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FARGERIK FASTELAVNSFEIRING
Barn fra Etter skoletid i Udland kirke laget en flott
fastelavnsgudstjeneste for hele menigheten 7. februar.
Klubben er et av tilbudene som trekker mange barn til
kirka. Statistikken for 2015 viser vekst og stor aktivitet
i alle byens menigheter.
Les mer side 8-9

Bare det beste
er godt nok

- Å stadig skulle bli bedre
skaper mestringsfølelse,
men også skuffelser, sier
Elly Haugen Aase og
venninnene. De forteller
ærlig om prestasjonspress
og stress i hverdagen.
Les mer side 4-5
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Kommentar

NYTT FRA KIRKEVERGEN:

Er du medlem i kirken?

Kanskje er du usikker på svaret?
Fra tid til annen kommer det opp saker om
såkalt medlemsjuks i ulike organisasjoner og
trossamfunn. Folk er meldt inn i organisasjoner de knapt har hørt om, fordi størrelse i organisasjonslivet gir både innflytelse og penger.
Ved kirkevalget i 2015 meldte kun 0,76 promille av antall stemmeberettigede i Haugesund at de feilaktig var oppført som medlem.
I Haugesund har vi derimot en «omvendt
skandale» knyttet til medlemskap i Den norske kirke. Medlemskap handler nemlig også
om identitet, tilhørighet og fellesskap for de
som faktisk ønsker medlemskap.

Den norske kirke registrerer alle døpte som
medlemmer, og dåpen er også en forutsetning for medlemskap. Ved fødsel vil barnet
registreres som «tilhørig» dersom bare en av
foreldrene er døpt og barnet selv ikke døpes.
Tilhørighet er en ordning statens har innført,
ikke kirken, og den gjelder alle trossamfunn.
Mange tilhørige utvikler gjennom barndom
og ungdom en sterk tilknytning til kirken og
regner seg etter hvert som medlemmer. Til
tross for dette har vi i alle år meldt ut tilhørige
ved fylte 18 år, slik lovverket tilsier. Vi har med
andre ord skrevet ut folk som gjerne vil være
medlem, uten at de har blitt orientere om det!
Langt på vei er dette nesten like ille som at folk

urettmessig står oppført som medlem.
I år har vi endret denne praksisen. Alle som er
registrert som tilhørig og som fyller 18 dette
året, har nå fått brev. Vi vil at alle som ønsker
å være medlem i Den norske kirke skal få være
det, og vi ønsker å ha et korrekt register. Derfor hjelper vi mer enn gjerne med inn- eller
utmelding. Er du eldre enn 18 og er usikker på
din medlemsstatus? Ta kontakt.
Det kan også se ut som vi nærmer oss mulighet for elektronisk inn- og utmelding i kirken,
til forskjell fra dagens praksis som krever mail,
brev eller personlig oppmøte. Det ser vi fram
til.
AV KJETIL NORDSTRØM, KIRKEVERGE

PROSTENS HJØRNE:

- Det er to ting
dere i kjerka bør
være opptatt av…

Han viser meg tatoveringen sin. Ikke
noe nymotens samlebåndsgreie,
dette her. Et anker. Han gikk i land
for flere år siden. Den ene friske historien etter den andre fra de sju hav
fortelles med vekselvis skjevt flir og
ettertenksomt blikk. Tvilsomme
kompiser i Singapore, yndige damer
i Panama…
-Forresten: Har du noe med han der
sjømannspresten Steensnæs i San
Pedro å gjøre?
Jeg forteller at han var grandonkel til
min kone, og jeg ser at jeg dermed er
kvalifisert til videre betroelser. For
selv om livet ikke alltid har holdt
stø kurs, og bølgene har vært relativt
høye til tider, vil han bare ha sagt at
han har en troshistorie, han også.
-Det er to ting dere i kjerka bør være
opptatt av: Alle må lære seg å be aftenbønn. Mor sang «Så ta da mine
hender og før meg frem» hver kveld
for oss ungene. Den har surret og
gått inni hodet mitt i alle år, rett før
søvnen tar meg.
Dere må si til folk at det er kjempe-

INFO OM UTGIVER

viktig å lære ungene sine sånne bønner!
Det andre viktige jeg vil at du skal
forstå, skjedde i kirken første helga
i august 1953. Jeg turte ikke å se
henne i øynene, men jeg sa «ja»
med høy stemme. Det er dessverre
ikke få ganger i løpet av livet vi har
sittet med stive blikk mot duken på
kjøkkenbordet, og veien videre har
forsvunnet for oss. Men så minner
vi hverandre om den lørdagen i -53,
der vi lovet hverandre – for Guds
åsyn! – å gå sammen, også de onde
dagene. Dere må si til folk at de ikke
må gi opp så fort.
Han viser meg tatoveringen sin
igjen. Ankeret minner meg om håpet, sier han. Uten håp blir det ikke
orden på noen ting, vet du. Dere må
ikke glemme å snakke om det!
Jeg tenker: Du verden, så heldig er
jeg som treffer så mange flotte mennesker.
Som setter ord på livene sine - og
som tenker at prosten har noe å lære
av dem.

Litt om
TV, tørke
og faste
Jeg husker en samtale som fant sted mens de eldste barna
var nokså små. Vi snakket om fasten, et forholdsvis utfordrende konsept å forklare både for store og små.
- I fasten, skjønner dere, så forbereder vi oss til påsketiden
på en spesiell måte. Mange velger å fokusere på dem som
ikke har så mye som oss, og samler inn penger til fattige. Eller man gjør mindre av ting vi ofte bruker litt for mye tid på.
Noen ser ikke på tv, for eksempel.
At folk virkelig kuttet tv-titting gjorde barna svært betenkte. En blanding av forvirring og meningsløshet bredte seg
rundt bordet, inntil den yngste øynet en løsning:
- Da kan vi jo samle inn penger til dem som ikke har tv å se
på!
Og sånn er det jo. Vi relaterer lettest til situasjoner vi kan
forestille oss, og finner handlekraft deretter. Kanskje det er
derfor det er så vanskelig å ta inn over seg tørke- og sultkatastrofen i blant annet Etiopia, som Kirkens Nødhjelp ber oss
om å samle inn penger til i årets fasteaksjon. Men les saken
på side 6 og kjenn om det virkelig er mulig å ikke la seg berøre. Du kan faktisk hjelpe.
God faste til deg!
Og en velsignet påske
når den tid kommer.

AV PROST RUNE STEENSNÆS ENGEDAL

DEN NORSKE KIRKE I HAUGESUND
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Portrett
Navn: Jostein Otto Waage
Aktuell: Ny leder for
Haugesund kirkelige
fellesråd
Sivil status: Gift med Anna
Lovise Rosenberg Waage,
har 3 barn i
alderen 20-27 år
Jobb: Overlege hos Helse
Fonna ved ungdomsenheten på Karmøy DPS,
der han jobber med
rusavhengige unge
Hobby: Reising, turer i
naturen, kjører turbuss,
familie og venner

Inspireres av himmel og hav

Jostein Otto Waage lar ofte blikket gli utover mot horisonten fra utkikksposten hjemme i stua. Utferdstrangen har ført
ham til over 70 land og gitt ham venner over hele verden. Kjærlighet til folk og hav går som en blå tråd gjennom liv og
visjoner for Haugesunds nye fellesrådsleder.
- Blå-gul tråd, kanskje, korrigerer Krf-politikeren. Han kan umulig bli anklaget for å ta
seg selv høytidelig, men er likevel nøye med
detaljer og sammenhenger. Som medlem i
byggekomiteen for Udland kirke fikk Waage
tegnet inn både båt og styrehus i bygget, og
på kjøkkenet hjemme har han skipsgolv og
baug som peker mot Røvær. Og naturlig nok
er det Sjømannskirkens lave terskler og åpne
dører som preger visjonene hans for kirka i
Haugesund.
Glad i å snakke med folk
Waages forhold til Sjømannskirken startet da
han selv var «sjømann», som skipslege for
RCCL i Karibia i -98 og -01.
- Da var Sjømannskirkens brakker på havna
i Miami et godt sted å komme «hjem»,
forteller han. Med en far som var los og en
tippoldefar som var fyrvokter på Tonjer fyr,
kan man vel si at sjømannslivet ligger i blodet. De siste årene har han også vært frivillig
skipslege på seilskipet Statsraad Lehmkuhl.
- Jeg liker å se nye land og kulturer. Og jeg er
glad i å snakke med folk. Av og til reiser jeg
alene, det er da man blir kjent med andre. Da
jeg reiste jorden rundt, utviklet jeg vennskap
som holder nå, mange år etterpå, forteller
Waage.
Som med arkitekten han traff på vei til
Maccu Picchu i Peru. De treffes når Waage
bor i huset sitt i Florida. Godt å ha under
kalde norske vintre, kombinert med en måneds årlig studiepermisjon. Huset ligger like
i nærheten av sjømannskirka i Miami, som
han selv var med å reise på dugnad før den
ble åpnet i 2011.
Utfordringer i kø
Å kunne utvikle vennskap har vært en god
egenskap å dra med seg inn i både politikk og

kirkeliv. Waage har vært gruppeleder for KrF
i Haugesund i 12 år.
- Man kan krangle så busta fyker, men så kan
man jobbe sammen politisk for det. Politikk
består av personer, og vennskap utvikler seg
der også.
- Uenigheter kan jo oppstå i kirkelig landskap
også, hvordan leder du i slike situasjoner?

