 
forteller Julianne.
- Vi spiser også egg til frokost i påsken, 
sier Anna Celina Eide.

- Hva gjør dere ellers i påsken?
- Av og til pleier vi å blåse innholdet 
utav eggene og male på dem, sier Sofie.
- Jeg har bursdag i påsken! Da blir jeg 8, 
forteller Lotte.
- Jeg pleier å dra på hytta med vennin-
nen min, sier Sofie. 
- Og jeg gleder meg til å sove lenge og 
slappe av, smiler Julianne, men innrøm-
mer at hun kanskje ikke kommer til å 
ligge så veldig lenge frampå. Men mu-
ligheten er jo der. 
- Hva er det egentlig vi feirer i påsken? 
- At Jesus døde på korset og sto opp 
igjen, sier Sofie. 
- Han lå i en hule. Så sto han opp, var det 
den tredje dagen? lurer Julianne.
- Ja, for vi sier jo «fór ned til dødsriket, 
sto opp fra de døde tredje dag», siterer 
Sofie trosbekjennelsen.
- Jeg tror han døde for oss. For å be-
skytte oss, sier Julianne ettertenksomt.  
- Jeg tror på at han sto opp igjen og ble 
levende. Faren hans var jo Gud. 
- Ja, Gud er Gud, sier Sofie og forteller 
at hun har lest i Bibelen siden hun var 
liten. - Og da begynte jeg å tro på det. 

AV TOVE MARIE SORTLAND

skogen som ungene leker i rundt Asalvika ba-
deplass på Hauge, forteller Ebne, som regner 
med reaksjoner på forslaget. 
- Alt annet vil være overraskende, konstaterer 
hun, men forklarer:
- En sikring av et slikt grøntområde, sikrer 
også en tilgang til sjøen. Hvis vi ikke skaper 
grøntområder nå, sitter vi her om 30 år med 
en godt fortettet by, men uten grøntområder 
i gangavstand fra sentrum.  Det er forskjell på 
hverdagsgrøntområder og de man må kjøre 
til.  Djupadalen er kjempefin, men vi trenger 
også grøntområdene lenger ned i byen, sier 
Ebne, og nevner Steinparken og Gryta som 
områder med godt potensiale for grønn utvik-
ling. 
- Det diskuteres jo ulike planer for Gryta, men 
vi må huske at den har en kjempeviktig funk-
sjon nå også. Det er et åpent område som blir 
brukt til mye aktivitet, og det blir ikke skum-
melt og uoversiktlig der når det er mørkt.

Demokratiet bestemmer
Ebne har mange og faglig begrunnede menin-
ger om hva som er god miljøforvaltning i byen 
vår. Men det er ikke hun som legger miljøpo-
litikken. 
- Jeg får lov til å si hva jeg mener om sakene, 
men det er politikerne som til slutt gjør slik de 
ønsker. Slik er demokratiet, hva folk stemmer 
har enormt mye å si for byen vår, understreker 
hun.
Men i høringen om for eksempel vei inn til 
Kringsjå er Ebne i hvert fall tydelig i anbefa-
lingen sin. 
- Vi må ta vare på byheiene våre. Folk tror kan-
skje at det er så store områder, men Tysvær 
kommune eier en god del av dem. Haugesund 
må selv forvalte vår bittelille del, etter en grønn 
strukturplan som ikke tillater at alle mulige 
innfall spiser opp byheiene bit for bit. 
- Hva er en perfekt miljøby for deg , Ingrid Ebne?
- Det er en by som satser på kollektivtrafikk 
og framkommelighet for kollektivtransport i 
sentrum.
Det naturlige er ikke å ta bilen, men å gå, sykle 
eller ta kollektiv. Og folk ser på det som posi-
tivt, fordi de ser at det er bra for byen. I tillegg 
lever folk i byen. De bor der, jobber der, det 
finnes kontorvirksomhet, kultur og næringsliv, 
man har alt man trenger i byen. 
Så er det «det grønne og blå elementet». Byer 
som har gode og varierte grøntområder, med 
innslag av vann, er flotte byer som en ønsker å 
være i. Det siste er nesten viktigst. Det grønne 
må være en åre gjennom hele byen. Og Hau-
gesund har et kjempepotensiale når det gjelder 
å øke naturmangfoldet i sentrum med blå og 
grønne områder, konstaterer Ebne, og lufter 
en drøm hun har: 
- Når Haugesund åpner en av bekkene som går 
i betongrør under byen, ja da har jeg lykkes i 
jobben min, smiler hun. 

Julianne Øvrebø (10), Sofie Hagen (10), Lotte Haavik Osmundsen (straks 8) og 
Anna Celina Eide (8) gleder seg til påskeferie og påskeegg.
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Y’s Men har opptakssere-
monier og fine titler, og 
nye medlemmer har blitt 
invitert med etter venn-
skap og kjennskap. Men 
der stopper likheten med 
lukkede kameratklubber. 
Nå slår president Asbjørn 
Espeset dørene opp og in-
viterer inn alle som måtte 
ønske et sosialt, åndelig 
og praktisk fellesskap. 
Men én begrensning står 
fast. 

- Ja, vi har bestemt oss for at Y’s Men i Hau-
gesund fortsatt skal være et mannsfellesskap. 
Kvinner har sine klubber, der menn ikke er til 
stede. Det finnes ikke mange slike klubber for 
menn. Nå er jeg 67 år, og har aldri før vært 
med i et mannsforum. Menn har en annen 
måte å snakke på når kvinner ikke er tilstede.  
Vi snakker kanskje ikke om de mest person-
lige tingene, det gjør sjelden menn. Men vi 
tar opp andre temaer enn ellers. Jeg har vært 
medlem i fire år og synes det er flott, sier 
Asbjørn Espeset, snart pensjonert lærer ved 
Karmsund videregående skole. 
Han er bosatt i Førresfjorden og oppvokst på 
Torvastad. 
- Jeg fikk vel nesten KM-arbeidet inn med 
morsmelka, og er vokst opp med tredelingen 
derfra: ånd, sjel og legeme. Slik jobber vi også 
i Y’s Men, jeg tror på denne modellen. Jeg 
kunne ikke tenke meg et miljø som bare var 
tuftet på én av disse, forteller han.

Vil ikke være gubbegjeng
Klubben er sprunget ut av YMCA-bevegelsen 
internasjonalt, og har beholdt ledertitlene 
derfra. Mange av de som er med i klubben i 
Haugesund, er menn som har vært med i KM-
arbeidet lenge, og som ennå ønsker å bidra. 
For Y’s Men er en klubb som støtter opp om 
andres arbeid, og gjerne KMs barne- og ung-
domsarbeid. 

- Vi har gjennom dugnadsarbeid og innsam-
ling skaffet 200.000 kroner til heis på KM-
huset. Det er vi stolte av, forteller Espeset.
Ikke alle de 38 medlemmene har KM-bak-
grunn, og presidenten kunne gjerne tenke seg 
en enda mer broket forsamling enn de rundt 
25 som pleier å samles annenhver mandag på 
KM-huset.
- Vi er en voksen gjeng, og ønsker oss yngre 
medlemmer, gjerne under 50. Vi ønsker ikke 
å være en gubbegjeng som dør ut av seg selv, 
sier presidenten, og medgir at Y-en faktisk 
står for «Young». 

