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Boksene som ble borte

På 80-tallet fantes det hele 6.000
telefonkiosker i Norge. Mange har
et nostalgisk forhold til den røde
boksen. Er det noen mulighet for å
få en tilbake til byen vår?
Se side 20
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- Kirken har et kjempe-potensiale

- Jeg drømmer om at folk skal finne seg til rette i Den norske kirke og
føle tilhørighet til menigheten sin, sier Sara Louise Igelkjøn Emmerhoff.
Hun er Haugesunds kandidat til bispedømmerådsvalget og har en klar
oppfordring:
- Stem! Vær med på å bestemme hvordan kirken skal utvikles.
Les hele sju sider valg-spesial fra side 7
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Ingen høydeskrekk
Et av Norges aller beste
klatreanlegg åpner i
Haugesund. - Klatring er
for alle, sier prosjektleder
Anders Kindlihagen.

Se side 3

Høstens vakreste eventyr

I september er det konfirmasjoner i
Den norske kirke i Haugesund. Samtidig skriver nye konfirmanter seg inn.
Haugesunds-kirken har tilbud for alle,
både før og etter konfirmasjonstiden.
Se side 6-7
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Kommentar

BRUK DIN STEMME I TIDENES VIKTIGSTE KIRKEVALG

Skaper framtidas kirke
13. og 14. september er det valg i Den norske
kirke. Ved Kirkevalget inviteres du til å stemme
på de kandidatene du ønsker inn i menighetsrådet og bispedømmerådet. Medlemmene i
bispedømmerådene utgjør Kirkemøtet, som er
Den norske kirkes øverste representative organ.
Det er Kirkemøtet som tar stilling til kirkens politikk og praksis på mange områder, slik som for
eksempel godkjenning av nye liturgier.
Alle medlemmer fra 15 år og oppover har fått
tilsendt valgkort og informasjon om Kirkevalget 2015. Dersom du er medlem av Den norske kirke og ikke har mottatt valgkort, kan du
ta kontakt med kirkekontoret i Haugesund på
52 80 95 00, eller mail på post@haugesund.kirken.no. Dersom du ikke er medlem i Den norske kirke, men likevel mottar valgkort, tar du
også kontakt på samme nummer.

Kirkevalget finner sted i et lokale med umiddelbar nærhet til det offentlige valget. Valgkortet forteller om sted og valglokalenes åpningstider. Ta kontakt med kirkekontoret dersom
du ønsker å forhåndsstemme. Forhåndsstemming kan gjøres fram til 9. september.
Årets kirkevalg har blitt betegnet som det viktigste noensinne, og mange har allerede lenge vært
engasjert i temaene som har med stat-kirkeforholdet å gjøre, og ikke minst kirkens holdning
til vigsel og forbønn for likekjønnede har vakt
sterke følelser og stort engasjement. Lurer du på
hva kandidatene til bispedømmerådet mener på
området, blir akkurat det spørsmålet besvart fra
side 10 og utover. Men de har også svart på mange flere og viktige spørsmål om helt andre saksområder. Finn svarene på kirkevalget.no, søk på
KANDIDATER. Menighetsrådskandidatene
har svart på andre spørsmål, som er relevante i
forhold til deres ansvar og arbeidsområde.
Folk og Kirke serverer hele 7 sider valgstoff for
å informere om kandidatene, og forhåpentligvis
også bidra til at du bruker din stemme i Kirkevalget.
Godt valg!

NYTT FRA KIRKEVERGEN:

«Valuta for pengene»
Det sies at livet handler om valg. Langt på vei
stemmer det. Ofte er valg vanskelig, fordi vi vet
at vi også må leve med konsekvensene av valgene vi gjør. Valg kan stå mellom godt og ondt,
men like ofte om handler det valg mellom ulike
goder. Da blir utfordringen å finne det alternativet som gir mest «valuta for pengene», som en
gjerne uttrykker det.
Denne høsten velger vi representanter til kommune og fylkesting, menighetsråd og bispedømmeråd. Viktige valg alle sammen. Det er
et fantastisk privilegium at alle fra 18 år og 15
år (i kirken) kan la sin stemme bli hørt i saker
som angår dem direkte. Derfor er det så viktig
at nettopp du leser mer om valget til de kirkelige
rådene i dette nummeret av Folk og Kirke og på
våre nettsider, og benytter deg av stemmeretten
din. Hele demokratiet hviler på deltakelse.
I disse dager skal mange også gjøre andre valg,
valg knyttet til bruk av tid. Foreldre må ofte ta
stilling til om barna skal bruke tid på fotball,

dans, riding, turn, kulturskole, karate. Mulighetene er mange. Kirken har mange aktiviteter
for alle aldersgrupper. Jeg vil slå et slag for at du
benytter våre nye nettsider til å se litt på hva kirken har å tilby, om du er tidlig, midt i eller litt
lenger ut i livet. Gjør du det, kan du ende opp
med noe som i tillegg varer livet ut: gode verdier. Jeg vil rett og slett våge å påstå at du her får
«mest valuta for pengene». Du kan benytte deg
av alle våre tilbud, eller om du ønsker det, kan
du få lov til å være en bidragsyter. I kirken skal
det være rom for alle, og finner du ikke et rom
som passer deg, så vær med å skape det! Kirken
trenger frivillige medarbeidere i arbeidet med
barn og unge, funksjonshemmede, eldre, praktisk dugnad, og avvikling av gudstjenester for å
nevne noe. Å være en bidragsyter gir noe tilbake,
«valuta for pengene» her også. Spør en av våre
medarbeidere om du er i tvil.
Å ikke velge er også et valg, men jeg vil sterkt
oppfordre deg til å søke informasjon og gjøre et
valg. Godt valg!
AV KJETIL NORDSTRØM, KIRKEVERGE
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DEN NORSKE KIRKE I HAUGESUND

Om å
høre til…
Jeg greier bare ikke sitte stille. Høre på
noen fortelle meg noe jeg ikke forstår.
Kjenner det klør og kribler i hele kroppen. Det heter jo gudstjeneste. Men jeg
hører bare masse ord, det er fint lite
action…
Mulig jeg stiller for mange spørsmål. Er
sikkert brysom, ødelegger harmonien,
liksom. Vil egentlig ikke ha svar heller.
Det er spørsmålene som er spennende.
Og jeg kan ikke akkurat si at oppfordringene om å slå meg til ro med svarene jeg hører frister noe særlig…
Jeg likner rett og slett ikke på de andre. De som ser ut til å eie dette stedet,
denne kirken. De med ukompliserte liv,
rette holdninger, rett legning.
Så jeg hører nok ikke hjemme her.
Døren er for smal, terskelen for høy.
Hadde vi vært flere som meg, kunne vi
sikkert tråkket ned terskelen, videt ut
dørene. Men jeg ser dem ikke, og hører
dem ikke. Kanskje de er stille, slik som
meg? Synd, egentlig. Sammen kunne vi
ropt ut spørsmålene, danset i kirkerommet, frydet oss over alle som turte å gå
motstrøms.
Skal jeg høre hjemme noe sted, må jeg
få lov å være meg selv. Mene det jeg
mener, stå for det jeg tror på. Og jeg
tror jo på Gud. Stort sett. Og jeg tipper
Han takler spørsmålene mine helt greit.
Uroen og annerledesheten min også.
Han har jo skapt meg.
Kanskje hadde Han syntes det var
kult? Hvis flere som meg kravlet over
terskelen, reiste oss fra kirkebenken og
hevet stemmen. Så kunne vi vist hvem
vi er, og kanskje hørt hjemme fordi vi
fikk lov å være oss selv. Fordi det var
plass til alle. Det er en slik kirke jeg ønsker meg.
Kanskje jeg likevel skal bruke stemmen
min. Ikke la noen andre bestemme om
jeg hører til. Kanskje jeg rett og slett
skal bli med å skape framtidas kirke.