«Jeg håper flest mulig
haugesundere føler
kirka som sin.»
- Fra politikken drar jeg med meg behovet
for dialog og kompromisser. Alle kan ikke
få viljen sin, men det går an å lytte til alle
innspill. Til slutt må noen ta beslutninger og
skjære gjennom. Slik som da Udland kirke
ble vedtatt bygget. Jeg satt i byggekomiteen,
og loste vedtaket gjennom i bystyret. Alle
fikk ikke viljen sin, men vi greide å holde oss
innenfor budsjettet. Den erfaringen er nyttig
i forhold til rollen jeg har fått i fellesrådet.
- Hva vil du si er de største utfordringene kirken
står overfor?
- Forslag til ny kirkelov er lagt frem, men
hvordan kirka skal finansieres, er fremdeles
et åpent spørsmål. Høstens statsbudsjett vil
være veldig viktig. Jeg vil gjerne utfordre den
sittende regjeringen til å bli husket for «Folkekirkeløftet». Det har de mulighet til nå.
Det samlede kirkebudsjettet neste år bør øke
med minst 20%. Det vil ta høyde både for å
dekke etterslep fra tidligere, og gi en reell øk-

ning i det første året med en helt fri kirke, der
vi vet at slike store omstillinger krever ekstra
ressurser. Prestestillingene er også et viktig
spørsmål. Vi har mistet ressurser her i nord,
og gudstjenester må avlyses som resultat.
En utfordring rent konkret her i Haugesund
er å få til utbyggingen av kontordelen av
Rossabø kirke. Det er nettopp vedtatt at det
skal bygges ut for 10 millioner, men det er
ikke gjort byggevedtak ennå. Dette vil ta en
del ressurser framover, både økonomisk og
planmessig, forteller Waage.
Brenner for bredden
Som den politiske strategen han er, fortsetter
Waage å peke på enda flere utfordringer og
fokusområder for kirka framover: Utbygging
i Skåredalen og samarbeid med nabokommuner, samarbeid Haugesunds-menighetene
imellom, satsing på Kulturkirken Skåre
og utvikling av Vår Frelsers i samsvar med
ønsker om økt bosetting i sentrum.
Waage har mye på hjertet. Ellers er bredden i
folkekirken noe han brenner for.
- Det er dåpen som er medlemskriteriet.
Det er ikke oss gitt å dømme hvor stor grad
av tro man skal ha. Bredden og fellesskapet
tross ulik type deltakelse er viktig å ta vare
på i overgangen til en folkekirke fri fra staten.
Visjonen min er at flest mulig haugesundere
føler kirka som sin. Enten de er der en dag i
året, eller hver søndag.
- Hvordan vil du beskrive din egen tro?
- Troen er noe jeg har fått, og ikke noe jeg
har prestert. Den er en gave som kom med
dåpen. Jeg kan ha både tvil og tro, men
denne gaven er der hele tiden. Den er ikke
så avhengig av hvilken modus jeg er i, for jeg
kan svinge opp og ned. Men troen er der
som en grunnpilar i livet.
AV TOVE MARIE SORTLAND
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Byfolk
Frida Åsbøe Alendal,
Elly Haugen Aase,
Anna Feet Völker og
Helena Rudbæk
Romseland forteller
om et omfattende
perfeksjonspress,
men har også tips til
løsninger.

STERKE JENTER UNDER HARDT PRESS
Generasjon prestasjon, stress, press og skarp konkurranse om perfeksjon. En medieskapt overdrivelse? Eller noe unge Haugesundsjenter kjenner seg igjen i? - Dette er hverdagen vår, forteller fire 10. klasse-jenter fra Haraldsvang ungdomsskole.
«Norske jenter har bedre karakterer enn
noen sinne, bruker mindre rus og er mer
pliktoppfyllende enn før. Men aldri har de
slitt mer med prestasjonspress, stress og psykiske plager.» Dette er bakteppet til TV2s serie «Sykt perfekt», som har engasjert mange
unge og voksne i vinter. Folk og kirke tok en
prat med fire kjekke og åpenhjertige Barn
er bra-ledere for å høre om de kjenner igjen
denne virkelighetsbeskrivelsen.
- Ja det stemmer, vi opplever et press om å
hele tiden være best, forteller Elly Haugen
Aase (15), Anna Feet Völker (15), Helena
Rudbæk Romseland (15) og Frida Åsbøe
Alendal (16).
- Det største presset handler om å få gode
nok karakterer, mener de.
- Vi trenger en god snittkarakter for å komme
dit en vil på videregående. Og for å få en god
utdannelse og tjene masse penger. Men det
er også konkurranse ungdommer imellom,
forteller Elly.
- Men trenger dere så høye karakterer for å
komme inn på videregående?
- Vet ikke helt, men de som er eldre og har
kommet inn, skremmer oss litt og sier det er
veldig vanskelig…
- Å få gode karakterer er også for ens egen
skyld, at en hele tiden vil gjøre ting bedre,
sier Helena.
- Hvorfor er det viktig?
- Det handler jo litt om at folk skal se opp til
deg. Å bli akseptert, sier Frida ærlig.
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Mestring og skuffelse
Jentene forteller at det ofte kan bli en litt
ubehagelig stemning i klasserommet når
prøver og karakterer blir delt ut.
- Folk spør alltid «Hva fikk du??» Og ofte
klager folk på at det «bare» ble 5 og ikke 6.
Det er ikke så gøy å høre for dem som sliter
med lavere karakterer.
- Det gir også en mestringsfølelse å få stadig
bedre karakterer. Men desto lettere er det å
bli skuffet over seg selv, sukker Elly.
- Det er mange som konkurrerer her på
skolen. Det blir litt sånn at folk leter etter
godfølelsen ved å få høre at andre gjør det
dårligere, sier Anna.
- Men gjelder dette bare jenter?
- Det er et større tema og sterkere konkurranse mellom jenter. Men jeg tror vi gjør det
verre enn det trenger å være, sier Helena.
Presset går ut over helse og humør.
Elly forteller om en konstant trøtthet og liten
energi, selv om hun trener og spiser aldri
så sunt. Ofte leser hun til prøver til langt på
natt.
- Ja, skolearbeidet går utover søvnen, samstemmer alle. En forteller at hun kan sitte
oppe til 4 og lese, en annen står opp kl. 5 for
å forberede dagens prøve. Også deler av helgene går med til skolearbeid, selv om jentene
også er bevisste på å ta seg helt fri.
- Det beste er å nyte det når vi har fri, og ta
igjen søvnen.

Savner filosofi og tenkefag
Jaget ødelegger også litt av gleden med å
treffe andre, forteller jentene. Med venninner
blir det stort sett skoleprat, og det stresser.
- Da er det mer behagelig å være i sitt eget
selskap. Da slapper jeg mer av, sier Frida.
- Hva kunne skolen ha gjort for å minske presset
på dere?
- Vi har en prøveplan, og den virker bra. Men
vi får veldig mange prøver, det blir mye i tillegg til store lekser.
Jentene etterlyser også flere «tenkefag», flere muligheter til å tenke store tanker, trekke
lange linjer. Slik som i filosofi og historie.
- Det hadde også vært kjempefint å lære mer
om mental helse på skolen, synes elevene.
I tillegg til presset de opplever rundt skolen,
skaper sosiale medier også forventningen
om å fremstå som det vellykkede konseptet
«Ung jente 2016».
- Sosiale medier skaper voldsom fokusering
på trening. Hvis du går på Instagram og ser
på alle de flotte jentene…. En blir jo helt
matt. Og føler at man må gå på trening i tillegg til leksene, forteller Elly og Anna.
Men de fire er også opptatt av at trening er en
positiv ting som kan motvirke både stress og
dårlige dager.
- Onsdager går jeg på morgentrening, og da
har jeg også den lengste skoledagen. Men på
grunn av treningen er det den dagen jeg er i
best humør og også får mest ut av, forteller
Anna.

Bybarn

Gode råd for
mindre press
FRA FIRE
KLOKE JENTER:
• Ta deg selv litt mindre seriøst!
• Finn positive ting med deg
selv, og fokuser på det i stedet
for å sammenligne deg med
andre. Legg vekt på prøvene
som har gått bra, ikke de andre.
Se i speilet og oppdag hva du
faktisk liker med kroppen din.
• Finn gøye måter å gjøre ting
på, for eksempel lekselesing
sammen med andre.
• Tren og bruk kroppen for å
få opp humøret og finne god
energi.