Fire søyler
Y’s Men er tuftet på det han kaller «fire søy-
ler», en variant av «ånd, sjel og legeme», 
som også gjenspeiles i aktivitetene klubben 
har. 
- Først er det den åndelige biten. Vi har alltid 
en andakt og er en kristen klubb. Så har vi den 
opplysende, kulturelle delen, som åpner opp 
mot verden og gir kunnskap. Vi inviterer ofte 
en gjest som forteller om et interessant tema, 
sier Espeset.
I vår har blant annet Håvard Førland snakket 
om «Å være mann», lokalpolitikere har snak-
ket om «Nytt kommunekart på Haugalan-
det» og  Truls Gautesen har fortalt om «Mitt 
liv i Hydro». Et bedriftsbesøk i semesteret 

står også på planen. Den sosiale delen dekkes 
blant annet under kveldsmåltidet, som men-
nene tar turnus på å forberede. Her står ingen 
kvinnelige smørbrødsmørere på kjøkkenet. 
Til sist er det dugnadsdelen.
- Vi blir oppfordret, både nasjonalt og inter-
nasjonalt, til å ta ansvar for nærmiljøet vårt, 
og bidra med dugnad. For oss har det vært na-
turlig å støtte KFUK-KFUM her i byen. 
- Hvordan kan folk bli medlemmer av klubben?
- De må gjerne ta kontakt med meg for å høre 
mer og bli invitert, og hvis noen bare dukker 
opp, sier vi selvfølgelig velkommen. Når de 
har vært her noen ganger og bestemt seg for 
å bli medlem, har vi en liten opptaksseremoni 
der de forplikter seg på vårt verdigrunnlag og 
å være en del av fellesskapet. 
- Ingen kapper eller andre effekter involvert i se-
remonien?
- Nei, nei, nei, ler presidenten.  - De får en li-
ten nål, som de kan ha på jakken sin. 
På www.ysmen.no finner du mer informa-
sjon om Y’s Men i Norge, der haugesunderen 
Svein Håvåg for øvrig er øverste president fra 
sommeren av.  

- DET FINNES IKKE MANGE SLIKE ÅPNE MANNSKLUBBER

AV TOVE MARIE SORTLAND

Hjertesukk fra et valgkomitémedlem:
- DET FINE MED FRIVILLIGHETEN ER AT DEN HAR PLASS TIL OSS ALLE
Etneforfatteren Ingvar Moe skrev en gang et dikt 
om «dei så har nåke med det». Han skriver at det er 
«dei» som dytte ungene dine på plass og ser til at de 
marsjerer i takt i 17. maitoget. Tidligere statsminister 
Gro Harlem Brundtland etterlyste «nabokjerringer» 
av begge kjønn. Folk som så etter ungene og som sam-
tidig så dem – både egne og andres og som signali-
serte at de brydde seg om dem når ungene trengte det. 
Enten det var tid for ros eller irettesettelse. 

Jeg sitter i en valgkomite som skal finne folk som er 
villige til å stille på en liste til valg av menighetsråd. 
Det er lettere sagt enn gjort.
Mange har imponerende mange verv fra før. De gjør 
en jobb for frivilligheten. Andre gir klart uttrykk for at 
«ditta vil ikkje eg blandast inn i». Mange sier «jeg er 
mer av den praktiske sorten». De tror at du må ha en 
slags embetseksamen eller må kunne tale i forsamlin-
ger for å kunne sitte i menighetsrådet. De skulle bare 
visst!
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I 1965 ble det startet KFUM-speiderarbeid i Rossabø menighet. Da ble 1. Rossabø KFUM startet av herrene Jens Aksdal, 
Holger Gramstad og Peder Johannes Stensland etter initiativ fra daværende sokneprest Bernt Natvig.

Det finnes all verdens luftige unnskyldninger for ikke å ta et tak. 
Noen vil bare nyte, ikke yte. 
Slike innstillinger knekker frivilligheten – Norges mest undervur-
derte sektor. Langt viktigere enn du tror. Og det fine med frivillighe-
ten er at den har plass til oss alle.
I menighetsrådet trenger vi alle slags folk. Eneste krav er at du er 
medlem av Den norske kirke og har fylt 18 år. Vi er med i et trosfel-
lesskap, ikke et meningsfellesskap. Vi skal ikke tenke likt om alle ting. 
Vi går for mangfold – både i alder, kjønn og oppfatninger. Det eneste 

jeg ber deg når du eventuelt svarer ja, er at du vil kirken, Den norske, 
vel. Og at du er villig til å sette av litt av fritiden din (mye mindre enn 
mange tror og i hvert fall ikke mer enn du gjør det til selv).
Hvis du synes dette var i overkant sutrete, får jeg balansere med å 
fortelle at vi i Vår Frelsers menighet per i dag har 11 som har svart ja 
til å stå på listen til høstens valg av nytt menighetsråd. Takk til dere. 
Slik beholder vi troen og blir glade for mennesker som er villige. Men 
vi har plass til langt flere – både på lister og i all slags frivillig arbeid 
i menighetene.

AV SIGMUND HANSEN

50 ÅR MED GUTTESPEIDING I ROSSABØ

På landsleir i  
Asker i 2014:  

Fra venstre:
Anbjørn H. Hauge,  
Magnus Thuestad,  
Daniel Norheim, 
Gaute H. Hauge og  
Alexander Holmedal.  

Foran:  
Lars Garman Skaret.

Siden den tid har speidertroppen holdt virk-
somheten gående og vært alltid beredt i 50 
år. Den ene av gründerne er med i troppen 
fremdeles. Peder Johannes Stensland startet 
troppen på sin bursdag 24. mars i 1965 og har 
derfor også jubileum som like mange år som 
speiderleder. Hans nåværende medarbei-
dere, troppsleder Jan Egil Nuntun, Knut Inge 
Knutsen og Asbjørn Aga har hver for seg hatt 
lederstatus i over 30 år.
Rossabøspeiderne begynte sin virksomhet i 
menighetens tidligere kontorlokaler, nå Be-
gravelsesbyrået i Karmsundsgata, og var også 
innom et hus på Rossabøgården før de flyttet 
til det tidligere Speidernes Hus ved Skeis-
vang. Våren 1973 kunne de flytte inn i den 
nye kirken på Rossabø.

Den store kanobølgen
Speidertroppen reiste på sin første speider-
leir i 1965, som var kretsleiren på Rennesøy. 
Siden har det blitt en lang liste med både 
kretsleirer og landsleirer som troppen har 
deltatt på. Rossabøspeiderne er også medlem 
av Haugesund Speideravdeling, og gjennom 
denne har de gjennom alle år deltatt på årlige 
arrangementer sammen med alle andre spei-
dere i sildabyen. 
På sluttet av 1970-tallet slo den store kano-
bølgen inn mot speiderne på Haugalandet, 
og speiderne i Rossabø ble også med på even-
tyret og skaffet seg etterhvert både kanoer og 
tilhenger til å frakte dem med. De har fartet 
på mange fjorder og vann rundt i hele regio-
nen og  har hatt mange flotte opplevelser på 

disse turene. På 1990-tallet kunne de også 
skilte med egen speiderhytte etter å ha over-
tatt ei privat hytte på fjellet på Økland mellom 
Ølen og Sandeid.
I dag teller troppen rundt 20 stifinnere og 
vandrere, pluss en lederstab på fire perso-
ner. Troppen bærer i dag navnet 1. Rossabø 
KFUK-KFUM-speidere. 
Jubileet ble feiret i Rossabø kirke søndag 22. 
mars med jubileumsgudstjeneste der spei-
derne også sto for kirkekaffien etterpå. Senere 
var det festmiddag for alle speiderne med fa-
milier og andre inviterte gjester.