AV TOVE MARIE SORTLAND, REDAKTØR
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Portrett
Anders Kindlihagen har
klatret både i Himalaya
og mange andre vakre
fjellområder. - Men du
trenger ikke høye fjell for
å kjenne på klatreopplevelsen, mener han.

Høyt og ufarlig

- Klatring er også kalt vertikal dans. Når du ser en veldig god klatrer i klatreveggen, er det som å se en danser i aksjon.
Klatrer og pådriver Anders Kindlihagen ser drømmende opp på et virvar av datamodellerte plater i stål og finér som
festes på bratte vegger i opptil 15 meters høyde.
Et fullskala klatreanlegg til 15 millioner åpner i Haugesund. Det blir et av Norges aller
beste klatretilbud og er selvsagt ikke én
manns fortjeneste. Men det var Anders Kindlihagen som hadde idéen. Og det er Anders
som, i egenskap av prosjektleder, har fulgt
byggearbeidene tettest. Nå gleder han seg til
åpent hus og gratis klatring for alle lørdag 12.
og søndag 13. september.
Folk i alle aldre bør snarest gjøre seg fortrolig med begrep som buldring, rapellering
og taulag. Haugesund idrettspark får en ny
tilvekst og hele Haugalandet får et innendørs
klatresenter som skal lokke oss tilbake til
dit vi engang var – da vi sprang, lekte – og
klatret.
- Klatring er for alle. For nybegynnere, barn
og pensjonister. For mosjonister, eksperter
og konkurranseklatrere. Vi har klatrevegger i
alle vanskelighetsgrader: Barnebuldreanlegg,
vanlig buldrevegg, nybegynnervegg med ti
meters høyde og høye klatrevegger med 15
meters høyde.
- Men er det ikke farlig?
- Vi har færre skader enn i fotball. Og her på
Haugalandet har vi ikke hatt alvorlige uhell.
Ingen klatrer alene i Hauglandsveggen. En
klatrer og en sikrer – vi kaller det et taulag.
Alle som klatrer er sikret med tau. I buldreveggene kan barn og voksne drive på alene.
Der faller du mykt ned på tjukkasmatter når
taket glipper.
Klatrefamilie
Kona Anne leder Haugaland klatrelag, mens
Haugalandsveggen er prosjektet til Anders.
De to barna på 10 og 13 år klatrer også.

Hvert år drar familien til klatring rundt om i
Europa. Barna er nærmest født inn i klatring
og friluftsliv, mor Anne var også leder i Haugesund turistforening.
- Men viktigst er jo at de finner glede i det
selv. Ellers blir det bare en veldig dårlig fritid,
sier Anders.

«Det handler om mestring
og bratt friluftsliv.»

Han mener klatrermiljøet er avslappet
og uformelt. Mange knytter tette bånd.
Klatrerne er jo avhengige av hverandre i sine
taulag. Men det finnes mange ulike kategorier klatrere: Noen har de høyeste topper som
mål, mens andre er mer opptatt av klatreteknikk og kan ha like stor glede av å klatre på
en stor steinblokk.
- Du trenger ikke høye fjell for å kjenne på
klatreopplevelsen. Det handler om å komme
seg til plasser der folk ikke kan komme til
uten å klatre. Det handler om mestring og
bratt friluftsliv.
Lett å lære
Anders Kindlihagen sier nybegynnere fort
merker framgang i klatring.
- Du lærer å klatre sikkert i innendørsveggen
i løpet av to kurskvelder. Klatring med bolter
som sikring i fjellet (sportsklatring) mener

han også er enkelt å lære på et grunnleggende nivå. Ute i Europa er slik klatring en
livsstil for folk opp i høy alder.
Klatring er trening for hele kroppen – koordinering, smidighet, styrke og balanse.
Særlig trenes underarmene, der musklene
til fingrene sitter, men også hele overkroppen får svært god trening. Aktive klatrere er
sterke i klypene.
- Framgangen er ofte stor for nybegynnere
i starten. Utfordringen da er å holde litt
igjen, slik at ikke utrente sener og muskler
overbelastes.
- Hvordan har det vært mulig å skrape sammen
15 millioner til Haugalandsveggen?
- Vi har jobbet med dette prosjektet siden
2007. I perioder lå planene halvveis brakk.
Vi hadde egentlig gitt opp. Men ved hjelp av
spillemidler, egenkapital fra eierne (Klatrelaget og Turistforeningen), sponsormidler
samt private bidrag og relativt stort lån, har
vi fått det til. Selv med høyt lån, mener vi å
ha god kontroll. Blant annet satser vi på en
sterk økning av klatrelagsmedlemmer etter at
innendørsveggen nå er på plass.
Selv er Anders Kindlihagen en travel fysiker
fra Toten som jobber i verdens største firma
innen pressing av aluminiumsprofiler. Han
har kontor på Karmøy, men reiser nesten 90
døgn i året på jobben. Hjemme på Haugalandet (familien bor i Sveio) er det uteliv og
klatring som gjelder. Han sier han er «vanemedlem» i Den norske kirke og har nok
fysikerens klassiske tilnærming til naturen.
Han ser det han ser og vet at det er det flotteste vi har her på jorden.
AV SIGMUND HANSEN
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Byfolk
Silje Arnevik Barkved
er ny kapellan i Rossabø
og Skåre menigheter.
Selv om hun er fersk i
faget, har Barkved lang
erfaring med barne- og
ungdomsarbeid. - Jeg
har et spesielt forhold
til konfirmantarbeid,
men har også blitt glad i
håndverket det er å lage
en gudstjeneste.