- Å være fornøyd med den du er
Frida går på fotball, og trives godt med det.
Selv om hun har registrert at hun aldri vil
oppnå idealet som visstnok er tynne ankler
– nettopp fordi hun er sterk og godt trent.
- Men det bryr jeg meg virkelig ikke om.
Fotballen er viktigere, konstaterer Frida,
men legger til at et svært uttalt ideal om
markeringer av ledd og bein under huden,
tydelige skulderblader og hofteledd kan
gjøre enhver nokså matt.
- Hvis jeg har kost meg med is i helga, og
så ser jeg på nett at folk har vært ute og
trent… da føles isen litt feil i magen, og jeg
prøver å komme meg ut, jeg også, forteller
hun.
Men jentene mener det er sosiale medier
som står for det verste kroppspresset.
- Vi er snille med hverandre i klassen, altså,
forsikrer de.
- Hvem snakker dere med om dette presset
dere opplever?
- Vi snakker med absolutt ingen om akkurat
dette. I hvert fall ikke med lærerne. Det er
jo de som skal gi oss karakterene, sier Anna.
- Hva er det for dere å være god nok?
- Å være deg selv, være fornøyd med den du
er, sier Frida. Før alle begynner å analysere
spørsmålet i ren norsk-eksamens-stil.
- Men egentlig, hvis en tenker hva det er å
være god nok i dagens samfunn, så er det
ikke før en ligger på det øverste snittet. Det
er bare best som er god nok, mener Elly.
Venninnene nikker samstemt.

Stifinnerne Andreas Haanes og Julia Hetland bygger boliger for vårens blåmeisfamilier.

FUGLEKASSEBYGGING
Våren er til for nye prosjekter, også i speideren. Stifinnere i 13. Haugesund KFUK/
KFUM var samlet på speidermøtet 4.
februar hvor det på programmet sto bygging av fuglekasser. Møtet startet med en
andakt om å hjelpe andre, hvor det også
ble snakket om å hjelpe fuglene i naturen.
Nå skulle speiderne nemlig bygge hus til
fuglene. I Norge finnes det mange fuglearter som hekker i hulrom. Noen arter hakker sine egne hull, men de fleste fuglene er
avhengige av å finne gamle hakkespetthull
eller andre hulrom for å bygge rede. Det
er ofte mangel på gode reirplasser, blant
annet fordi det kan være få gamle trær
igjen i skogen. Dette kan vi gjøre noe med
ved å henge opp fuglekasser til fuglene.
Speiderne tok spiker og hammer fatt og

begynte på byggeprosjektet. Veggene
ble satt sammen, så ble taket lagd og til
slutt ble bunnen spikret på. Noen skjeve
spikere ble det, men alle kom i mål med
hver sin fuglekasse. Kassenes størrelse var
tilpasset blåmeisen. Neste uke skal speiderne ut i naturen og henge opp fuglekassene sine på et godt sted. Så er det bare å
håpe på at noen av de søte små fuglene vil
ta seg nytte av sine nye hjem.
13. Haugesund KFUK/KFUMs stifinnere
i Skåredalen har møter hver torsdag. Her
står det mye forskjellig på programmet for
våren. Geocaching, førstehjelp og besøk
på brannstasjonen er noen av aktivitetene.
Her er det plass til enda flere som går i 4.
og 5. klasse!
AV ELIN STRAND SALTVEDT

STARTER KRISTEN VIDEREGÅENDE SKOLE
Kristen videregående skole Haugalandet er nå
under planlegging og starter med studiespesialisering Vg1 høsten 2016 på Norheim. Det
blir en mindre skole enn mange andre, noe
som gjør det mulig å sette den enkelte elev i
sentrum, forteller styreleder Leif Kåre Kolnes
i en pressemelding.

- Skolen er ikke bare for kristne. Alle er
velkommen til å søke, og det er selvsagt ikke
noe krav om personlig tro. Vårt ønske er å
skape et inkluderende skolemiljø med en klar
basis for det vi driver med - preget av omsorg,
fellesskap og toleranse. Det er Norsk Luthersk
Misjonssamband som starter skolen.

AV TOVE MARIE SORTLAND
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Foto: Hilina Abebe/Kirkens Nødhjelp

Kirkeliv

Til tross for dårlige avlinger dette året, jobber Dagne i åkeren for å forberede den tørre jorda på regnet han håper vil komme.

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON 2016:

I KRISER ER VANN KRITISK
Aldri før har vi sett så mange store humanitære kriser på en gang. Kirkens Nødhjelp er tilstede i katastrofene og skaffer rent
vann. Nå trenger de din hjelp.
Akkurat nå er millioner av mennesker rammet av katastrofer – verden over. Det siste
året har Kirkens Nødhjelp gitt rent vann til
blant andre flyktninger i Sør-Sudan, NordIrak og Syria, flomofre i Malawi, tørkerammede i Etiopia og jordskjelvofre i Nepal.
I Etiopia har værfenomenet El Niño skapt
den verste tørken på 30 år. Ifølge etiopiske
myndigheter vil 10,2 millioner være truet av
kritisk matmangel i 2016. Mer enn halvparten av disse er barn. 5, 8 millioner mennesker
er i akutt mangel på vann. Blant dem som er
hardt rammet, er bøndene i Ankober-distriktet. 66-åringen Dagne i landsbyen Washa har
sjelden sett en verre tørke gjennom sine 40 år
som bonde.
– Jeg har vært gjennom vanskelige perioder
i livet mitt. Det har skjedd før at regnet ikke
har kommet og vi har prøvd å overleve med
det lille vi har. Men dette er noe av det vanskeligste jeg har opplevd. Hver eneste dag må
hele familien stå over måltider for å spare på
maten, forteller ni-barnsfaren.
Enorm mangel på vann
Tørken har skapt enorm vannmangel, ubrukelige avlinger og utarmede beitemarker.
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Bøndene mister dyrene sine og dermed livsgrunnlaget sitt. Det lille regnet som har kommet, har ikke vært nok til å gi avlinger.
For å klare seg, må bøndene selge dyrene som
har overlevd så langt i tørken. De blir tvunget
til å selge kyr som har sørget for verdifull melk
til barna i familien. Nå har mange snart verken
dyr eller penger igjen. Dagne håper fortsatt på
regn, men er bekymret for hvordan han skal
klare å drive jorda uten oksene sine.
– Vår eksistens avhenger av dyrene våre. Uten
dem, blir det vanskelig for oss å overleve. Jeg
vet ikke hva jeg skal gjøre, sier Dagne fortvilet.
Kirkens Nødhjelp er til stede i Ankober og
flere andre av de verst rammede områdene i
Etiopia. Behovene er akutte, og Kirkens Nødhjelp sørger for rent vann og trygge sanitære
forhold.
– Vi er i gang med nødhjelpsarbeidet og har
allerede jobbet forebyggende i flere måneder. Men når omfanget er så stort, trenger vi
all den hjelpen vi kan få, sier generalsekretær
Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Du kan hjelpe
I kriser er vann kritisk. Derfor er vann noe av
det aller første Kirkens Nødhjelp stiller med
i katastrofer. De sørger for rent vann og mulighet til gode sanitærforhold der alt er ødelagt. Samtidig jobber de sammen med folk
i utsatte områder for å forebygge den neste
naturkatastrofen. Kirkens Nødhjelp jobber
også med å påvirke politikere og andre beslutningstakere til å stanse klimaendringene.
Kirkens Nødhjelp trenger din hjelp for å
hjelpe. 13.- 15. mars går Kirkens Nødhjelps
fasteaksjon 2016 av stabelen. Dette er menighetenes egen aksjon. Ditt bidrag gjør det
mulig for Kirkens Nødhjelp å være der med
rent vann når katastrofen rammer. Støtt fasteaksjonen i Rossabø, Vår Frelsers og Skåre
menighet, enten ved å stille som bøssebærer
eller med penger i bøssa.
Vi oppfordrer deg også til å bruke stemmen
din i fasteaksjonens klimakampanje og slik
bidra til å stoppe klimakrisen.
Se www.kirkensnodhjelp.no for informasjon
om fasteaksjonen og klimakampanjen

Kirkeliv
Goos ten Napel forteller
elever fra Håvåsen om
Vår Frelsers kirke.
En av mange mulige
oppgaver for en
kirkemusiker.

IVILLIGE.

Kirken har mange ulike yrkestitler som ikke er så vanlige i resten av arbeidslivet. I denne spalten presenterer vi noen av dem.

Hva gjør for eksempel en KANTOR?
- Jeg er leder for kirkens kor- og musikkliv.
Og så er jeg veldig heldig som har en mulighet til å spille klokkespill, sier Goos ten Napel
til en flokk ungdomsskoleelever. De sitter på
benkene fremst i Vår Frelsers kirke og har akkurat hørt ten Napel fortelle om kirkekunst,
arkitektur, symbolikk og kirkehistorie.
Kantoren forteller så historien om hvordan
det ble avgjort at klokkene i Vår Frelsers
skulle være av bronse, før han spiller ABBA
og Led Zeppelin på klokkespillet for klassen.
- Dette er en del av jobben min som kantor.
Og det er noe jeg liker veldig godt. Jeg kan litt
om kirketradisjon og historie, og synes det er
kjekt å snakke med folk om en såpass viktig
bygning i bybildet.
- Hva vil du si er hovedansvaret for en kantor?
- Det er gudstjenesten. Selv om det ikke nødvendigvis er den største delen av jobben. Jeg
kjenner det også som et viktig ansvar å formidle kirkens lange linjer bakover i historien.