Pinseleir på Halseid i 1974.

Bålkos på kanohaik ved 
Sandbekken i 2014.

AV ASBJØRN AGA

Første kretsleiren for troppen på 
Rennesøy i 1965.
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JA, VI ER GLADE I BYEN VÅR!
Det er ikke vanskelig å finne folk som er skikkelig glade i Haugesund sentrum. Heldigvis.  Og selvfølgelig. Tross noen 
tomme sentrumsbygg, tendenser til nedsnakking og rare påfunn, er det fremdeles mye å være glad i med byen vår. 
Men hva gjør en by til et godt sted å være? Og hvilken rolle kan vi vanlige folk ha for å gjøre byen vår enda litt bedre? Vi 
har møtt byfolk med ulike svar, men med én felles kjærlighet. 

- Støtter alt som kan bygge byen
- Jeg har et veldig godt forhold til Haugesund sentrum, og bruker 
det så mye som mulig. Jeg handler her så lenge det går an å få tak 
i det jeg skal ha, forteller Frank Krogh Kongshavn. 
Som redaksjonsleder i Byavisa Haugesundnytt, en «ultralokal 
avis for alle som har et forhold til byen», er han godt engasjert i 
byens ve og vel. 
- Jeg er veldig opptatt av å bevare et levende sentrum. Trist at folk 
snakker det ned.
- Så hva ville du si for å snakke byen opp?
- Haugesund sentrum har mange gode butikker og et stort utvalg 
spisesteder. I kulturlivet er det svært mye som skjer. Det handler 
i grunnen bare om å gjøre en liten egeninnsats på fire minutter og 
orientere seg, mener Krogh Kongshavn.
Han tror satsing på et aktivt handelssentrum er nøkkelen for å 
skape aktivitet og urbanitet i byen. 
- Hvordan vil du forklare «urbanitet»? 
- Det kan være flere ting som skaper urbanitet, men i sosiologien 
snakker man om at jo flere subkulturer som finnes, dess mer ur-
banitet. 
- Har vi mange subkulturer i Haugesund?
- Nei, det kunne vært mange flere. Men LYD-konsertene på Bil-
ledgalleriet er et eksempel på en subkultur. Urbanitet handler 
også om å skape aktivitet, og hvilken atmosfære som er i byen. 
Flere nisjebutikker og mer varierte konsept skaper også et urbant 
sentrum.
- Har du tro på Haugesund sentrum?
- Definitivt. Vi må gjerne skape flere møtesteder og parker, men 
å legge til rette for næringslivet er det viktigste. Vi må ikke un-
dervurdere betydningen Haugesund sentrum har i hele regionen. 
Det er en viktig drivkraft, og nærmeste større bykjerne for rundt 
150.000 mennesker. 
- Hvilken rolle kan Haugesundnytt ha her?
- Vi vil støtte alt som kan bygge Haugesund sentrum, og er en avis 
for alle som har et forhold til byen. Etter at vi startet opp, har vi 
oppdaget at det skjer vanvittig mye her. Vi får bare dekket en liten 
del av det som skjer, sukker Krogh Kongshavn. Som altså ønsker 
seg enda mer aktivitet i byen sin. 

- Et samlingspunkt som gir identitet
Ingeborg Aarvik Nistad og Tristan (6 mnd.) triller i Haraldsgata 
sammen med Sarah Beth Green og Andrine (3,5 mnd.). Folk og 
Kirke treffer dem i Steinparken, som ennå ligger grå og tom etter 
vinteren. Småbarnsmødrene er i sentrum for å gå på babysang på 
Vår Frelsers menighetshus, og for å trille og treffes. Men damene 
bor i Skåredalen, så først måtte bilen parkeres. Det tok sin tid.

- Jeg tror jeg holdt på i en halvtime for å finne plass, før jeg par-
kerte i 6. kjelleretasje ved Posten, sukker Sarah Beth Green, som 
dermed er klar i sitt svar på hva hun ønsker mer av i sentrum:
- Flere parkeringsplasser! Gjerne gratis. 
- Jeg ønsker meg et større mangfold i butikker, helst klesbutikker, 
sier Ingeborg Aarvik Nistad. 
Venninnene er glade i sentrum og bruker det gjerne til trilleturer, 
i hvert fall i finværet denne vårdagen. Å bygge en god bykjerne er 
viktig, synes de. 
- Det er viktig å ha et attraktivt sentrum. Det trekker folk til et 
samlingspunkt og gir identitet, sier Green. 
- Og så er det bra for turismen, legger Aarvik Nistad til. 

- Miljøvernleder Ingrid Ebne ønsker seg et grønnere sentrum, hva ten-
ker dere om det?
- Jo, det har jeg faktisk tenkt litt på, sier Green, og ser seg rundt i 
Steinparken.  
- Det hadde vært fint med et grønt midtpunkt i byen, ikke bare en 
park i hver ende av gågata. 
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- Stolt over å være en del av sentrum
- Haugesund sentrum er akkurat passe stort, synes administra-
sjonsleder i Vår Frelsers menighet, Inger-Mette Brommeland, og 
skuer utover Torgbakken ned mot Smedasundet.   
- Dette er sentrum for meg, å stå på kirketrappa og se ned mot 
fiskerne, og se cruise-skipene komme, sier Brommeland, som har 
holdt kirka åpen for hvert cruise-skip som har klappet til kai den 
siste tiden. Sammen med kollegene holder hun nå på med å sy 
sammen en opplevelsespakke med klokkespill og orgelkonserter 
for turistene. 
- Det har vært kjempegøy å ha åpen kirke under cruiseanløpene. 
Kirken ligger der den ligger, turistene bruker den, og orgelkonser-
tene er kjempepopulære.
Men også privat nyter Brommeland byen.
- Jeg koser meg med å gå gatelangs fra parken i nord til parken i 
sør. Jeg bor relativt nær sentrum, og har god tilgang enten jeg går, 
sykler eller kjører, sier Brommeland, og understreker viktigheten 
av å ta vare på Haraldsgata som gågate.
- Hva setter du ellers pris på med sentrum? 
- De forskjellige små kaféene er kjekke.  Og det er gøy med for-
eningen Haugesund Sentrum, som lager mange og gode arrange-
menter for hele familien. 
- Hva er grunnen til at Vår Frelsers menighet er medlem i sentrums-
foreningen?
- Vi har valgt å samarbeide med Haugesund Sentrum fordi vi lig-
ger i sentrum, vi er en forholdsvis stor kulturarena og vi har en 
kirke som vi ønsker alle velkommen inn til. Vi er et annerledes 
medlem, vi er ikke en næringsvirksomhet. Men vi har en viktig 
rolle, som konsertarena, som utleielokale og som en åpen kirke, 
sier Brommeland, og forteller at hun gjerne kunne tenke seg enda 
flere frivillige medarbeidere som kan hjelpe til å holde kirken 
åpen. 
- Visjonen for menigheten er «Vår Frelser i sentrum for menig-
het og by». Altså «Vår Frelser» med dobbel betydning, forklarer 
hun. Og for å nå visjonen, trengs mannskap. 
- Å ligge i sentrum gir oss ekstra muligheter, mange har tilgang på 
kirken. Vi henger oss på det som skjer og ønsker å være aktive. Vi 
vil være en åpen aktør og en arena i lokalsamfunnet. Vi er stolte 
over å være en del av sentrum, sier menighetslederen. 