- GLEDER MEG TIL Å BLI KJENT MED BYEN OG MENIGHETENE
Haugesunds andre fast ansatte kvinnelige
prest kommer rett fra Menighetsfakultetet,
men har både gjennom praktikum og annen
erfaring med forkynnelse funnet fram til sin
måte å utøve ”gudstjeneste-håndverket” på.
- Det viktigste for meg er at gudstjenesten
kommuniserer. Da kan den ikke lages etter
en standardoppskrift. For hver gudstjeneste
må man spørre: Hvem er her? Hvor er vi?
Hvor er vi i kirkeåret? Hva er prekenteksten?
Det er spennende å jobbe i møtepunktet
mellom menighet, tekst og gudstjenestens
særpreg.
Helt siden hun var 17 år har Silje Arnevik
Barkved blitt oppfordret til å bli prest.
- Likevel var det litt tilfeldig at jeg begynte
på teologi, men da jeg hadde studert i ett år,
syntes jeg faget var så spennende at jeg måtte
studere litt til og litt til, og plutselig var det
gått seks år.
- Så du er å regne som en ekte akademiker?
- Jeg har nok en praktiker i meg og, som har
våknet etter mange år på biblioteket, smiler
Arnevik Barkved.
Følelse av å komme hjem
- Hva var det som fenget deg med teologifaget?
- Jeg har alltid synes det var spennende med
historie, kultur og idéhistorie, nesten litt
magisk. Man blir liksom kjent med folk som
levde for hundrevis av år siden bare ved å
lese om dem. I teologien kunne jeg i tillegg
stille spørsmål om tro og liv og evighet - og
det ble tatt i mot. Jeg fikk lov å møte troen
med mitt intellektuelle jeg. Det ga en følelse
av å komme hjem, det å få lov til å bruke den
siden av meg.
Silje Arnevik Barkved har vokst opp i en
kristen heim, med nær tilknytning til Lura
menighet. Hun har vært aktiv i konfirmantarbeidet fra hun var 16 år.
- Det er konfirmantarbeidet som har vært
mitt store engasjement. I sommer var jeg
frivillig på Lura menighet sin konfirmantleir.
Konfirmantarbeidet innebærer på en måte
alt av menighetsarbeid , bare mye tydeligere.
Konfirmanter er seg selv, fullt og helt. Ung-
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dommer kan ofte være spontane i en prat om
tro. Med voksne må man gjerne forbi flere
lag. Det sosiale synes jeg også er spennende.
- Hva synes du er viktigst å formidle til konfirmantene?
- Da tenker jeg på noe jeg hørte en annen
prest si: «Det viktigste du kan vite om Gud,
er at Gud er glad i deg. Det viktigste du kan
vite om deg selv, er at Gud er glad i deg.
Og det viktigste du kan vite om andre, er at
Gud er glad i dem.» Ut fra dette kan man jo
snakke i det vide og brede om alt mulig. Vi er
ikke bare tilfeldig kastet inn i denne verden.
Vi er skapt, elsket og har fått et oppdrag med
å være ansvarlig for vårt eget liv, og vise godhet overfor andre.
Større åpenhet
- Du har arbeidet med konfirmanter i 13 år, er
det noen forskjell på før og nå?
- Tidligere kunne man dra litt veksler på
allmenndannelse og kultur i undervisningen.
Men med ungdom i dag, må vi begynne litt
på basis-nivået. Hvem er Gud? Hvem er Den
Hellige Ånd? Dette er spennende, og gir
oss muligheter til å være med å forme. Jeg
opplever en større åpenhet for kristen tro nå
enn for 13 år siden. Folk visste kanskje mer
da, men de protesterte også mer.
- Hva motiverte deg til å søke på denne stillingen?
- Jeg ønsket å være på Vestlandet, i en by, og
jeg hadde lyst å jobbe med barn og unge.
Denne stillingen har også en spennende
kombinasjon av bredden av kirkelig virksomhet og barn og unge, forteller Arnevik
Barkved, som synes overgangen fra Frogner
til Bakerøya har gått greit.
- Jeg merker jo på været at jeg er på Vestlandet igjen. Men fra leiligheten min og til
sentrum er det kort avstand, så overgangen
har ikke vært så stor. Det tristeste har vel
vært å flytte fra søstera mi, som jeg delte
leilighet med.
Silje Arnevik Barkved er den andre fast
ansatte kvinnelige presten på Haugalandet,
selv om flere kvinner har arbeidet som prest i

distriktet. Hva tenker hun om det?
- I begynnelsen tenkte jeg ikke så mye på det,
men nå tenker jeg at det jo er litt stas, smiler
hun.
- Jeg er på en måte litt for ung til å ha et veldig sterkt forhold til det å ikke ha en likestilt
prestehverdag. Det har ikke vært noe tema
for meg at kjønn skulle være en begrensning.
Men likevel ser jeg med ærefrykt på den
veien andre har gått opp tidligere.
- Kirken skal klare å holde sammen
Kirkevalget nærmer seg, og homofili-saken
har vakt stort engasjement. Arnevik Barkved
har god innsikt i saksbehandlingen i både i
bispedømmerådet og kirkemøtet etter å ha
vært medlem i rådet den siste perioden. Hun
synes oppmerksomheten saken har fått, har
vært krevende.
- Min tydeligste agenda i den saken er at en
skal klare å holde sammen, samarbeide og
anerkjenne hverandres tro. Å anerkjenne
hverandres vei til et standpunkt. Arbeidet i
bispedømmerådet handler lite om å sitte og
si ja og nei til ting. Det handler i stor grad
om prosesser, og å utarbeide ting sammen,
over tid.
- Hva har årene i rådet gitt deg?
- Jeg har lært masse. Helt konkret om kirkas
organisering, og også gjennom å bli kjent
med dem som har vært i rådene. Jeg unner
alle å bli godt kjent med noen de er uenige
med! Det har vært veldig positivt og lærerikt.
Så gjenstår det for byens nye prest å bli kjent
med både folk og kirke. Og for dem som vil
bli enda litt bedre kjent med henne, kan det
fortelles at hun har kjæreste på Sola, hun er
glad i countrymusikk, hun har vært med i
Røde Kors hjelpekorps i Oslo, og har lyst til
å engasjere seg også her. Fritiden tilbringer
hun med venner, familie, eller hun leser krim
og ser på tv.
- Favorittserien «of all times» er nok The
West Wing. Men ellers når jeg er veldig sliten
kan jeg se på Keeping up with the Kardashians, flirer hun.
AV TOVE MARIE SORTLAND

Bybarn

Kandidat til bispedømmerådet
Sara Louise Igelkjøn Emmerhoff:

- KIRKEN ER FOR
ALLE MENNESKER
- Jeg har lyst å være med å utvikle kirken.
Jeg drømmer om at Den norske kirke skal
være et solid hjem for det norske folk. At
folk skal finne seg til rette og føle tilhørighet der. Jeg tror kirken har et kjempepotensiale.
Det mangler ikke på engasjement og visjoner
når man spør yngste kandidat på bispedømmerådslista om hva hun ønsker å få utrettet
i rådet. Og luftige visjoner kan jo hvem som
helst ha, men Sara Louise Igelkjøn Emmerhoff
(20) tar ikke drømmene sine rett ut av det blå.
Sin unge alder til tross, hun har erfaring nok til
å vite hva hun snakker om: Hun har vært ansatt i Skåre menighet som diakonimedarbeider
i en deltidsstilling, vært frivillig samme sted i
mange år, og hun har jobbet som Haugalandskoordinator i Ny Generasjon, en felleskirkelig
student- og elevorganisasjon. I tillegg er hun
speiderombud i Misjonskirke-speideren i
Norge, og hun jobber som sommervikar på
Bjørgene omsorgssenter. Siste året har hun
studert teologi i Oslo, denne høsten begynner
hun på bibelskolen Substans i Bergen, som
blant annet eies av Pinsekirken. Dagene før
Folk og Kirke møter henne, har hun deltatt på
Hillsong Uniteds gigantiske lederkonferanse
i London. Med andre ord: vi snakker om en
vaskeekte økumeniker. Men hjertet har hun i
Den norske kirke.
- Mitt andre hjem
- Teologien til Den norske kirke er jeg helt
enig med. Det er en kirke for alle mennesker.
Vi har åpne dører, folk får komme akkurat slik
de er. Du kan også få lov å tilhøre før du tror.
Det er veldig viktig, mener Sara Louise, som
tross sine spenstige kirke-hopp har sansen for
geografisk menighetsinndeling. Selv tilhører
hun Skåre menighet.
- Kirken har betydd sååå mye for meg. Å få
være med i barne- og ungdomsarbeidet, fått
ansvar og blitt fulgt opp. Jeg har så mye å
takke kirken for, rett og slett. Skåre menighet
er virkelig mitt andre hjem, konstaterer hun.
Likevel går hun gjerne på besøk også i andres
«hjem».
- Jeg synes det er interessant å følge med på
hva som skjer i andre kirkesamfunn. Mange
menigheter vokser mye, og driver gjerne et
ungdomsarbeid og unge-voksne arbeid som
også vi kunne hatt. Å lære av hverandre er
en god ting. Ingen gjør alt rett. Men det er
veldig viktig å følge med i tiden, og se hva som
skjer rundt oss. Ordet forandres ikke, men
metodene for kirkevekst, modeller, strukturer,

liturgi kan forandres og utvikles.
Generasjons-samarbeid
Så er vi tilbake til dette med kirkens potensiale. Hvor mener hun mulighetene er størst?
- Vi har så mange unge som blir konfirmert
hvert år, kirken har mye å jobbe med der, med
å ta vare på dem. Jeg ønsker meg en kirke som
er både for unge og eldre. Det er jo litt vanskelig også, formen på gudstjenester for eksempel
forandrer seg jo hele tiden, og det er ikke lett
for alle å henge med. Men jeg tror generasjonene kan samarbeide enda mer enn de gjør nå.
- Hva med arbeidet i rådet, hvordan ser du på å
lese hauger av sakspapirer?
- Jeg synes det virker ganske spennende,
egentlig. Det er nok mye interessant som
jeg kan lære av, og jeg er veldig glad i å lære.
Kunnskap kan komme til nytte! Jeg synes
også det er kjekt å diskutere med folk. Jeg
er ikke sånn ultra-sta, men vet godt hva jeg
mener selv.
Fra nei til ja
Alle kandidater til bispedømmerådet har
måttet svare grundig på en del spørsmål i
presentasjonen av seg selv. (De presenteres i
sin helhet på kirkevalget.no, klikk på KANDIDATER.)
- Det var greit å svare på spørsmålene, jeg
synes kirkens forhold til staten, samfunnet,
kultur og poltikk kan være spennende. Det er
relevante spørsmål, men jeg har ikke et like
sterkt forhold til alle, forteller hun.
Et av spørsmålene var JA eller NEI til forbønn
og/eller liturgi for vigsling av likekjønnede.
Igelkjøn Emmerhoff svarte først NEI på begge
spørsmålene.
- Det er vanskelig med ja/nei-spørsmål, fordi
for meg er ikke dette en svart /hvitt-problemstilling, sier Sara Louise, og illustrerer akkurat
hva hun mener noen dager etter intervjuet. Etter mange diskusjoner og tankevirksomhet har
hun endret syn på forbønn for likekjønnede.
- Ekteskap er en ting, men jeg kan ikke være
den som dømmer hvem som skal få forbønn
eller ikke. Jesus selv kaller oss til å be for
hverandre, han selv ba for mennesker uansett
hvilken livssituasjon de var i, forklarer hun.
- Hvorfor skal folk stemme på akkurat deg?
- Jeg brenner for dette, og ønsker å vie livet
mitt til kirkearbeid. Jeg er ung, jeg er jente og
jeg forstår meg på ulike typer folk og kirkemiljøer. Jeg tror også det er veldig viktig at
Haugalandet har en person i bispedømmet!
AV TOVE MARIE SORTLAND

Noen ser framover, noen står bak, noen
gleder seg til å skrive på tavla og noen
spiser kjeks. Guttegjengen er i hvert
fall enige om en ting: skole blir uansett
kjekt. F.v.: Ian Layne Turner, Markus
Amdal, Sander Sjøen Hjelmervik, Ole
Risanger Meland og Noah Flåtene
Nonslid.

- SKUMMELT MED
SKOLESTART?
NEI, DET BLIR SUPERT!
Overgangen fra barnehage til skole
kan være stor for mange. Men de fem
guttene Folk og Kirke møtte på skolestartleir i Udland synes de var mer enn
klare nok for å ta steget inn i skolehverdagen.
- Jeg gleder meg! Det blir sikkert gøy,
sier Ole Meland. Mer enn noe annet ser
han fram til det å få lekser, et fram til nå
uoppnåelig gode. Men som skolegutt blir
det andre og nye boller.
- Matte og lesing tror jeg blir aller kjekkest, forteller Ole.
Kameratene på skolestartleir er for det
meste på samme linje. Men Noah kan
fortelle at han har en mistanke om at 1.
og 2. klasse på hans skole har helt leksefri. Og det er helt greit for ham.
- Skole blir uansett kjekt. Jeg har venner
som går der også, foreller han.
Sander er også positivt innstilt. - Skole
er ikke skummelt i det hele tatt. Jeg liker
veldig godt matematikk. Og så kan jeg
lese alle bokstavene. Nei, ikke alle forresten. Men jeg kan OST.
- Hva blir forskjellen på skole og barnehage,
tror du?
- På skolen skal vi lære noe. Og så leker vi
bare i friminuttet.
Markus er også en av de matte-glade guttene.
- Jeg elsker matematikk, jeg også. Og så
gleder jeg meg til jeg kan klare å skrive
post. Da kan jeg skrive det jeg vil til
noen, og så sende det som melding eller
post.
Så springer de travle gutten er videre i
livet. Noen for å få hjelp til å knytte skolissen, og noen for å finne mer kjeks på
kirkekaffen. Alle klare til første dag i første klasse.
AV TOVE MARIE SORTLAND
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Foreningsliv

SPENNENDE HØST I HAUGESUNDS MENIGHETER

Skåre, Rossabø og Vår Frelsers menigheter inviterer til et bredt og variert tilbud i høst. Her presenterer vi noen av
arrangementene, med en hovedvekt på voksen-tilbud.
For en fullstendig oversikt over alle aktivitetene i hver menighet, se våre helt nye nettsider!
www.kirken.no/haugesund. Her finner du din menighet og tilbudene som finnes der til både voksne og barn.