- Dette er viktig for en menighet. En hel del
folk føler seg ikke hjemme i en gudstjenestesammenheng, men de finner kanskje sin plass
i konserttilbudet.
Så når cruise-skipene ankrer opp rett nedenfor kirka, inviterer menigheten og ten Napel
til orgelkonsert. Han snakker med folk og svarer på spørsmål.
- Jeg trives i en setting der jeg får kontakt med
«folk flest», ikke nødvendigvis bare den indre kretsen. Målet for kirken er å åpne seg,
konstaterer han, før han drar videre til Haraldsvang omsorgssenter sammen med diakonen.
Der skal de representere menigheten, formidle sangglede og spille Alf Prøysen.

Det er ingen institusjoner i samfunnet vårt
ellers som har så lang tradisjon som kirken,
med sine 2000 sammenhengende år.
I Vår Frelsers kirke utgjør kantorene noen av
de lengste linjene. I løpet av sin historie har
den hatt 40 prester fast ansatt – og 6 ansatte
organister.
Viktig med konserter
Kantoren i Vår Frelsers har naturlig nok ansvar for kantoriet. Formidling av kirkemusikk
og salmeskatt er en viktig del av jobben. Å
spille i bryllup og begravelser tar tidvis også
mye av tiden. Spesielt siden slike seremonier
stadig blir mer individualisert, i hvert fall på
musikk-fronten, ifølge ten Napel.
- Vi kantorer prøver å strekke oss langt for å
imøtekomme folks ønsker, sier han.
Å sette opp konserter og invitere inn til et musikkliv utenom gudstjenesten, står også høyt
på agendaen.

eresse på

Les mer om Vår Frelsers kirkes kantori sin oppsetning av Bach’s H-moll messe på side 12.
AV TOVE MARIE SORTLAND

KIRKENS SOS TRENGER FLERE FRIVILLIGE
Nytt innføringskurs starter den 29. februar i Haugesund Misjonskirke i Skåredalen.
Målet for innføringskurset er å dyktiggjøre
nye medarbeidere til å møte de som kontakter Kirkens SOS
• bevisstgjøre hvordan egne holdninger og
verdier påvirker møtet med innringer /
innskriver
• bevisstgjøre og videreutvikle ressursene
vi har i oss til å bli lyttende medmennesker
• innføring og veiledning i tjenesten som
telefonvakt

Kurset vil inneholde følgende elementer:
En teoretisk innføring i problemområder vi
møter på telefonen
• Arbeid med egne holdninger
• Kommunikasjonsteori. Praktiske øvelser
/ samtaletrening
• Prøvevakter sammen med erfarne medarbeidere
• Veiledning
Kursleder blir fungerende daglig leder Signe
Bøe Trodahl og Kirsti Sand. Kurset holdes i
lokalene til Kirkens SOS. Pause med enkel
servering. Te/kaffe et kvarter før kursstart.

VI TRENGER FRIVILLIG

Det tas forbehold om forandring i programmet.
Les mer og meld din interesse på
Ta kontakt med Kirkens kirkens-sos.no
SOS i Rogaland på
tlf 971 70 995 eller rogaland@kirkens-sos.
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Temaside

Babysang er et av tilbudene som øker aller mest i antall deltakere. «Kvalitet i alle ledd og en bevissthet om at dette faktisk er trosopplæring»
er leder Silje Nesheim Dahls hovedfokus gjennom sang og såpebobler.

DET SPIRER OG GROR I MENIGHETSHAGEN
I en tid der kirka spås en stadig svakere rolle for folk og samfunn, viser statistikken fra 2015 det motsatte. Både gudstjenestebesøk, nattverdsgjester, barne-tilbud og ikke minst dåp har hatt en økning. Det vitner om livskraftige menigheter som utgjør
en viktig del av små og stores liv.
I Rossabø menighet kommer stadig flere på
babysang-kurs. Babysang er kanskje det tilbudet som har økt mest i oppslutning i alle de
tre menighetene.
- Nå har jeg 20 på lista til dette kurset, det er
veldig kjekt, forteller kursleder Silje Nesheim
Dahl.
En snøhvit morgen i februar rydder hun kirkerommet klart til babyer og mødrene deres.
For det er fremdeles flest mødre som kommer, selv om fedre også selvfølgelig er hjertelig velkommen.
Nesheim Dahl har også hatt babysang på KMhuset i lengre tid, og vet hva som skal til for at
store og små skal trives. Hun tar i bruk hele
kirkerommet med både kirkekunst og åpne
plasser, og lager ulike stasjoner der alle sanser
blir tatt i bruk. Og hun er helt klar på at det
hun driver med er trosopplæring.
- Det er absolutt et hovedpoeng for meg, selv
om vi har plass til alle typer sanger på kurset.
I tillegg er det svært viktig å levere kvalitet,
understreker hun, mens hun finner fram matter, instrumenter, såpebobler, den store blå
«sjøen» og annet nødvendig utstyr.
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- Kvalitetstid med barnet
Etter hvert kommer mødrene trillende, med
snø på vogna og forventning i blikket. Noen
er her for første gang og blir møtt varmt i
døra. - Du kommer kjapt inn i det, forsikrer
kurslederen og viser vei til vognparkering.
Nina Osmundsen er mor til Hedda på sju
måneder. Hun har gått på babysang før, og
synes det er kjekt å komme ut og treffe andre
voksne
- Det er en time med kvalitetstid sammen
med barnet. Det er ikke så viktig for meg at
det er akkurat i kirken, babysang er et fint tiltak uansett hvor det er, mener hun.
Eirin Waula, mor til Simon på åtte måneder,
er enig. – Jeg har ikke tenkt så mye over at
det er trosopplæring, men han er jo døpt her
og vi er åpne for alt. Han er veldig glad i sang
og musikk, og å være sammen med andre babyer. Også er det jo kjekt å komme seg ut litt,
forteller hun.
Silje Nesheim Dahl starter kurset, og roer ned
stemningen etter hvert som alle kommer på
plass i sirkelen på gulvet.

- Husk at vi skal ha full oppmerksomhet på
babyen! Voksenprat tar vi etterpå når vi drikker kaffe, sier hun, og synger i gang første
sang:
Liten og søt, deilig og bløt.
Ligger du i mine armer.
Jeg er hos deg, du er hos meg,
Verden kan buldre og larme.
Babyene koser seg i mors armer, lydene blir
færre og sangen tar over under kirketaket.
Oppgang i gudstjenestebesøket
- Vi har hatt færre gudstjenester i 2015 enn
vi hadde i 2014, forteller Tor Egil Eriksen,
sokneprest i Rossabø. - Likevel har vi flere
gudstjenestedeltakere i 2015 enn året før! Vi
er glade for at flere kommer til gudstjeneste
enn tidligere. Når vi også vet at gruppen med
faste kirkegjengere har blitt mindre de siste
årene, ser vi at økningen er større enn statistikken tilsier. Vi har ønsket at alle aktivitetene
for barn og unge skal knyttes opp mot gudstjenestene. Vi tror derfor at økningen skyldes
denne prioriteringen. Det er viktig at alt arbeid vi har henger sammen med gudstjenestene, så det vil vi fortsette å legge til rette for.

Temaside

Nesten 40 prosent flere babyer ble døpt i Vår Frelsers kirke i fjor. - Vi har hatt økt fokus på
dåpen og har satt i verk flere nye tiltak, forteller sokneprest Sveinar Medhaug.

Dåp økte med 39 %
Også i Vår Frelsers menighet har gudstjenestebesøket gått opp trass i færre gudstjenester. Økningen var på 2,5% sammenlignet
med 2014. Babysang har økt med hele 54 %,
og dåpstallet ble 121, en stigning på 39 prosent. Et tall som kan forklares med uvanlig
lave 2014-tall, men som likevel er høyere enn
snittet de 10 siste årene. En god utvikling i en
tid med synkende dåpsoppslutning flere steder.
Sokneprest Sveinar Medhaug er godt fornøyd. - Det er gledelig at vi ligger over de siste
års gjennomsnitt, sier han.
Medhaug har noen teorier om hvorfor tallene
kan ha økt.
- Når det gjelder dåp, har vi hatt økt fokus på
dette gjennom Aksjon Dåp. Vi har bevisst økt
antall søndager med mulighet for dåp. I Vår
Frelsers i 2015 var det som regel mulighet for
dåp på de fleste søndager. Dette er nok også
en viktig årsak til veksten. Det har vært relativt lett for dåpsforeldre å finne en søndag
som passer. Dette er også noe Aksjon dåp har
oppmuntret til og vært opptatt av.
Vi har også laget nye, lokale dåpsbrosjyrer, og
har begynt med søndagsskole, noe dåpsfølget
pleier å sette pris på. Vi forsøker å lytte til andre menigheter og være lærevillige. Kvalitet i
dag klinger ved oss i morgen. Hvis rykter om
positive gudstjenesteopplevelser sprer seg,
følger det oss videre. Menighetsrådet har også
bestemt at vi skal ha et særlig fokus på barn og
unge, forteller han.
Bevisst satsing
Trosopplæringsmedarbeider Jon Erik Strand
leder babysangen i menigheten.
- Veldig positivt og hyggelig, er hans kommentar til den sterkt økende oppslutningen.
Heller ikke her trenger oppgangen å være tilfeldig. En bevisst satsing ligger bak.