- Vi kan bli byen med alle fargene
Anita Balchen har pyntet til påske i Galleri Knapphuset. En stor 
kurv med appelsiner, solbriller og Kvikklunsj står på gulvet når vi 
kommer inn døra, og egg, harer og brukskunst i vårlige farger fyl-
ler butikken i Haraldsgata. Utenfor har galleriets delikate design 
spredd seg til både husvegger, benker og bosskasser, og forteller i 
klare farger om butikkeiere med omsorg for nærmiljøet sitt.

Balchen bekrefter at hun er svært glad i Haugesund sentrum.
- Ja, voldsomt. Jeg har bodd i byen i snart 40 år nå. Jeg handler alt 
i sentrum. Det er ikke mye man ikke får tak i her.
I tillegg til å spre kunst og glede gjennom galleriet, har hun et en-
kelt svar på hva som er hennes bidrag til Haugesund sentrum:
- Farger! Det er mitt bidrag. Sammen med «Hus i nord» har vi 
et opplegg på å finne fram gode farger som tar opp nyansene fra 
kjente bygg i byen. Vi har analysert fargen på rådhuset og fun-
net den rette rosa tonen, og bruker oransje fra Vår Frelsers kirke. 
I tillegg kunne det godt vært mer grønt her i sentrum. Grønt er 
skjønt! Vi har så trist og grått vær, vi trenger farger, insisterer Bal-
chen, og forteller at det er byens benker som etter planen skal få 
fargeforskjønnelse.
- De er så triste. Kanskje vi kan bli byen med alle fargene, ivrer 
hun.
Balchen begrenser seg heller ikke bare til fargeklatter som sitt 
sentrumsbidrag. Hun er en av dem som ikke kan gå forbi boss og 
skrot uten å plukke det opp og kaste det. 
- Hvis jeg ser en plastpose som ligger der, hvorfor ikke ta den opp? 
Fordi det har jeg ikke noe med?   Vi kan jo ikke tenke sånn alle 
sammen! utbryter Anita Balchen. 

AV TOVE MARIE SORTLAND
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Gudstjenesteliv

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

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

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

UDLAND KIRKE 
Gudstjeneste hver søndag kl. 11.00.

PÅSKE I SKÅRE
Palmesøndag 29. mars kl. 11.00: 
Messe for små og store, påsketur i og rundt Udland 
kirke med ski, bål og pølser, appelsiner og utfor-
dringer etter gudstjenesten.
Skjærtorsdag 2. april kl. 19.00: 
Skjærtorsdagsmesse med nattverd.
Påskedag 5. april kl. 11.00: 
Høytidsgudstjeneste.

KULTURKIRKEN SKÅRE
Følg med på egen annonsering av konserter, kirke- 
og kulturarrangement.

Åpen kirke
Udland kirke er åpen alle hverdager mellom klok-
ken 08.00 og 14.00 – i tillegg til når det er arrange-
ment i kirken. Kirkerommet kan brukes til stillhet 
og bønn. Lysgloben kan brukes til tenning av lys. 

Bønn
Bønn hver søndag kl. 10.30-11.00  
i Udland kirke. Spørsmål?  
Kontakt Anne Berit Emmerhoff:  
Tlf.  480 400 50. Mail: anne.berit@hogi.no
Morgenbønn hver onsdag kl. 08.30.

Kirkekaffe for alle
i Udland kirke etter gudstjenesten.

Søndagsskole
Hver søndag (utenom familiegudstjenester)  
kl. 11.00 i Udland kirke for barn fra 0 år. 
”Hellig Uro” for barn fra 2. klasse.

Hvis ikke annet er annonsert,  
starter gudstjenesten kl. 11.00

Palmesøndag 29. mars:
Barnas påskefest. Påskeverksted under kirkekaffen.
Skjærtorsdag 2. april: 
Vi feirer gudstjeneste på Utsira! Båtavgang fra 
Garpaskjær kl. 10.30.
Langfredag 3. april: 
Pasjonsgudstjeneste.
1. påskedag 5. april: 
Høytidsgudstjeneste
2. påskedag 6. april kl. 19.00: 
Økumenisk påskefestgudstjeneste ved  
Haugesund Økumeniske Råd (HØR). 
Onsdag 8. april kl. 11.00: 
Nattverdgudstjeneste på Bjørgene Omsorgssenter.
Søndag 12. april: 
Gudstjeneste. Utdeling av Barnebibel til vårens 
fire-åringer. Invitasjon sendes i posten.
Søndag 19. april: 
Ung messe. Konfirmanter, Tårnagenter og ledertre-
ningsungdom deltar på gudstjenesten.
Mandag 20. april kl. 18.00:  
St. Georgsdagsgudstjeneste. Speidergudstjeneste 
for hele byen.
Lørdag 25. april kl. 08.00:  
Ortodoks gudstjeneste.
Søndag 26. april: 
Gudstjeneste.
Søndag 3. mai:  
Gudstjeneste
Søndag 10. mai: 
Gudstjeneste. Tween og 4T6 deltar på gudstje-
nesten.
Lørdag 23. mai: 
Ortodoks gudstjeneste
Søndag 24. mai: 
Gudstjeneste
Søndag 31. mai: 
Gudstjeneste
Søndag 7. juni: 
Gudstjeneste
Lørdag 13. juni: 
Ortodoks gudstjeneste
Søndag 14. juni: 
Lekeplassgudstjeneste. Mulighet for grilling, lek og 
kos. 3-åringer får invitasjon i posten!