VELKOMMEN TIL KIRKEN.NO/HAUGESUND
Et av mange høydepunkt i høst blir forhåpentligvis lanseringen av kirken i Haugesunds
nye nettsider. Den norske kirke har fornyet
sine nettsider kirken.no, og det er et uttalt
mål at menigheter, fellesråd og bispedømmer
også legger om og bruker samme profil på
nett. Det er selskapet Making Waves som har
utviklet sidene for Kirkerådet. De er et av landets ledende nettselskap og jobber også blant
annet med Stortinget, VG, NSB, TINE og
NorgesGruppen. Etter at kirken i Haugesund
i mange år har hatt de samme nettsidene, blir

endringene for publikum ganske merkbare.
For det første endres adressen til kirken.no/
haugesund. For det andre har både fellesråd
og menigheter samme sidetype, noe som skaper en helt annen dynamikk mellom sidene
enn tidligere. Tankegangen er at menighetslivet skjer på menighetsnivå også på nettet.
Derfor er kalendere, påmelding og annet flyttet over til menighetens sider. De finnes lett
under /haugesund-siden, men har også sine
egne nettadresser: kirken.no/rossabo og kirken.no/varfrelsers og kirken.no/skare.

Konfirmant-sirkelen sluttes om høsten
Om høsten både begynner og slutter et konfirmant-år. Mens 10. klassingene er klare for
sin store dag, gjør 9. klassinger og foreldre
seg klare til konfirmantpåmelding.
1.september åpnet konfirmantpåmeldingen på kirken.no/haugesund. Alle som går
i 9. klasse er hjertelig velkommen til å følge
konfirmantopplegget i sin menighet, fram
mot neste høst. Undervisningen starter etter
nyttår, og ender med høydepunktet LEIR,
enten i Bø, på Kalvøya eller lokalt. For dem
som ikke er døpt, er det mulig å bli døpt i løpet av konfirmanttiden. Sjekk nettsidene for
utfyllende stoff om konfirmant-tiden!
Høstens konfirmasjoner startet 29. august i
Udland og 30. august i Skåre kirke, og fortsetter 5. og 6. september i Udland kirke. Helgen 12. og 13. september går konfirmasjonene i Rossabø av stabelen, mens i Vår Frelsers
menighet skjer de19. og 20. september. 27.
september er det konfirmasjonsgudstjeneste
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i Røvær bedehuskapell. Se s. 10 for klokkeslett. På kirken.no/haugesund ligger også
en oversikt over hvem som skal konfirmeres
hvor og når.
Når konfirmantåret er til endes, ønskes alle
konfirmanter som ønsker videre ledertrening velkommen tilbake til menigheten sin.
Alle får informasjon om MILK-kurset som
gir grunnleggende ledertrening i løpet av et
år.
Fjorårets konfirmanter i Rossabø fikk
strålende høstsol på den store dagen.

Menighetene i Haugesund har kommet forholdsvis langt i å bruke gode fagsystemer
når det gjelder kalendere, påmeldinger og
medlemsbehandling. Såpass langt at de nye
nettløsningene foreløpig ikke har tatt høyde
for all integreringen som trengs. Men disse
funksjonene skal fremdeles være en praktisk
del av vårt nett-tilbud. - Vi jobber vi videre for
at trafikken skal gå så sømløst som mulig, og
at et besøk hos kirken på nettet skal være en
god opplevelse, sier informasjonsmedarbeider Tove Marie Sortland.

DELEKVELD I
SKÅRE MENIGHET
I Udland kirke inviteres det til lovsang, deling, bønn, formidling, sosialt og kveldsmat
annenhver torsdag kl. 19.00-21.00.
9. sept.: Lovsangskveld
23. sept.: Nådegaver – tjenestegavene av
Ruth Bowitz Øygarden.
7. okt.: Delekveld med fokus på bønn.
21. okt.: Tema: Nattverdsfelleskap. Otto
Sirnes og Arnold Skaatan
4. nov.: Keltisk inspirert samling.
18. nov.: Taizè-inspirert samling.
2. des.: Tema: Forventningens budskap.

Barn er bra!-festivalen
Påmeldingen til årets Barn er bra!-festival starter 7. september kl. 09.00 på barnerbra.no. Påmeldingsfrist er 27. september!
Alle barn får brosjyren på skolen, den ligger
også på barnerbra.no. Her skjer også påmelding for ledere fra 8. klasse. Velkommen!

Foreningsliv

FESTDAG FOR NYTT ORGEL
MUSIKALSKE HILSENER OG ORGELKONSERT MED ABRAM BEZUIJEN.
Søndag 13. september blir det nye orgelet i
Udland kirke innviet.
- Orgelet er så flott og menigheten er så fornøyd, at man har naturligvis ikke ventet helt
til da for å ta det i bruk. Det har allerede gledet
mange. Men den offisielle innvielsen kommer
nå, forteller daglig leder Tom Landås, og presenterer programmet for dagen:
- Det blir festgudstjeneste med påfølgende
festkirkekaffe. På kirke-kaféen blir det rom for
taler og det skal mobiliseres til givertjeneste.
Menigheten lever delvis på lånte penger i og
med det faktum at orgelet kom på plass raskere enn noen kunne ha drømt om. Et godt kjøp
og et kvalitetsorgel borger for stor giverglede.

På denne søndagen inviterer menigheten
også til en orgelstafett, hvor kantorer fra Haugesund og Karmøy blir utfordret til å gi en
musikalsk hilsen på det nye orgelet.
Om kvelden blir det orgelkonsert med Abram
Bezuijen, som er en stor orgel-kapasitet i tillegg til å være mannen som tipset menigheten
om at dette orgelet var til salgs.
På denne dagen kommer også orgelbyggeren tilbake til byen. Hendrik Ahrend har uttalt at han er svært glad for at orgelet havnet
i Udland kirke. Nå kan menigheten hilse på
tyskeren.

Barista-kveld for unge voksne
«Unge voksne» er et samarbeid mellom
menighetene i Haugesund og KFUKKFUM om et tilbud for aldersgruppa unge
voksene fra 18 til 35 år.
- Vi har hatt et par treff der vi har hatt litt
mat og sosialt, samt diskutert hva vi ønsker
å gjøre, forteller Silje Olaussen, en av initiativtakerne bak gruppa
- Målet er å ha en sosial samling i måneden,
og at det i tillegg vil bli kor, turer i friluft og
kveldsgudstjenester beregnet for aldersgruppa. Det vil komme ut et felles program,
der vi vil samle alle aktiviteter og happenin-

ger for gruppa, forteller Olaussen, som også
stiller til menighetsrådsvalg i Rossabø med
«Tilbud til unge voksne» som et av sine
prioriterte satsingsområder.
Datoene som er satt opp i høst er 18. september, 18. oktober, 15. november og 27.
desember.
- 18. september blir det Baristakveld i Udland kirke kl. 19.30, og vi ønsker alle i aldersgruppa velkommen! avslutter Olaussen.
Følg Unge Voksne 18-35 år på Facebook!