- Jeg er for eksempel med på dåpssamlinger
sammen med presten, og informerer om tilbudet og kommer med eksempler på babysang. Jeg tror at det møtet kan gjøre det lettere for flere å komme til kirka med barnet sitt
igjen, sier han.
Et annet høyt tall for Vår Frelsers var utmeldinger, som i likhet med hele Kirke-Norge
steg i 2015.
- Jeg tror utmeldingene må ses i lys av Kirkevalget. Flere ble nok bevisste på medlemskapet sitt når de fikk valgkort, i tillegg til at valget hadde hovedsaker som engasjerte sterkt.
- Men ofte møter jeg folk igjen i kirka etter
at de har meldt seg ut. De søker ofte kirkens
tjenester likevel, og ser gjerne medlemskapet
sitt i en større sammenheng etter hvert, tror
soknepresten.
40.000 besøkende
I Skåre menighet registreres det at på tross
av noe lavere fremmøte søndag formiddag
enn i 2014, går nesten like mange til gudstjeneste om vi tar med alle messer i løpet av året.

Det er 400 færre som kom til gudstjeneste
totalt sett i 2015, altså en marginal nedgang.
Søndag formiddag var det 1000 færre enn
året før.
- Årsaker til nedgangen kan være at det var
fire færre gudstjenester i fjor enn året før,
konfirmantene har egne gudstjenester, vi har
hatt noe færre dåp, og færre barn på søndagsskolen. Men det har vært en stigning i antall
nattverddeltagere, forteller sokneprest Arnold Skaatan.
Dette betyr at Skåre menighetsråds målsetting fra 2014 om 10 prosent økning i løpet
av en treårsperiode blir vanskelig å oppnå. I
2014 var man på god vei. Men tilbakegangen i
år setter menigheten «tilbake til start».
- Det liker vi dårlig, kommenterer daglig leder
Tom Landås. Han er imidlertid opptatt av å se
på flere tall enn bare gudstjenestebesøk.
- Det den offisielle årsrapporten i Den norske
kirke ikke rapporterer, er hvor mange som besøker kirken i løpet av hele uken. Jeg mener
at vi kan rapportere om 40.000 besøkende i
Udland kirke i løpet av året. Det er en nøktern
beregning ut fra aktiviteten. Men vi teller jo
ikke deltakere i alt vi holder på med. Tallet
vitner om stor aktivitet. Fra rapporten om
trosopplæring leser vi at 72 prosent av fireåringene kom for å motta bibel. 14 prosent av
femåringene gikk på Kor og Lek, og 28 prosent av seksåringene deltok på Skolestartleir
og fikk seksårsbok. 21 prosent av åtteåringene
deltok på prosjektet Tårnagenter, og 30 prosent av niåringene er medlem av Etter Skoletid. Vi kan også ta med at 92 prosent av 14åringene ble konfirmert, forteller Landås.
Og leder for babysang Reidun Flaten Qvale,
kan fortelle om en god økning i deltakelsen
også i Skåre.
- Nå må jeg faktisk kjøpe enda mere blått tyllstoff, slik at alle babyene kan se på den bølgende sjøen de voksne lager, smiler hun.
Innen påske er årsmeldingen for Den norske
kirke klar. Da vil tall og analyser være tilgjengelige på www.kirken.no/haugesund

Hele 72 prosent av fireåringene i Skåre menighet kom for å ta imot barnebibelen i Udland
kirke i 2015.
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Gudstjenesteliv

Velkommen til gudstjeneste
Hver søndag feires det gudstjeneste i byens menigheter. De varierer gjerne i form og innhold,
men har en ting til felles: DU er hjertelig velkommen til dette fellesskapet av ulike mennesker,
små og store, gamle og unge.
Ring 52 80 95 00 for kirkeskyss – Vi henter deg gjerne!

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

SKÅRE MENIGHET

VÅR FRELSERS MENIGHET

Søndag 28. februar:		
Gudstjeneste

Høymesse i Udland kirke
hver søndag kl. 11.00.

Søndag 28. februar:
Gudstjeneste med myldring. Dåp. 3-åringer.

Søndag 6. mars:		
Solidaritetsgudstjeneste/Ung messe. Konfirmanter bidrar.

Søndag 13. mars:
Gudstjeneste med Udland barneog aspirantkor og Tårnagentene.

Søndag 6. mars:
Høymesse. Dåp. Nattverd. Søndagsskole.

Søndag 13. mars:		
Gudstjeneste

Påskens gudstjenester: Se nederst på siden.

Påskens gudstjenester: Se nederst på siden.
Søndag 3. april:
Gudstjeneste med utdeling av bibel til 4-åringer født på våren. 4-åringene får tilsendt egen
invitasjon.
Søndag 10. april:		
Ung messe. Konfirmanter bidrar.
Søndag 17. april:		
Gudstjeneste
Lørdag 23. april kl. 08.00:
Eritreisk ortodoks gudstjeneste.
Søndag 24. april:		
Gudstjeneste med deltakelse av 4T6 og
Tween.
Mandag 25. april kl. 18.00:
St. Georgsdagsgudstjeneste.
Byens speidere deltar.
Flaggheising ved Håvåsen før gudstjenesten.

Søndag 3. april:
Gudstjeneste for små og store,
utdeling av bibel til fireåringene.
KULTURKIRKEN SKÅRE
”Vi vil skape en møteplass mellom himmel og
jord for det brede lag av folket, der vi vil samle
ulike kulturkrefter og formidle kulturuttrykk
gjennom nye og eksperimentelle former.”
«Messe for Gud og hvermann»
søndag kl. 18.00 følgende dager:
21. februar
20. mars
17. april
Følg med på annonsering av andre
arrangement, se www.kirken.no/skare,
velg Kulturkirken Skåre

Søndag 13. mars:
Gudstjeneste. Dåp. Kirkekaffe m/årsmøte.
Påskens gudstjenester: Se nederst på siden.
Søndag 3. april:
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Lørdagskafeen deltar.
Søndag 10. april:
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Søndag 17. april:
Gudstjeneste for små og store. Dåp.
Tårnagenter.
Søndag 24. april:
Høymesse. Dåp. Nattverd. Søndagsskole.
Morgenbønn onsdag kl. 08.30
i «Det stille rom» i menighetshuset.
Formiddagsandakt fredag kl. 11.00
i Vår Frelsers kirke. Kirken er åpen fra kl 10.00.
RØVÆR BEDEHUSKAPELL:
Søndag 28. februar kl. 14.00:
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Påskedag, søndag 27. mars kl. 14.00:
Høytidsgudstjeneste. Dåp. Nattverd.

Gudstjenester i påsken
ROSSABØ KIRKE:
Palmesøndag 20. mars:
Barnas påskefest. Påskeverksted under
kirkekaffen.
Skjærtorsdag 24. mars:
Vi feirer gudstjeneste på Utsira! Båtavgang
fra Garpaskjær kl. 10.30. Møt kl. 10.15! Se
mer info. s. 15.
Langfredag 25. mars: Pasjonsgudstjeneste.
Påskeaften 26. mars kl. 08.00:
Eritreisk ortodoks gudstjeneste.
1. påskedag 27. mars: 		
Høytidsgudstjeneste. Påskefrokost i forkant.
Onsdag 30. mars kl. 11.00:
Nattverdgudstjeneste på Bjørgene
Omsorgssenter.

UDLAND KIRKE:
Palmesøndag 20.mars:
Gudstjeneste for små og store.
Skjærtorsdag 24. mars kl. 19.00:
Kveldsmesse med nattverd
Påskedag 27. mars:
Høytidsmesse med Udlandkoret

Søndag 24. april kl. 14.00:
Høymesse. Dåp. Nattverd.
VÅR FRELSERS KIRKE:
Palmesøndag 20. mars kl. 11.00:
Gudstjeneste for små og store.
Dåp. Nattverd.
Skjærtorsdag 24. mars Kl. 11.00:
Skjærtorsdagsgudstjeneste. Nattverd.
Langfredag 25. mars kl. 11.00:
Pasjonsgudstjeneste
Langfredag 25. mars kl. 17.00:
Korsvandring fra St.Joseph Katolske kirke
til Vår Frelsers kirke. Arr.: HØR
1. påskedag 27. mars kl. 11.00:
Høytidsgudstjeneste. Dåp. Nattverd.
2. påskedag 28. mars kl. 19.00:
Påskekonsert i Misjonskirken, Skåredalen.
En reise gjennom påskens budskap.