VÅR FRELSERS KIRKE
PÅSKEN
Palmesøndag 29. mars kl. 11.00:
Høymesse. Dåp. Nattverd. 
Skjærtorsdag 2. april kl. 11.00: 
Høymesse. Nattverd. 
Langfredag 3. april kl. 11.00: 
Pasjonsgudstjeneste
Langfredag  3. april kl. 18.15: 
Korsvandring fra St. Joseph Katolske kirke til Vår 
Frelsers kirke. Arr.: HØR
Påskedag 5. april kl. 11.00: 
Høytidsmesse. Dåp. Nattverd.
2. påskedag 6. april kl. 19.00: 
Økumenisk påskegudstjeneste i Rossabø kirke. 
Søndag 12. april: Gudstjeneste. Dåp.
Søndag 19. april: 
Høymesse. Dåp. Nattverd. Søndagsskole.
Søndag 26. april kl. 18.00: 
Avskjedsgudstjeneste og -markering for prost 
Norodd Stavenjord.
Søndag 3. mai:
Høymesse. Dåp. Nattverd. Søndagsskole.
Søndag 10. mai: Gudstjeneste. Dåp.
Kr. Himmelfartsdag 14. mai kl. 11.00: 
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Søndag 17. mai kl. 11.45: 
Festgudstjeneste.  
Festkafé i menighetshuset etterpå.
Pinsedag 24. mai: Høytidsmesse. Nattverd.
2. pinsedag, mandag 25. mai kl. 11.00: 
Økumenisk gudstjeneste på Krosshaugen.
Søndag 31. mai: Høymesse. Dåp. Nattverd.
Søndag 7. juni: Gudstjeneste. Dåp.
Søndag 14. juni: Gudstjeneste og sommerfest  
for hele menigheten

SKÅREDALEN - FLERBRUKSHALLEN:
Søndag 12. april:
Familiegudstjeneste. 4 års-bok.  
Microklubb og Barnegospel deltar.
Søndag 7. juni: Pilegrimsgudstjeneste.

RØVÆR BEDEHUSKAPELL:
Påskedag 5. april kl. 14.00: Høytidsgudstjeneste. 
Søndag 10. mai kl. 14.00: Gudstjeneste.
Pinsedag 24. mai kl. 14.00: Høytidsgudstjeneste
Søndag 7. juni kl. 14.00: Gudstjeneste
Morgenbønn onsdager kl. 08.30  
i «Det stille rom» i menighetshuset.  
Formiddagsandakt fredager kl. 11.00  
i Vår Frelsers kirke.

SKÅRE MENIGHET ROSSABØ MENIGHET VÅR FRELSERS MENIGHET

2. pinsedag mandag 25. mai kl. 11.00 arrangerer 
HØR og Skåre menighet tradisjonen tro  
økumenisk friluftsgudstjeneste på Krosshaugen. 

10



Livets gang

STEDT TIL HVILE

DØPTE

SKÅRE MENIGHET
Bjørn Kristiansen f. 1962
Egil Margido Hollund f. 1923
Hildur Fredrikke Kristoffersen f. 1928
Knut Slåke f. 1925
Jorma Kullervo Huttunen f. 1949
Sigmund Kåre Fagerland f. 1941
Kåre Høiness f. 1927
Ragnhild Sofie Nøkling f. 1931
Ellen Kristine Nilsen f. 1920
Leif Hausken f. 1950
Erik Storm Sætrang f. 1937
Berit Bratthammer f. 1938
Inger Marie(Diddi) Aase f. 1930
Alis Apeland f. 1917
Olaug Pedersen f. 1940
Egil Steinar Solberg f. 1938
Hans Ole Waage f. 1931
Kåre Fosen f. 1953

VÅR FRELSERS MENIGHET
Henry Edvin Ellingsen f. 1931
Rolf Karstein Olsen f. 1948
Herborg Wallestad f. 1927
Gaut Kristian Skogland f. 1943
Synnøve Hansen f. 1917
Nils Olai Halseid f. 1926
Martin Kvindesland f. 1922
Otto Gunnar Eintveit f.1943
Klara Gurine Jæger Olsen f. 1921
Olaug Helen Berg Haugland f. 1951
Synnøve Johanne Råke f. 1933
Agnes Johanne Kolstø f. 1922
Karl Idar Johanson f. 1970
Eva Olsen f. 1933
Leif Johan Andersen Vårdal f. 1971
Svein Mæland Brandtzæg f. 1932
Gerd Alice Axland f. 1933
Eva Kristine Pagani f. 1942
Oddmund Haukås Thorsen f. 1931
Anneliese Kozala Olsen f. 1929
Lars Ingvald Eielsen f. 1935

ROSSABØ MENIGHET
Gunn Vangnes f. 1943
Hilda Serine Hansen f. 1913
Sverre Rønnevik f. 1941
Lars Skjoldal f. 1939
Oddbjørg Ådnanes f.1935
Johan Pettersen Waage f. 1921
Olaf Kornelius Falkeid f. 1933
Sverre Kallevik f. 1933
Sigrun Larsen f. 1930
Jenny Runge f. 1919
Anna Marie Eriksen f. 1924
Aggi Helene Heggen f. 1917
Otto Harry Eide f. 1936
Hilgott Kalleland f. 1912
Reidun Haraldseid f. 1934
Kirsten Lindaas f. 1918
Johannes Martin Almås f. 1940
Hjørdis Pensgaard f. 1921
Helga Sævareid f. 1937
Sigvart Kjell Haraldseid f. 1936
Alice Margrethe Hovda Larsen f. 1928

UDLAND KIRKE
1. februar:

Håkon Bjelland
Mina Færaas Eilertsen

15. februar:
Johanna Sætre Færevåg

Vebjørn Storaas
1. mars:

Anna Christiansen
Emma Leidland

8. mars:
Eskil Askeland

Mathias Flatnes
Rikke Norem-Gaard

Leonora Skjoldal

ROSSABØ KIRKE
1. februar:

Tiril Fotland Erland
Henrik Wong Rossebø

22. februar:
Sindre Aarvik Storesund

Veslemøy Aarvik Storesund
Loke Netland Torgersen

1. mars:
Serina Akse Mathiesen

SKÅREDALEN SKOLE
1. februar:
Lina Krovik

VÅR FRELSERS KIRKE
1. februar:

Matias Låte Svendsbøe
15. februar:

Linnea Gjesdal Anvedsen
Sindre Helgeland

Elias Varas-Stalsberg
22. februar:

Hilmar Olai Bastholm Algrøy
Brage Anvedsen

Tristan Nistad Plesner
Kristian Rossebø

Alexandra Johansen Ruud
Sindre Andreassen Våga

1. mars:
Aksel Severin Nesse

Leonard Osmundsen
Henrik Aamodt Rødeseike

Ane Våga
8. mars:

Svein Sortand

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

Salmenes bok 121, 8

Påske 
– DEN STØRSTE KRISTNE HØYTIDEN

Påske i vårt samfunn i dag er for mange syno-
nymt med fridager, å gjøre noe helt annet enn 
det en gjør til daglig. Vel og bra det. Men dersom 
vi ikke samtidig benytter anledningen til å tenke 
over hva som hendte med Jesus i påskeuka, så 
har vi mistet fokus på det viktigste. Påskehen-
dingene er ikke bare et drama blant mange an-
dre sterke historier i vår kulturkrets. Det er selve 
dramaet framfor alle andre, ikke som litteratur, 
men dramaet som berører oss alle. De siste da-
gene Jesus levde, var ikke bare et spektakulært 
spill rundt et religiøst vidunderbarn. Det var 
ikke bare et oppgjør med en som var farlig for 
de religiøse lederne i Jerusalem. Det var Gud 
selv som styrte det som hendte. Slik var det fordi 
han elsker oss med en kjærlighet som ikke kan 
sammenlignes med noe annet i denne verden. 
Han lot Jesus lide for alt det som vi fant på, og 
som ikke var i samsvar med det Gud hadde ment 
med våre liv. Derfor er påskeuka så mye mer enn 

noen velfortjente fridager. Påsken er den største 
høytiden i den kristne kirken verden over. Tenk 
om hjertene våre kunne fylles av takknemlighet, 
ikke bare over sol og fint vær og vårfornemmel-
ser, men over at Jesus ga alt for å sette oss fri. Vi 
trenger å tenke over dette både fram mot påske 
og i den stille uka. For det Jesus gjorde kostet 
svært mye. Han betalte den høyeste prisen for å 
gi deg og meg friheten tilbake. Den kan vi tape 
om vi velger feil. Men gjennom troen på Jesus 
blir vi berget til evig liv. La oss ta tid til å grunne 
på dette også denne påsken. Da blir vi fylt med 
en takknemlighet som er større enn noe annet. 
Fordi Jesus vant og han lever til evig tid. Gjen-
nom han skal vi også få del i den samme seieren.  
Velsignet påskehelg.
”For heller ikke Menneskesønnen er kommet for å la 
seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løse-
penge for mange.» Mark 10,45