MANNSGRUPPENS
HØSTPROGRAM

Mannsgruppen ønsker hjertelig velkommen til nye medlemmer!
Møtene finner sted i Vår Frelsers menighetshus kl. 1900-2100.
Servering. Kollekt.
29. september: Flor de Maria Voll:
«Å være innvandrer i Haugesund»
13. oktober:

Markus Selsås og Amalie Storesund Olsen:
«Med Strømmestiftelsen til Uganda»

27. oktober:

Jostein Vestbø:
«Nokre tankar om Alfred Hauge og hans forfattarskap ved hundreårsminnet for hans fødsel»

10. november: Carl Egil Buch: «Hos tyske benediktinere 1970»
24. november: Arve Kambe: «Livet som stortingsrepresentant»
8. desember.

Løytnant Tor Ove Ellingsen: Om Frelsesarméen.
Adventsmøte for menn og kvinner.

VELKOMMEN TIL
UNDERVISNING OG SAMTALE
«Kristen tro – oppdatert» er et undervisningsopplegg for alle voksne
som ønsker en større og videre forståelse av troen sin. Det er også for
dem som er nysgjerrige på hva den kristne tro egentlig er for noe. Temaene er hentet fra boka «Oppdatert», og behandles i løpet av seks
samlinger med undervisning, samtale i grupper, måltidsfelleskap og
avslutning i kirkerommet.
Menighetene samarbeider om undervisningen, og samlingsstedet
går på rundgang i menighetene.
20. oktober i Vår Frelsers menighetshus.
Tema: «Vi søker - Gud skaper».
10. november i Udland kirke.
Tema: «Gud skaper- skapt i Guds bilde».
1. desember i Rossabø kirke. Tema: «Tapt paradis».
Temaene til våren er «Jesus», «Følg meg» og «Fullført»
- Boka «Oppdatert» er rett på sak, og bruker ikke et «indrekirkelig»
språk. Vi ønsker at undervisningen skal være tilgjengelig for en bred
målgruppe, enten det er unge voksne, eldre, eller konfirmantforeldre,
forteller Anne Birgitte Bødtker Ruus i Rossabø menighet.
Unge og eldre voksne fra hele byen ønskes varmt velkommen!
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VALGET ER DITT – BLI MED Å SKAPE FRAMTIDAS KIRKE

SLIK ER KANDIDATENES DRØMMEMENIGHET:

Bredde, åpenhet, gudstjenesten, rom for alle og barne- og ungdomsarbeid er temaer som går igjen i kandidatenes svar på
hvilke satsingsområder de synes er viktigst i deres menighet. Fullstendige svar finnes på kirkevalget.no/kandidatlister/stavanger/haugesund. Her kommer en kjapp oversikt over profilen det enkelte råd ser ut til å få, sett ut i fra satsingsområdene de
har nevnt i valgmateriellet:
I Rossabø er en «åpen, inkluderende I Vår Frelsers menighet nevner et stort I Skåre menighet framholder de 8 kandikirke» noe av det som går mest igjen i flertall av kandidatene barn og/eller unge datene et bredt spekter av tema. Mangfold
svarene. Trosopplæring nevnes like mye, som ønsket satsingsområde. Ellers er i aktiviteter, livskraftig menighet for alle almens diakoni, eldrearbeid og omsorg for gudstjenestearbeid, et ønske om å nå ut til dersgrupper og levende fellesskap står på
den enkelte kirkegjenger også fremholdes. flere i menigheten samt internasjonal dia- ønskelista. Fokus på utadrettet virksomhet
I tillegg preges lista av ønsker om fokus på koni tydelige tema i lista. Men også «åpen som evangelisering og kirkens ansvar for
både voksne, økonomi, ledelse og frivillig folkekirke» blir nevnt av et par kandidater fattige er også noen av temaene. I tillegg
arbeid.
her.
kommer kirkens ressurssituasjon, gode
arbeidsfellesskap samt gudstjenestearbeid og fokus på liturgi for både barn og
voksne.

ROSSABØ MENIGHET

KJELL EINAR
BERGSAGER (69)
Idrettssjef

OLAUG ELISE HØIE
MORTENSEN (51)
Sosiallærer

SILJE OLAUSSEN (24)
Prosjektleder

KARL GERHARD
BRÅSTEIN DAHL (40)
Økonomidirektør

ANNE MARTHE
MØINICHEN (50)
Politiadvokat

KJELL-IVAR
GLETTE (58)
Lege

ELIN KVAMSØY SJURSEN (63)
Overingeniør

LAILA SYNNØVE KONGESTØL (68)
Pensjonist

HANNE LOUISE EIKILL (72)
Pensjonist

HARALD NES (56)
Lege

GRO STEENSNÆS HÅVÅG (67)
Prest/pensjonist

JAN ARNE IGELKJØN (59)
Avdelingsleder

KARI SIGVOR
KOLLBÆR RASMUSSEN (59)
Pleieassistent

OTTO SIRNES (65)
Lærer

JOSTEIN OTTO WAAGE (58)
Lege

JARLE BOTNEN (62)
Prest

KÅRE FREDHEIM (65)
Penjonist

SKÅRE MENIGHET
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Temaside

VÅR FRELSERS MENIGHET

DAGFINN VÅGE (55)
Lektor Lundeneset vgs

HELENE BREIVIK HELLERDAL (32)
Programsekretær KFUK-KFUM

KARL GUNNAR HAANES (45)
Boveileder

AMALIE STORESUND (18)
Student vgs

SIGRID SANDVE (77)
Pensjonist

ELIDA KRISTINE SORTLAND (66)
Lærer

HANS ASBJØRN AASBØ (69)
Pensjonist

MARIA-LOUISE BORDVIK (30)
Flyktningveileder

ODDNY KLØVE
BRYNJELSEN (55)
Barnehageassistent

MARTHA HELENE FRØNSDAL (48)
Lærer Rossabø skole

OLE-JOHN MELKEVIK (59)
Spesialist, Statoil

SISSEL FALKEID HANSEN (62)
Pensjonist

ALF MAGNUS HAALAND
FRØNSDAL (59)
Verksmester fengsel

ELISE HÅLAND KNUTSEN (18)
Student vgs

FREMDELES LEDIGE LISTEPLASSER
– SLENGERE ØNSKES VELKOMMEN
Verken Skåre eller Rossabø menigheter
har fått fylt opp listene sine til menighetsrådsvalgene. På en fullstendig liste skal det
stå minimum 13 kandidater, 8 faste plasser
og 5 varemedlemmer. Heller ikke aldersreglene er oppfylt, som sier at 20% av kandidatene skal være under 30 år.
- Jeg er litt usikker på hvorfor det er slik. Vi
har spurt mange om å stille som kandidat,

men har også fått mange nei, sier daglig leder i Skåre menighet, Tom Landås.
- Så vidt jeg vet er det ingen store konflikter eller utfordringer i menigheten som
kan skremme folk vekk, vi har derimot et
velfungerende arbeid og en god økonomisk situasjon. I et menighetsråd kan man
få stor innflytelse gjennom en svært overkommelig mengde arbeid, mener Landås.

De tomme listeplassene betyr at såkalte
«slengere» kan komme rett inn på varaplass hos både Skåre og Rossabø. Begge
menigheter oppfordrer velgerne til å bruke
denne muligheten til å føre nye navn på listene, spesielt for å få inn unge som ønsker å
bidra til å utvikle menigheten sin.