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

Livets gang
DØPTE
UDLAND KIRKE
29. november:
Brage Amundsen Haraldseid
Theodor Stalsberg Johnsen
Mathilde Fris Selbak
6. desember:
Sander Tjelle
13. desember:
Marcus Roness
27. desember:
Leander Eidesvik
Rikke Knutsen Glette
Alma Eriksen Sævareid
10. januar:
Julian Nernes Finshus
17. januar:
Felicia Holden Hersvik
Karoline Våge
24. januar:
Karoline Krohn Brekke
Astrid Sinnes Holme
Mathias Sjaastad Utne
Felix Vikse-Johansson
31. januar:
Tuva Sveen Hesvik
7. februar:
Anna Elise Apeland Thorsen
Marcus Haukås Haugen

VÅR FRELSERS KIRKE
29. november:
Karoline Vedø-Korsnes
6. desember:
Frøya Hemnes Eikeland
Victoria Olsen
13. desember:
Johannes Dagsland Hov
Jenny Kleiveland Liestøl
David Aase Mardal
Tiril Aurora Kvamen Rennestraum
20. desember:
William Østebø Sætre
26. desember:
Vince Nkrumah Seljestad Addo
3. januar:
Emma Bjelland-Iversen
10. januar:
Mailinn Ersland Spilde
17. januar:
Eivind Saltvedt Tjelle
24. januar:
Sanna Storm Solberg
31. januar:
Mathilde Grinna Austreim
Linus Flank-Lothe
7. februar:
Thilde Sandhåland

ROSSABØ KIRKE
6. desember:
Elias Steinstø Eidesvik
Sanna Aarvik Fremmersvik
Helene Lindtner
3. januar:
Leander Hansen
Celina Kvanvik Myge
10. januar:
Lucas Helle Solstrand

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

STEDT TIL HVILE
SKÅRE MENIGHET
Olav Magne Skiftun
Borghild Hauge
Lava Helgesen
Malene Nicolaysen
Borghild Kolstø
Kristine Gjermundsen
Bent Jakob Hausken
Rolf Jensen
Lilly Hansen
Frank Bye
Erling Velde
Borghild Tørresdal
Johannes Brynjulvsen
Torborg Hagland
Einar Audun Steinsnes
Kåre Hagland
Kåre Osvoll
Sondre Tobias Birkeland
Dagny Grannes

f. 1924
f. 1931
f. 1923
f. 1922
f. 1923
f. 1924
f. 1940
f. 1942
f. 1915
f. 1930
f. 1918
f. 1927
f. 1954
f. 1931
f. 1919
f. 1940
f. 1936
f. 1993
f. 1933

ROSSABØ MENIGHET
Oskar Henry Holen
Alf Guldbrandsen
Benny Margrethe Hærnes
Gerda Sofie Raknes

f. 1936
f. 1928
f. 1917
f. 1925

Kjellaug Vihovde
(gravlagt Norheim)
Egil Kristoffer Solberg
Fartein Hundseid
Bjarne Waaga
Gunnar Eide
Annie Elisabeth Ramsay
Steinar Gloppen
Oskar Meinert
Bjørn Sigvard Bjørvang
Ingeborg Spidsøe
Gunvor Skrunes Knutsen
Harriet Oddbjørg Lindøe
Emmelin Bjørge
Lars Dagfinn Brathammer
Norvald Mikal Ådnanes
Jens Gerhard Aarsand

f. 1938
f. 1942
f. 1943
f. 1925
f. 1946
f. 1928
f. 1925
f. 1933
f. 1937
f. 1928
f. 1926
f. 1944
f. 1923
f. 1928
f. 1936
f. 1932

VÅR FRELSERS MENIGHET
Nils Ingolf Nilsen
f. 1928
Lars Magnus Bleivik
f. 1923
Frank Olaf Folkedal
(gravlagt Torvastad)
f. 1966
Anny Solbakken
f. 1929
Olav Magnus Olsen
f. 1955
Kjell Andersen
f. 1944
Anne Marie Birkeland
f. 1924

ANDAKTEN:

HVEM
ER GUD?
Hvordan vil du beskrive Gud? Dette er et spørsmål vi stiller til konfirmantene. På gulvet har vi
liggende et utall av forskjellige bilder; gammel
mann med skjegg, rennende vann, hjerte, et
atom, flammende ild, en mor som holder hendene rundt et lite barn… eller bare et hvitt ark
som de kan fylle med det de vil selv. Så velger de
ut et bilde som beskriver Gud slik de ser ham.
Har du tenkt over hvilket bilde du har av Gud?
Hva som preger ditt bilde av ham? Ifølge Bibelen

Sigrid Leiknes
Jon Sjøthun
Liv Raknes Solberg
Solveig Konstanse Hustveit
Karen Haaland
Tor Einar Netland
Turid Mæland
Jorunn Benedikte Vikse
Marthe Johanne Pedersen
Åsbjørg Hansen
Tore Jan Færaas
Bjørg Saltvedt
Kitty Osland
Kari Sigrunn Stange
Gjertrud Pande
Randolf Høvring
Haldis Austad
Kjell Norman Moen
Bjarne Johan Rasmussen
Gudrun Alvestad
Harry Håkonsen
Rolf Robbestad
Gerd Ingebjørg Ringodd
Kjell Tønnesen
Ingeborg Marie Gullesen
Gunnhild Marie Fjelde
Ingfrid Stange

f. 1918
f. 1934
f. 1959
f. 1935
f. 1927
f. 1936
f. 1938
f. 1956
f. 1928
f. 1938
f. 1973
f. 1926
f. 1931
f. 1932
f. 1929
f. 1929
f. 1922
f. 1946
f. 1936
f. 1927
f. 1947
f. 1928
f. 1929
f. 1929
f. 1916
f. 1945
f. 1939

har Gud mange sider. Gud er allmektig, han er
full av kjærlighet, han er hellig, nådig og evig...
Er det mulig å forstå Gud fullt ut? Skjønne med
hele oss hvordan Gud er? Ingen bilder kan forklare Gud fullt ut. Kanskje gjør det ikke noe. Vi
trenger ikke kunne alt om hydrogenatomer for å
nyte godt av et glass vann.
Gud har skapt oss, han står over oss og er noe
mye mer enn et menneske, han er hevet over tid
og sted – han presenterer seg selv som «Jeg er».
På mange måter er Gud et stort mysterium, men
samtidig ønsker han å komme nær oss, bli bedre
kjent med oss. Han bryr seg om oss med evig
kjærlighet, og han har alltid en åpen favn som vi
kan krype inn i. Salme 36,8 sier det sånn:
Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud!
I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly.

AV INGUNN BERGSAGER VÅGE, MENIGHETSPEDAGOG I ROSSABØ
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Smånytt
SIGVE
CLEMENTSEN
BLIR NY
SOKNEPREST
I VÅR FRELSERS
MENIGHET
Da sokneprest Sveinar Medhaug i slutten av
januar tok imot tilbud om å bli sokneprest på
Åkra, gikk Vår Frelsers menighet enda en ny
og uavklart vakanse-periode i møte.
Men biskop og prost snudde seg uvanlig kjapt
rundt for å sikre preste-kontinuitet i sentrumsmenigheten. En endring av tjenestested
for Sigve Hasseløy Clementsen ble løsningen.
Han har de siste 18 årene vært sokneprest i
Norheim menighet. Trass i gode år i Karmøy
prosti, så 63-åringen nå positivt på å endre arbeidssted de siste årene av prestekarrieren.
Clementsen har siden han ble ordinert i Vår
Frelsers kirke i 1980, vært sterkt involvert i
trosopplæring og arbeid med barn og unge.
Han har i alle år vært engasjert i NKUF /
KFUK-KFUM, også som ungdomsprest i Bærum på 80-tallet. Fra 1985-95 var han kapellan
i Skåre menighet, og etter det prest i Norheim
menighet. I likhet med Skåre var Norheim tidlig ute i trosopplæringsreformen, og ble prosjektmenighet i 2004.
Positivt menighetsråd
Da Vår Frelsers menighetsråd for to år siden la
føringer for fokusområdene til sin nye sokneprest, ble trosopplæring, strategisk lederskap,
fornying av gudstjenesten og fokus på Vår
Frelsers som sentrumsmenighet sett på som
viktige arbeidsområder. Disse temaene stemmer svært godt overens med Clementsens
erfaringer.
Dermed var en høyst kompetent prest i na-

boprostiet aktuell for endring av arbeidssted,
samtidig som Vår Frelsers igjen sto foran en
uløst kabal. Prost Steensnæs Engedal er glad
for at brikkene har falt på plass såpass kjapt
som de har gjort.
- Vår Frelsers menighetsråd har vært svært
positive til denne løsningen, forteller prosten,
som i samarbeid med biskopen og prost Helge
Gaard på Karmøy har jobbet fram løsningen.
I uttalelsen fra menighetsrådet står det:
”Vår Frelsers menighet ser positivt på henvendelsen fra prostene i Haugaland og Karmøy
for å få en rask avklaring mht. soknepreststillingen. Menighetsrådet ønsker å unngå vakanser og en uavklart situasjon etter at Sveinar
Medhaug går over i ny stilling i Åkra menighet. Sigve H. Clementsen ser ut til å være meget godt kvalifisert og passende til å være Vår
Frelsers menighets sokneprest.”
Biskopen kan endre tjenestested
- Er det vanlig at biskopen flytter rundt på prester
ved vakanse, uten at det skjer en utlysning?
- Det skjer ikke så ofte, men blir kanskje gjort
oftere enn man tror. Som arbeidsgiver kan biskopen gjøre slike grep, det heter «endring av
tjenestested» og er omfattet av egne juridiske
bestemmelser, forteller prosten.
- I denne situasjonen har fokus vært på hva
som er best for Vår Frelsers menighet. Det
sammenfalt altså med en helhetsvurdering av
en god løsning for den aktuelle presten som
får endret tjenestested, sier prost Rune Steensnæs Engedal.
Sigve H. Clementsen blir innsatt som sokneprest i Vår Frelsers menighet 1. pinsedag, samme dag som Sveinar Medhaug blir innsatt på
Åkra. 1. mai blir Medhaugs siste gudstjeneste
i Vår Frelsers.
I neste nummer av Folk og Kirke kommer det
dermed både avskjedsintervju med Medhaug
og nærmere presentasjon av Clementsen.