AV PROST NORODD STAVENJORD

PREKESTOLEN:
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Nytt

Petter Steen jr. og Gunnar Magnusen 
er nye medlemmer i styret i Haugesund 
Økumeniske Råd. Her fotografert etter 
et styremøte i menighetslokalene til den 
katolske kirken. (Foto: Sigmund Hansen).

NYE I HØR-STYRET
Petter Steen jr. fra den katolske kirken og Gunnar Magnusen fra Metodistkirken er 
valgt som nye medlemmer av styret i Haugesund økumeniske råd (HØR).

MALI-SØNDAG I UDLAND 
19. april blir en søndag med misjon og tro-
sopplæring i fokus i Skåre menighet. Gjer-
mund Lygre og barn fra Etter skoletid er 
med. 
- Dette er et eksempel på hvordan me-
nigheten kombinerer trosopplæring og 
misjonsprosjekt, noe som blir et fokusom-
råde fremover for trosopplæringen, forteller 
trosopplæringsmedarbeider Marie Meidell 
Kristensen.
Det blir sang fra Etter Skoletid, info om pro-
sjektet, filminnslag og utstilling av tegninger, 
og etter gudstjenesten serveres det Mali-te 
og frukt. 

SØKER AGENTER FOR  
HEMMELIG OPPDRAG
Byens tredjeklassinger har nylig fått et litt spe-
sielt brev i posten. «Vi trenger deg som Tårna-
gent til å være med å løse oppdrag og myste-
rier i Rossabø kirke!» står det. 3. klassinger 
som hører til Vår Frelsers, Rossabø og Skåre 
menighet er invitert. De ønskes velkommen til 
Tårnagenthelg i Rossabø kirke lørdag 18. april 
og søndag 19. april.
Lørdag får de utdelt agentbevis og starter jak-
ten. Etterpå er det tid for pizza. Søndag 19. 
april møtes agentene igjen kl. 10.00 til Tårna-
gent-gudstjeneste kl. 11.00. Klarer agentene å 
løse alle mysteriene, er det utlovet en dusør... 
Tårnagenthelgen er en del av kirkens trosopp-
læring, og blir arrangert over hele landet.

AV SIGMUND HANSEN

Sigmund Hansen fra Vår Frelsers menighet 
fortsetter i styret, mens Arnold Skaatan fra 
Skåre og Nils Oddvar Valen fra Frelsesarmeen 
trer ut av styret. Gordon Valen fra Misjonskir-
ken i Skåredalen fortsetter som varamann til 
styret.
HØR har en aktiv kvinnekomité som tar seg 
av den internasjonale bønnedagen for kvin-
ner 6. mars. Andre faste HØR-arrangementer 
er bønnemøte for kristen enhet (ble arrangert 
i Misjonskirken i Skåredalen i år), økumenisk 
kveldsgudstjeneste i Rossabø kirke 2. påske-

dag og økumenisk friluftsgudstjeneste på 
Krosshaugen 2. pinsedag.
Årsmøtet vedtok også at HØR skal stille 
seg bak et fakkeltog i Haugesund for kristne 
som forfølges. Overgrepene er rystende og 
på mange steder i Norge har det alt blitt ar-
rangert slike fakkeltog. I Haugesund blir det 
sannsynligvis i midten av november. Folk 
som er interessert i å delta i forberedelsen kan 
ta kontakt med Nils Oddvar Valen - e-postad-
resse: nodvalen@online.no

Marit Dalen Andersen, Ingeborg Qvale, 
Karin Boye og Thomas Berntsen er fire av 
mange konfirmanter i Haugesund. Her er 
de etter inspirasjonssamling om Kirkens 
Nødhjelps innsamlingsaksjon.

ØKNING I DÅPS- OG KONFIRMANTSTATISTIKKEN
En gledelig økning i antall døpte barn i for-
hold til fødte, er blant høydepunktene i års-
statistikken for 2014 i Den norske kirke i 
Haugesund. Menighetene har stadig fokus på 
arbeidet med å øke dåpsprosenten etter noe 
tids nedgang. Også konfirmantstatistikken 
peker oppover, med en god oppslutning på 
83% av tilhørende ungdom.
Dåpsstatistikken er en av de viktigste indi-
katorene for hvordan det står til med folke-
kirken. At den i Haugesund har en så god 
utvikling, kan tyde på at hardt arbeid, samt 
et sterkt ønske om at alle skal med, har slått 
positivt ut. Når en av foreldrene er medlem 
i kirken, registreres barnet som ”tilhørende”. 
90% av tilhørende fødte ble døpt i fjor, mot 
83% året før.
Folk og Kirke satte i august fokus på dåp og 
hva som gjør at foreldre bestemmer seg for å 
la barnet døpes. Tradisjon er en av de viktig-
ste grunnene til dåp, det viser også nasjonale 
undersøkelser.
Også Hilde Hustveit og Andreas Ulland An-
dersen døpte lille Ine på grunn av tradisjo-
nen, fortalte de til Folk og Kirke. Men ikke 
bare det.
-Vi ønsker også at hun skal vokse opp i et kris-

tent miljø. Så får hun selv ta valget når hun 
blir større, men jeg håper hun velger å bli i 
kirka, sa mor Hilde Hustveit.

- Det nytter å snu trender
Statistikken viser også at gudstjenestedelta-
kelsen har stabilisert seg. Der er tallene av-
hengige av mange faktorer, som for eksempel 
antall avholdte gudstjenester i menighetene. 
Skåre menighet opplevde en god vekst i guds-
tjenestedeltakelsen i fjor. 
- Vi er glade for veksten på 7,2 prosent i guds-
tjenestedeltakelsen i Skåre menighet. Vi kan 
forklare noe av dette med at vi faktisk gjør 
ekstraordinær innsats med forskjellige guds-
tjenester for å øke oppslutningen. Sånn sett 
ser vi at det nytter å snu trender i Den nor-
ske kirke, skriver daglig leder Tom Landås i 
årsmeldingen.