9

VALGET ER DITT – BLI MED Å SKAPE FRAMTIDAS KIRKE

Temaside

Kandidater til bispedømmerådsvalget
Kandidater til bispedømmerådsvalget
i Stavanger
bispedømme
i Stavanger bispedømme
DIREKTE VALG AV LEKE MEDLEMMER

DIREKTE VALG AV LEKE MEDLEMMER

13. OG 14. SEPTEMBER 2015

13. OG 14. SEPTEMBER 2015
Navn:
Navn:
Yrke:
Yrke:

Gyrid
GyridEspeland
Espeland
Seksjonssjef
Seksjonssjef

Alder:62
Alder:

62

Eigerøy
Sokn:Sokn:
Eigerøy

Erfaring: Medlem
Medlemi iStavanger
Stavanger bispedømmeråd.
Medlem
av styret
i Kirkens
arbeidsgiverorganisasjon
og Kirkeligog Kirkelig
Erfaring:
bispedømmeråd.
Medlem
av styret
i Kirkens
arbeidsgiverorganisasjon
dialogsenterStavanger.
Stavanger. Menighetsråd.
Kirkelig
Fellesråd.
Nettverk
for kvinner
i Dalane.i Dalane.
Medlem av
styret i av styret
dialogsenter
Menighetsråd.
Kirkelig
Fellesråd.
Nettverk
for kvinner
Medlem
Dalanefolkemuseum.
folkemuseum. Styremedlem
i Tekna.
Medlem
av Teknas
etiske etiske
råd. Ansatt
Mattilsynet.
Dalane
Styremedlem
i Tekna.
Medlem
av Teknas
råd. i Ansatt
i Mattilsynet.

Satsings- Åpen og inkluderende folkekirke. Mer himmel på jord. Barn og unge. Fattigdomsutfordringer og miljø. God
SatsingsÅpen og inkluderende folkekirke. Mer himmel på jord. Barn og unge. Fattigdomsutfordringer og miljø. God
områder: ledelse. Størst av alt er kjærligheten.
områder: ledelse. Størst av alt er kjærligheten.
Vielse/

Vielse: Ja Forbønnshandling: Ja

Vielse/
Vielse: Ja Forbønnshandling: Ja
forbønn for
likekjønna?
forbønn
for
likekjønna?

Leif Christian Andersen

Navn:
Yrke:
Navn:

Sykepleier
Leif
Christian Andersen

Erfaring:
Yrke:

Medlem i Stavanger bispedømmeråd. Deltatt
i UngdommensSokn:
Kirkemøte. Medlem av Ungdomsrådet,
Alder:
Sykepleier
30
St. Petri
Stavanger bispedømme. Medlem i Mellomkirkelig råd. Politisk engasjert på kommune- og fylkestingsnivå.
Ansatt
ved
Stavanger
Universitetssykehus.
Speider,
kor,
korps
og
ungdomsarbeid.
Medlem i Stavanger bispedømmeråd. Deltatt i Ungdommens Kirkemøte. Medlem av Ungdomsrådet,

Erfaring:

Alder:

30

Sokn:

St. Petri

bispedømme.
i Mellomkirkelig
råd. og
Politisk
engasjert
på kommune- og fylkestingsnivå.
Satsings- Stavanger
Ungdom og
unge voksne. Medlem
Skaperverket
og miljø. Diakoni
folkekirken.
Dialogarbeid.
områder: Ansatt ved Stavanger Universitetssykehus. Speider, kor, korps og ungdomsarbeid.

Vielse/ Ungdom
Vielse: Ja
Forbønnshandling:
Ja
Satsingsog unge
voksne. Skaperverket
og miljø. Diakoni og folkekirken. Dialogarbeid.
forbønn for
områder:
likekjønna?

Vielse/
Vielse: Ja Forbønnshandling: Ja
forbønn for
likekjønna?
Navn:

Marie Klakegg Grastveit

Yrke:

Regnskapsmedarbeider

Erfaring:

Navn:

Alder:

30

Sokn:

Frøyland og Orstad

Medlem i Stavanger bispedømmeråd. Administrasjonsleder i menighet. Ulike oppgaver i lokalt
Marie
KlakeggAnsatt
Grastveit
menighetsarbeid.
i SUM regnskap

Satsings- Regnskapsmedarbeider
Menighetene og lokalsamfunnet. Konfirmantarbeid.
Arbeid for
unge voksne.
Effektivisering.
Yrke:
Alder: 30
Sokn:
Frøyland
og Orstad
områder:

Hensiktsmessige strukturer

Erfaring:

Medlem i Stavanger bispedømmeråd. Administrasjonsleder i menighet. Ulike oppgaver i lokalt

områder:

Hensiktsmessige strukturer

Vielse/
Vielse: Nei Forbønnshandling: Nei
menighetsarbeid. Ansatt i SUM regnskap
forbønn av
likekjønna?
SatsingsMenighetene og lokalsamfunnet. Konfirmantarbeid. Arbeid for unge voksne. Effektivisering.

Vielse/
Vielse: Nei
forbønn av
likekjønna?

Forbønnshandling: Nei

Navn:

Svein Helgesen

Yrke:

Pensjonist/konsulent

Erfaring:

Varamedlem i Stavanger bispedømmeråd. Styreleder i Menighetsfakultetet og Kristent Pedagogisk forum.
Styremedlem i IKO. Ordfører. Fylkesvaraordfører. Statssekretær i KUF. Styremedlem i Høgskolen i
Stavanger. Mentor i trosopplæring.

Navn:

Alder:

67

Sokn:

Mosterøy

Svein Helgesen

Satsings- Trosopplæring. Menighetsutvikling. Rekruttering, Pilegrimsarbeid. Frivillig tjeneste.
områder: Pensjonist/konsulent
Yrke:
Alder: 67
Sokn: Mosterøy
Vielse/
Erfaring:

Vielse: Åpen/uavklart Forbønnshandling: Ja
Varamedlem
i Stavanger bispedømmeråd. Styreleder i Menighetsfakultetet og Kristent Pedagogisk forum.
forbønn for
Styremedlem
i IKO. Ordfører. Fylkesvaraordfører. Statssekretær i KUF. Styremedlem i Høgskolen i
likekjønna?

Stavanger. Mentor i trosopplæring.

Satsingsområder:
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Trosopplæring. Menighetsutvikling. Rekruttering, Pilegrimsarbeid. Frivillig tjeneste.

Vielse/
Vielse: Åpen/uavklart Forbønnshandling: Ja
forbønn for
likekjønna?

Kandidater til bispedømmerådsvalget

i Stavanger ER
bispedømme
VALGET
DITT – BLI MED Å SKAPE FRAMTIDAS KIRKE

Navn:

Sofie Braut

Yrke:

Kulturformidler

Erfaring:

Klokker. Engasjert i lokalt barnearbeid. Lektor i videregående skole.

Satsingsområder:

Engasjerende bibelformidling. Utrustning og indre vekst. Livsnær forkynning.