JORDVARME I ROSSABØ KIRKE

For tiden bores det etter varme utenfor Rossabø kirke. Seks brønner, alle 200 meter dype, skal gi vannbåren varme til kirken. Driftsleder Torvald Haugen håper å få arbeidet ferdigstilt innen påske.
Også Udland kirke, Skåre kirke og driftsbygningen på Udland gravlund varmes opp av vann-varme. Dette har ført til at strømutgiftene
har minsket betraktelig, og det er også viktige miljøtiltak.

BACHS H-MOLL MESSE I HAUGESUND
Etter at både Juleoratoriet, Matteuspasjonen
og Johannespasjonen av Johann Sebastian
Bach har vært fremført de siste årene i Haugesund, er tiden nå kommet til at vi får oppleve
kanskje det største av alle Bachs vokalverk:
Messe i h-moll. Som avslutning av årets Fartein Valen-festival vil messen bli fremført i
Vår Frelsers kirke søndag 17. april. Det er Vår
Frelsers kirkes kantori som synger, sammen
med musikere fra Stavanger symfoniorkester
og fem profesjonelle solister. Dirigent er Goos
ten Napel.
Om h-moll messen er det skrevet mye. «Det
største musikalske kunstverk for alle tider og
alle folkeslag» skrev forleggeren H.G. Nägell.

12

Og professor Ove Kr. Sundberg nøler ikke
med å si at «det er Bachs kirkemusikalske testamente og kronen på hans livsverk».
Alle som har hørt musikk av den store tyske
mester, forstår av disse utsagnene at avslutningskonserten i år byr på noe helt ekstraordinært. Et kjempeløft for kirkemusikken
på Haugalandet! Du må reise langt avgårde
vanligvis for å kunne høre denne vakre og
storslagne musikken, som er bygget over de
velkjente messeleddene: Kyrie, Gloria, Credo,
Sanctus, Benedictus og Agnus Dei.
Når verket nå skal fremføres her lokalt, er det å
håpe at folk kjenner sin besøkelsestid, og fyller
kirken til siste plass.
AV NILS EINAR HELLAND

GIVERTJENESTE TIL
ORGELET I UDLAND

Skåre menighet fikk i løpet av forsommeren
i fjor et fantastisk orgel i Udland kirke. Menigheten hadde samlet inn og spart penger
som er brukt for å betale orgelet. Samtidig er
det lånt penger for å få orgelet finansiert. For
å betale ned lånet samles det nå inn penger.
Noen faste givere har meldt seg. Nå kan flere
melde seg. Brosjyre og informasjon finnes
på kirketorget, og på www.kirken.no/skare,
velg boksen KIRKEMUSIKK.

FIKK INSPIRASJON TIL
DÅPSSATSING

Ansatte i kirken i Haugesund var i slutten av
januar på inspirasjonssamling med Aksjon
Dåp i Stavanger. - Hvordan snakker dere om
dåp til foreldre? Hva sier dere dåpen er? var
noen av spørsmålene som ble diskutert.
I Haugesunds-benken satt prestene Silje Arnevik Barkved og Arnold Skaatan og formulerte sine tanker om dåp:
- Jeg tenker at dåp er en synlig måte å vise at
vi blir lagt i Guds hender, sier Barkved.
- Dåpen er en hellig handling, sier Skaatan.
- Der gjør Gud noe med oss, på en synlig
måte. ”Han har gjort deg til sitt barn og gitt
deg sin Hellige Ånd”, som det står i dåpsliturgien.
- Vi har en klar utfordring hvordan vi kommuniserer til foreldre hva dåpen er, fortsatte
Hallesby Nordheim. Han vektla at i dåpen
er det ikke vi som velger Gud, men Gud
som velger oss.
Les mer fra samlingen på www.kirken.no/
haugesund, under NYHETER.

TÅRNAGENTHELG

I vår inviteres byens 3. klassinger til å være
med på Tårnagent-helg i kirka. I Skåre
menighet skjer det 12.-13. mars, og i Vår
Frelsers og Rossabø 16.-17. april. Medlemmer og tilhørige i 2007-kullet får invitasjoner
i posten. Barna får være hemmelige agenter
for en helg, og leter etter skatter i både kirka
og i Bibelen. Tårnagenthelgen er en del av
menighetenes trosopplæring, og en spennende måte for 3. klassingen å bli kjent med
kirka si på.

Annonser
CONTAINER TRANSPORT WESTERN/NORTHERN NORWAY – THE CONTINENT

Fleksi b i l i tet o g re g ula rit e t
NORTH SEA CONTAINERLINE (NCL) er den ledende transportør av enhetslaster
mellom Vestlandet/Nord-Norge og kontinentet.
Bodø

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

Trondheim
Ålesund
Florø
Bergen
Haugesund
Stavanger

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

Website: www.ncl.no

E-mail: ncl@ncl.no

Bremerhaven

Immingham

Hamburg

Rotterdam
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år i Haugesund

Døgnvakt: 52 70 19 70
Tradisjonsrikt og moderne i nye lokaler
Strandgata 196
Kundeparkering
Egne solister og pianist
Utstilling av gravstein

NYTT TAK
FØR VINTEREN?

Du får hjelp og råd hele veien.
Alt fra valg av undertak og type takstein
til selve leggingen.
Og naturligvis får du garanti både på
produktene og selve arbeidet.
Ta kontakt for gratis befaring.
Telefon 450 30 345 • post@proff-tak.no
proff-tak.no

www.imibb.no
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88 733

Annonser

Svelland Bygg as
(mandag - fredag)

Bønesveien 70, 4260 Torvastad
Tlf. 52 84 67 88

Haraldsgt. 140 – 5527 Haugesund
Friestad Kjøkken & Interiør as
Vestheimvegen 33
4250 Kopervik
Telefon 52845090
www.friestad.as

TOOLS
BUTIKKEN
PÅ
TOOLS
butikken
påRAGLAMYR
Raglamyr
Fax.52717071
Tlf. 52 86Tlf.52864900
49 00 • Fax.
52 71 70 71
www.maskinforretningen.no
www. maskinforretningen. no

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

GARDSENTERET

Nygaardsvn. 6, 5515 Haugesund

Karmsundgt. 58 – P. b. 2129, 5504 Haugesund
Skjoldavg. 134, 52715977

www.nilssorhaug.no

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

GRAVSTEIN

O. J. Hanssen A/S
Tlf 5377 5200

www.olenbetong.no

Haraldsgt. 147 – 5527 Haugesund

Raglamyrveien 11 – 5504 Haugesund
Telefon 52 71 31 55

Knutsen OAS
Shipping

Se vår store
utstilling,eller
be om katalog

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

Leverandør av
Låssystem og dørbeslag

Telefon 52 72 15 55

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

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

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

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

Telefon 52 83 09 28

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

Tlf. 52 72 10 39
post@haraldseid-trafikk.com
Rennesøygt. 12,
5537 Haugesund
Tlf. 52 73 85 40
post@byggmesterkompaniet.no
www.byggmesterkompaniet.no

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

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

Statoil Kvala
Birger Aase Bilrekvisita as
5500 Haugesund
Telefon 52 73 70 25
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Prøv byens
beste bilvask

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

EN GOD KONTAKT

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

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

VELKOMMEN TIL MENIGHETSLIV FOR STORE OG SMÅ!

På plakaten

Finn fram på kirkas nettsider

I fjor høst fikk Den norske kirke i Haugesund nye nettsider. På www.kirken.no/haugesund
finner man fellesrådet i Haugesund sin side. I tillegg har hver menighet sin egen nettside.
I stedet for /haugesund søker man dag på /skare, /rossabo eller /varfrelsers, eller bruker
snarveier på haugesund-siden.
Velger du linken KALENDER øverst på hver menighets side, kommer du til en oversikt
over både gudstjenester og aktiviteter i menighetene. Velger du en av tema-boksene, som
for eksempel BARN OG UNGE, VOKSEN eller DIAKONI, finner du en nærmere presentasjon av alle tilbudene menigheten har på de ulike områdene. Ta kontakt på 52809500
eller tms@haugesund.kirken.no hvis det er noe du savner på nettsidene!