Nattverdsstatistikken går fremdeles opp – 
en fin og viktig utvikling. 
Kremasjonsstatistikken viser at antall krema-
sjoner er rekordhøyt, det er en ønsket situa-
sjon mht. plassbehov på gravlundene. 
Finn hele årsmeldingen i høyremargen på 
www.haugesund.kirken.no

HØSTTUREN GÅR TIL FJELLS

NESTEN-PRESTEN INGEBORG

I fem uker fra 9. mars, har Skåre og Rossabø 
menigheter gleden av å ha en praksisstudent 
i menighetsarbeidet. Ingeborg Holberg er 26 
år, og er ferdig utdannet prest til sommeren. 
Da skal hun begynne i Uranienborg kirke som 
ungdomsprest.
- Det er travelt, men spennende, smiler Inge-
borg, til spørsmålet om hvordan det har vært 
å komme til Haugesund. Ingeborg har en lang 
og allsidig erfaring, som hun har god nytte av 
som prest. «Oppvokst» i Høvik kirke, med på 
klubber, leirer og tensing, er noe av det hun 
ramser opp. Leder av ungdomsrådet i Oslo bi-
spedømme har hun også vært. Teologistudent 
ble hun etter å ha vært med i TenSing Norway. 
- I tillegg til kor- og turnévirksomhet skulle vi 
ta deler av en bachelor i teologi- og kirkefag, 
forteller hun. - Det var så spennende at jeg fikk 
lyst til å fortsette! Først tenkte jeg å bli kateket, 
men etter å ha blitt utfordret i forhold til å bli 
prest, ble det teologi.
Det hun har bidratt med så langt, tyder på at 
det var et riktig valg! 

Mandag 24.-fredag 28. august er tiden for 
årets høsttur.  
- Vi reiser til Hermon Høyfjellssenter i Hal-
lingdal. Her blir det muligheter for korte  
eller noe lengre turer i den vakre fjellheimen, 
eller bare slappe av og kose seg på og ved ho-
tellet. En dag blir det tur til «Langedrag», 
der vi får møte både ulv og elg og mange  

andre flotte dyr, fortelle diakon i Vår Frelsers 
menighet Arve Dalby. 
 Reiseledere blir også dette året Norodd Sta-
venjord og Arve Dalby sammen med frivilli-
ge i menighetene. Nærmere informasjon fin-
ner du i brosjyre i kirkene og på haugesund.
kirken.no. Påmelding innen fredag 19. juni 
på tlf. 52 80 95 00.

AV ANNE BIRGITTE B. RUUS
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Annonser
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Ta kontakt i dag for 
ytterligere informasjon vedrørende  

priser, produkter og tjenester. 

Tlf. 52 72 54 55

Vi tar alle oppdrag  
innen vår bransje, 

både privat og bedrift.
Kontakt oss for en 
uforpliktende prat.

post@persson-elektro.no
Tlf. 52 70 93 93
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O.  J.  Hanssen A/S
Haraldsgt.  147 – 5527 Haugesund

Knutsen OAS
Shipping

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

Birger Aase Bilrekvisita as

5500 Haugesund

Telefon 52 73 70 25

GRAVSTEIN
Se vår store

utstilling,eller 

be om katalog

Skattkjær Skiferindustri as
Ørpetveitvn.  59 

5534 Haugesund. 

www. skattkjaer. no

Telefon 52 70 42 90

Telefax 52 70 42 91

E-mail: post@skattkjaer. no

;663:�)<;022,5�7ࠫ�9(.3(4@9
;SM������������_H-����� ������������

 www. maskinforretningen. no

.(9+:,5;,9,;

Brandtzæg helsekost

HAGLAND
www. hagland. com

Telefon 52 72 15 55

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

Per VELde as

EN GOD KONTAKT

Salhusveien 148, Tlf.  52 73 73 00

www.rosseboblomster.no

Tlf.  52 72 10 39

WVZ['OHYHSKZLPK�[YHÄRR�JVT

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

Karmsundgt.  58 – P. b.  2129, 5504 Haugesund

Butikk: 52 80 60 70 – Mob.  408 06 070 – Vakttlf.  41 41 22 22

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

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

post@byggmesterkompaniet.no
www.byggmesterkompaniet.no

Skjoldavegen 121, 5519 Haugesund

Tlf.  52 71 77 11 – E-post: post@haugel. no

Raglamyrveien 11 – 5504 Haugesund
 Telefon 52 71 31 55

 Leverandør av 
Låssystem og dørbeslag

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

 

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

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

Telefon 52 83 09 28

Annonser

Bønesveien 70, 4260 Torvastad
Tlf. 52 84 67 88

Tlf 5377 5200       www.olenbetong.no 

Nygaardsvn. 6, 5515 Haugesund

Statoil Kvala
Prøv byens 

beste bilvask

Svelland Bygg as

Haraldsgt. 140 – 5527 Haugesund

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

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

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

VÅR FRELSERS MENIGHET

ROSSABØ MENIGHET

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

FORMIDDAGSANDAKT  
OG KAFé HVER FREDAG:
Hver fredag kl. 11.00 er det formiddagsan-
dakt i Vår Frelsers kirke og ”åpent hus” med 
kaffe og noko attåt etterpå. Avvik fra dette 
er fredag etter Kr.Himmelfartsdag, 1.mai og 
andre helligdager.   

SØNDAGSSKOLE
19. april og 3. mai. Frammøte i kirken kl. 
11.00 - vi vandrer sammen bort til menig-
hetshuset etter prekenen.

VÅRBASAR
Fredag 24. april – rett etter formiddagsandak-
ten – blir det vårbasar på menighetshuset.

EARTH HOUR
Lørdag 28. mars kl. 20.30-21:30 slukker vi 
lysene for klima-saken! I kirke og menig-
hetshus - og gjerne hjemme i vårt eget hus!

AVSKJED FOR PROST NORODD  
SØNDAG 26. APRIL kl. 18.00: 

Gudstjeneste i kirken og avskjedsmarkering 
i menighetshuset etterpå – for og med Prost 
Norodd Stavenjord. Åpent for alle.

KIRKERINGEN 
i salongen på Vår Frelsers menighetshus  
kl. 11.30.  8.april, 6.mai, 3.juni.

Fartein Valen Festivalen
Fredag 17. april kl. 17.30: Klokkespillkonsert
Fredag 17. april kl. 18.00: Konsert 
Lørdag 18. april kl. 11.35: Klokkespillkonsert
Lørdag 18. april kl. 12.00: Konsert 

LØRDAGSKAFÉ FOR MENNESKER 
MED UTVIKLINGSHEMMING
I salongen på Vår Frelsers menighetshus  
kl. 12.00. 11. april, 9. mai og 13. juni (tur).

LATE NIGHT SERVICE
Fredag 24. april kl. 20 Late Night Service for 
ungdommen fra 15 og oppover.

MANNSMØTER I APRIL
Tirsdag 7. april kl. 19.00: Peter Oftedal:  
Utrolige Russland!
Tirsdag 21. april kl. 19.00:  
Omvisning på det nye Revmatismesykehuset.

LØRDAGSGODT FOR 10-12 ÅRINGER 
– 11. april I MENIGHETSHUSET

BABYSANG OG SMÅBARNSANG 
Torsdag kl. 10.30: Babysang
Torsdag kl. 12.00: Småbarnsang 
I Menighetshuset

17. MAI i Vår Frelsers
Kl. 11.45-12.30:   
FESTGUDSTJENESTE i Vår Frelsers kirke. 
Sokneprest Sveinar Medhaug. Kantor Goos 
ten Napel. Vår Frelsers kirkes kantori.
Kl. 12.30-14.30: 
FESTKAFÉ i Vår Frelsers menighetshus.
Salg av smørbrød og kaker, pølser og is.
Allsang og musikalsk program.
Innslag av byens 17. mai-komité og dagens 
taler Hans Wilhelm Steinfeldt.
Arr: Vår Frelsers menighet i samarbeid med 
byens 17. mai-komité.

SOMMERFEST FOR HELE MENIGHETEN
Søndag 14. juni arrangeres sommerfest for 
hele menigheten.
Kl. 11-12: Gudstjeneste i Vår Frelsers kirke
Kl. 12-14: Sommerfest utenfor menighets-
huset

 

 

 

 

 
 
 

Palmesøndag med Påsketur i Udland kirke,  
søndag 29.mars kl.11.00-14.00
Vi starter påsken 2015 med FAMILIEDAG
• Gudstjeneste for små og store
• Søndagskole og Hellig Uro deltar i gudstjenesten
• Spennende PÅSKETUR rundt Udland kirke med 

ski, bål og pølser, appelsiner og utfordringer.  
(inne ved dårlig vær)

• Utlodning og en fabelaktig kafé til inntekt for tros-
opplæringsarbeidet (stilling) i Skåre menighet!

-Vi gleder oss til å se deg!

Tween Udland 
Annenhver torsdag i partallsuker kl. 18.00-20.00. Klubb for deg som går i 5.- 7. klasse. På Tweens kan du velge mellom ulike aktivitets-
grupper: matlaging, idrett, musikk&sang, spill og forming. Felles måltid og samling i kirkerommet. 
16. april, 30. april og 28.mai er de neste gangene i vår. Kr. Himmelfart kan de som vil bli med til Vigdarheim på familiedag.  
(Regi: KFUK-KFUM)

Konserter i Rossabø:
Jazzmesse
Torsdag 26. mars kl. 20.00 framfører Musikklinjekoret ved Skeisvang og 1B1-ensemblet 
sammen med komponist og pianist Steve Dobrogosz hans jazzmesse. Pris kr. 200,-/100,-.
Flygelkonsert
Onsdag 15. april kl. 19.00 er det konsert med Wolfgang Plagge i Rossabø kirke.  
Pris kr. 250,-/150,- inkl. gebyr og kveldsmat.
Barnekonsert
Torsdag 7. mai kl. 18.00 er det vårens flotteste konsert ved Minigospel, Maxigospel og 
Tween i Rossabø kirke. Hold av dagen allerede nå!

Påskeverksted
Etter gudstjenesten  
palmesøndag er det  
påskeverksted i  
Rossabø kirke.  
Her kan en  
lage mye fint!

Stylteverksted
Sted: Udland Kirke
Onsdager i mars,  
samt 8. og 15. april
klokkeslett: kl 16.00-18.00

Kom og lær grunnleggende 
teknikker for å gå på stylter!

Kursholder er David Piscoya
GRATIS!
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Til slutt

Bytte:  
Knut Magne Bårdsen  
bytter hane på  
Vår Frelsers kirke  
i juni 1966.  
Foto: Haugesunds Avis

Foto: Knut Meland

HAN SKIFTET HANEN

Klenodium:  
Knut Magne Bårdsens barnebarn 

André Bårdsen med hanen fra 1901. 
Foto: Knut Meland

- Jeg husker jeg sto nede på gata og ropte opp til 
ham, sier Knut Bårdsen, som minnes farens luftige 
oppdrag i 1965 og 1966.
57 meter over bakken strevde Knut Magne Bårdsen 
med å løsne værhanen, som hadde rustet fast. Kob-
berhanen hadde stått der siden kirken var ny i 1901, 
og i avisen kunne vi lese at den hadde sluttet å dreie 
for minst 10 år siden. Nøyaktig en måned før julaf-
ten i 1965 kunne folk i sentrumsgatene stoppe opp 
og gni seg i øynene. Høyt der oppe i tårnet hadde 
Bårdsen fotfeste på korset oppe i spiret mens han 
prøvde å ruske løs den aller øverste toppen med 
hanen på.
Det lyktes ikke å få ned hanen ved første forsøk. I 
juni året etter tok Bårdsen på ny turen, ut gjennom 
den runde gluggen høyt oppe på tårnet og opp 
stigen. Først 20 trinn opp til avsatsen, så 15 trinn 
til, helt opp til kula som danner foten av spiret. En 
formidabel utsikt. Han hadde med seg kamera og 
tok bilder.
En stang med to trinn skrudde han fast nederst på 
spiret, og så var det opp og ta ned hanen. Denne 
gangen gikk det likere. 
- Hvorfor var det akkurat din far som gjorde denne 
jobben?

- Han var taxisjåfør, og taxisentralen hadde behov 
for en antenne til sitt radiosamband. Dessuten var 
han utdannet blikkenslager, og han var vel ikke ak-
kurat så redd for høyder. Så han meldte seg.
I samspill med blant annet en stigebil fra brannve-
senet ble den gamle hanen tatt ned og en ny satt 
opp. Den dreier med vinden, slik den skal.
Den gamle hanen fikk Knut Magne Bårdsen be-
holde som et minne.
Han satte den til stas i hagen hjemme i Breidablik-
gata. 
Bårdsen døde i 1987, nær 58 år gammel. Den gamle 
hanen gikk i arv. 
- Den skal opp i hagen her, sier Knut Magne Bård-
sens svigerdatter, Bente Slettli Bårdsen, bosatt på 
Veldetun på Karmøy. Nå er det hun som eier det 
sjeldne klenodiet. 
Kobberhanen klarer nok noen år til, i hvert fall i en 
hage. Neste år har den vært pensjonist i 50 år. 
Les mer om dristige haneskift og om «Sørhaugguts» 
utsikt fra tårnet i 1901 på www.haugesund.kirken.no

HANEN I TROEN
De apostlene man mener har lidd martyrdøden symbo-
liseres med det redskap som skal ha voldt deres død. 
Hanen er et symbol på apostelen Peter og sikter til han 
fornektet sitt vennskap med Jesus. 
Mens Jesus skjærtorsdags natt ble stilt fram for det høye 
råd, ble Peter utfordret flere ganger. Hver gang nektet 
han for at han hadde noe med Jesus å gjøre. Etter at han 
var utfordret tredje gang, husket Peter det Jesus hadde 
sagt til ham: «Før hanen galer, skal du fornekte meg tre 
ganger.» 
Og han gikk ut og gråt bittert.
Peter har også fått nøkkelen som symbol, etter at Jesus 
sa til Peter: «Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler.»
Kilder: J. Ursin: Kristne symboler.  
Evangeliet etter Matteus, kapittel 26

HANEN I SPRÅKET
Værhane er en type vindfløy, en 
bevegelig innretning festet til en 
forhøyning, beregnet for å vise 
vindens retning. Svært ofte er 
disse formet som en hane, derav 
navnet. 
Værhane brukes også i overført 
betydning om en ustadig, vinglet 
person som skifter standpunkt 
etter omstendighetene. 
I kristendommen står hanen for 
årvåkenhet mot onde makter.

Kilder:  
Bokmålsordboka Wikipedia, Norsk 
etymologisk ordbok

AV KNUT MELAND
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