FELLES
Unge voksne
3. mars kl. 19.30-21.30: UV-kveld i Vår Frelsers menighetshus.
10. april kl. 19.30-21.30: UV-kveld i KM-huset.
5. mai kl. 12.00-16.00: Vigdarheim-dagen. Fam.arr. på Kristi
Himmelfartsdag: Gudstjeneste, grilling, kiosk, utendørs aktiviteter.
For informasjon om andre tilbud, se oppdateringer i Facebookgruppa vår: «Unge voksne, 18-35 år - Den norske kirke Haugesund
+ KFUK-KFUM»
LATE NIGHT SERVICE for ungdom
Fredag 26. februar kl. 20.00 på KM-huset
Fredag 8. april kl. 20.00 i Udland kirke
EARTH HOUR
Lørdag 19.mars kl. 20:30 – 21:30 slukker vi lysene for klima-saken!
I kirke og menighetshus – og gjerne hjemme i vårt eget hus!

VÅR FRELSERS MENIGHET
Kvinnenes internasjonale
bønnedag
Fredag 4. mars kl. 11.00 i Vår
Frelsers kirke og Vår Frelsers
menighetshus. Arr.: HØR

Bachs H-moll messe
Søndag 17. april kl. 19.30
Som avslutningskonsert under
årets Fartein Valen Festivalen
fremføres J.S.Bachs hovedverk for
kor og orkester: Messe i h-moll.
MANNSMØTER
Solister er Berit Solset, Sunniva
Tirsdag 8. mars kl. 19.00:
Eliassen, Petter W. Moen og Lars
Geir Torgersen:
J. Brissmann. Vår Frelsers kirkes
«Fra Lima til Rio med buss».
kantori og musikere fra Stavanger
Tirsdag 29. mars kl. 19.00:
symfoniorkester dirigeres av
Sigmund Hansen, Hartvig Waage, kantor Goos ten Napel. Bill.
Arve Dalby:
kr.300,«Soga om ein sykkeltur»
Tirsdag 12. april kl. 19.00:
VÅRBASAR
Asbjørn Helgeland:
Fredag 29. april – rett etter
«Toppfotball i Haugesund sett
formiddagsandakten – blir det
gjennom Asbjørns øyne»
vårbasar på menighetshuset.
KIRKERINGEN,
i salongen på Vår Frelsers menighetshus, kl. 1130.
Onsdag 2. mars og 6. april.

Lørdagskafé for mennesker
med utv.hemming
I salongen på Vår Frelsers
menighetshus, kl. 12.
5. mars og 2. april.

SØNDAGSSKOLE
Formiddagsandakt og kafé
6. mars og 24. april! Frammøte
hver fredag:
i kirken kl. 11.00 – vi vandrer
sammen bort til menighetshuset. Hver fredag kl. 11.00 er det
formiddagsandakt i Vår Frelsers
Lørdagsgodt for 10-12 åringer kirke og ”åpent hus” med kaffe og
noko attått etterpå. Avvik fra dette
– I MENIGHETSHUSET
er fredag etter Kr. Himmelfarts12. mars kl. 12.00-14.00.
dag og andre helligdager.
MENIGHETENS ÅRSMØTE
Søndag 13. mars – på kirkekaffen
etter gudstjenesten.

ROSSABØ MENIGHET
Påsketur skjærtorsdag
Rossabøs tradisjonsrike påsketur
er i år lagt til skjærtorsdag. Vi møtes på Garpaskjærskaien kl. 10.15
og tar ferja kl. 10.30 til Utsira. Vi
deltar på gudstjenesten i Utsira
kirke. Før vi tar båten hjem, spiser
vi komlemiddag sammen. Kanskje blir det tid til litt sight seeing
også? Nærmere opplysninger om
pris kommer.
NB! Det er ca. en kilometer å
gå fra kaien til kirken. Gi tidlig
beskjed (i god tid før påmeldingsfristen) dersom du har behov for
skyss på Utsira!
Påmelding innen ons. 16. mars.
For mer info.,påmelding ol.
ring tlf. 52 80 95 00.

Vårkonsert

Torsdag 21. april kl. 17.30 er
det vårens flotteste konsert ved
Minigospel, Maxigospel og
Tween i Rossabø kirke. Hold av
dagen allerede nå!

Formiddagstreff
Velkommen til formiddagstreff i
Rossabø kirke
onsdag 16. mars kl. 11.00.
Tema:
Når livet ikke blir som vi hadde
tenkt, ved sykehusprest Arnfred
Lunde. Enkel bevertning.
Utlodning.

SKÅRE MENIGHET
KRISTEN TRO – OPPDATERT
Temasamlinger og undervisning
i menighetene
Udland kirke søndag 6. mars
kl. 19.30-21.00.
Tema: Etikk. Med utgangspunkt
i boka Oppdatert.
Arnold Skaatan vil innlede.
Samtale og spørsmål.
Enkel bevertning.

Søndagsskolen trenger ledere
I Udland kirke er søndagsskolen
en svært viktig møteplass. Gjennom Udland kikes historie har
det faktum at vi har søndagsskole
samtidig med gudstjeneste vær
svært viktig for menigheten. Nå
har vi behov for flere medarbeidere. Kanskje dette er noe for deg?

Delekveld i Udland kirke:
Program: Lovsang-Deling-BønnFormidling-Sosialt-Kveldsmat
Onsdager kl. 19.00-21.00:
24. februar, 09. mars, NB!
skjærtorsdag 24. mars, 30. mars,
Onsdag 9. mars kl.19
13. april, 27. april, 11. mai 25. mai
i Udland kirke
med sommeravslutning.
Skåre menighetsråd og de ansatte Kontaktpersoner er Louise G.
inviterer til den store menighets- Hjelmervik (99633726) og
festen for medarbeidere og hele
diakon Lisbeth S. Haaheim
menigheten for øvrig.
(93415418)

MENIGHETSFEST
OG
MEDARBEIDERPRIS

• God mat
• God program, Petter Steen jr.
taler om Skåre menighet
sett fra nord.
• Gode medarbeidere,
prisutdeling
• Gode folk!
Åpen fest – velkommen til alle!

SENIORTREFF
I UDLAND KIRKE
Et treffsted for gamle og nye
bekjente.
Meny: suppe m/brød,
kaffe og noe å bite i.
Ord for dagen, quiz, utlodning!
Torsdag 3. mars kl. 12.00-13.30.
Torsdag 7. april kl. 12.00-13.30.
Arr. Diakoni- og misjonsutvalget i
Skåre menighet.
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Til slutt
Fullrigger: Den engelske
fregatten ”Blenheim” var
modell for los Palanders
skutemodell.

Skuta
i Skåre
Han må ha vært en tålmodig mann, los
Johannes Palander Jacobsen. Med den
engelske fregatten ”Blenheim” som modell bygde han skuta i Skåre kirke.
Det tremastede skipet skal ha 1100 blokker
i riggen, og helt akterut er skipperens lugar
innredet med blant annet to fastmonterte kikkerter, en detalj du bare kan ane om du kikker
inn. Men hvem gjør vel det når skuta svever i
tre meters høyde over kirkegolvet?
Siden 1952 har skuta hatt sin plass i Skåre kirke. Initiativtaker til anskaffelsen var herredskasserer Vestvik. Med god støtte fra borgere
i Haugesund og Skåre (som den gang var to
kommuner) kjøpte han modellen.
Første søndag etter at skuta var hengt opp orienterte fungerende sokneprest Leif Winsnes
om kjøpet og takket giverne.
- Det passer særlig godt i et så fremtredende
sjøfartsdistrikt som Haugesund-Skåre at det i
alle fall i den ene av kirkene er plassert nettopp
et slikt symbol under velvet.
Kirkeskipet skal minne oss om vår reise over livets store hav og kirkens ønske om å ha oss alle
om bord og føre oss fram til den havn vi alle
sikkert ønsker å nå når seilasen er slutt. Dere
vet at i enhver kirke kalles rommet hvor menigheten sitter for skipet. Det henger sammen
med nevnte symbolikk. Kirkeskipet skal hjelpe
oss å finne kursen mot himmelen. Og det er
mulig. For draftet er Bøkenes bok og kompasset er vår samvittighet, og losen er han, den
eneste som kjenner leia – Jesus selv, sa Winsnes ifølge Kors og Kirke.
Vi inviterer til en titt på detaljene på den tre
masters fullriggeren.

Foto: Knut Meland

Innredet: Kapteinens kahytt er innredet med Blokker. Vantene er festet i røstjern og
blant annet en fastmontert kikkert på hver
strammes med jomfruer (blokker med tre
side. Og gjennom kahytten går rorstammen. hull).

Riggen: Tauverk, seilduk, master og rær.
Her ser vi store røylseil. Det nest øverste på
stormasta.

Rattet. Her var rormannens værharde plass.
Rett over kapteinens kahytt.

AV KNUT MELAND
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