Alder:

38

Sokn:

Temaside

Time

Vielse/
Vielse: Nei Forbønnshandling: Nei
forbønn for
likekjønna?

Navn:

Arne Jon Myskja

Yrke:

IT-rådgiver

Erfaring:

Leder i sokneråd. Korleder og aktiv i barne- og ungdomsarbeid. Sekretær i Norges KFUK-KFUM, Ten Sing.
Ansatt i IT-bransjen.

Satsingsområder:

Kommunikasjon/forkynnelse. Musikken som formidler. Engasjement og inspirasjon. Gudstjenesten er vår
møteplass.

Alder:

62

Sokn:

Nedstrand

Vielse/
Vielse: Ja Forbønnshandling: Ja
forbønn for
likekjønna?

Navn:

Sara Louise Igelkjøn Emmerhoff

Yrke:

Student

Erfaring:

Kirketjener og diakonmedarbeider, søndagsskolearbeider. Medlem i trosopplæringsutvalg. Ten Sing og
speiderarbeid. Koordinator for Ny generasjon, Haugesund.

Satsingsområder:

Ungdommer – konfirmanter. Binde sammen generasjoner. Uredd budskap til folket. En kirke for alle.

Vielse/
Vielse: Nei
forbønn for
likekjønna?

Alder:

20

Sokn:

Skåre

Forbønnshandling: Ja

Navn:

Torhild Nødland

Yrke:

Sosiallærer

Erfaring:

Leder av menighetsråd og leder av Kirkelig fellesråd. Medlem av barne- og ungdomsutvalg.
Landsrådsmedlem i Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon, Kommunepolitiker. Ansatt i Sandnes kommune.

Satsingsområder:

God personalpolitikk. Dåp og trosopplæring. Menighetsplanting. Folkekirkens muligheter. Tverrfaglig
samarbeid.

Alder:

53

Sokn:

Bogafjell

Vielse/
Vielse: Nei Forbønnshandling: Nei
forbønn for
likekjønna?

Navn:

Aslaug Louise Kongshavn

Yrke:

Lektor

Erfaring:

Medlem av sokneråd. Ansatt i Rogaland fylkeskommune, Kopervik vgs .

Satsingsområder:

Barn-trosopplæring. Ungdoms- og utviklingsabeid. Kultur inn i kirken. Takhøgde og runde kanter.
Likekjønnet ekteskap.

Alder:

28

Sokn:

Kopervik

Vielse/
Vielse: Ja Forbønnshandling: Ja
forbønn for
likekjønna?

11

Kandidater til bispedømmerådsvalget
Temaside
i Stavanger
bispedømme

VALGET ER DITT – BLI MED Å SKAPE FRAMTIDAS KIRKE

Navn:

Laila Marie Steinsvik

Yrke:

Helsesøster

Erfaring:

Medlem av sokneråd og leder av fellesråd. Søndagsskolelærer. Barnelagsleder. Medlem av kommunestyre
og formannskap. Varaordfører. Ansatt i Strand kommune.

Satsingsområder:

Barne- og ungdomsarbeid. Misjonsarbeid. Forvalteransvar. Klimautfordringene.

Alder:

64

Sokn:

Jørpeland

Vielse/
Vielse: Nei Forbønnshandling: Nei
forbønn for
likekjønna?

Navn:

Eivind Sandvold Pettersen

Yrke:

Økonom

Erfaring:

Medlem i menighetsråd. Ansatt i oljebransjen.

Satsingsområder:

Dåp og trosopplæring. Ungdomsarbeid. Unge voksne, 25 år og videre. Tilbud til enslige.

Alder:

32

Sokn:

Stavanger domkirke

Vielse/
Vielse og forbønnshandling: Uavklart.
forbønn for
likekjønna?

Navn:

Hjalmar Joralf Arnø

Yrke:

Seniorrådgiver

Erfaring:

Leder menighetsråd. Medlem av kretsstyret i KFUK-KFUM og regionstyret i Normisjon. Medlem av
tilsynsrådet ved Kriminalomsorgens fengsler. Ansatt hos Fylkesmannen.

Satsingsområder:

Dåp og trosopplæring. Fokus på misjon. Engasjement i samfunnslivet.

Alder:

50

Sokn:

Riska

Vielse/
Vielse: Nei Forbønnshandling: Nei
Forbønn for
likekjønna?

Navn:

Jostein Ådna

Yrke:

Professor i NT

Erfaring:

Medlem av to menighetsråd. Medlem av Den norske kirkes lærenemnd. Flere nasjonale og internasjonale
verv. Vitenskapelig assistent i Tübingen. Doktorgrad i teologi. Ansatt på Misjonshøgskolen.

Satsingsområder:

Trosopplæring, også for voksne. Samarbeid menighet og misjon. Gudstjenesteliv. Vern menneskeverd og
skaperverk. Reformasjonsjubileet 2017.

Alder:

60

Sokn:

Stokka

Vielse/
Vielse: Nei Forbønnshandling: Nei
forbønn for
likekjønna?

Navn:

Kjetil Espeland

Yrke:

Student

Erfaring:

Leder i søndagsskolen. Tillitsvalgt i Forsvaret.

Satsingsområder:

Holde kirken som et lavterskel tilbud. Søndagsskolen. Ungdomsarbeid. Bibelsk lære.

Vielse/
Vielse: Nei Forbønnshandling: Nei
forbønn for
likekjønna?
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Alder:

22

Sokn:

Nærbø

Kandidater til bispedømmerådsvalget

i Stavanger ER
bispedømme
VALGET
DITT – BLI MED Å SKAPE FRAMTIDAS KIRKE

Temaside

Navn:

Astrid van Zijp

Yrke:

Pensjonist

Erfaring:

Soknerådsleder. Frivillig klokker. Medlem av diakoniutvalg. Leder i kristent barne- og ungdomsarbeid.
Medlem av bedehusstyre. Lærer. Verneombud. Plasstillitsvald.

Satsingsområder:

Trosopplæring. Diakoni. Barne- og ungdomsarbeid. Gi folk sterkere tilknyting til kirken.

Vielse/
Vielse: Ja
forbønn for
likekjønna?

Alder:

65

Sokn:

Sand

Forbønnshandling: Ja

Navn:

Rolf Magne Haukalid

Yrke:

Bonde og veterinær

Erfaring:

Leder av bedehusstyre. Medlem av kommunestyre. Selvstendig næringsdrivende. Ungdoms- og unge
voksne arbeid.

Satsingsområder:

Formidling av Guds ord. Bibeltroskap. Barn og unge.

Alder:

36

Sokn:

Forsand

Vielse/
Vielse: Nei Forbønnshandling: Nei
forbønn for
likekjønna?

Navn:

Svein Magnus Munkejord

Yrke:

Seniorrådgiver

Erfaring:

Medlem av menighetsråd og kirkelig fellesråd. Frivillig klokker. Medlem av kommunestyre og formannskap.
Komiteleder i Norges forskningsråd. Statssekretær og fiskeriminister. Ansatt i Fiskeridirektoratet i 40 år
inntil april 2015.

Satsingsområder:

Oppslutning om gudstjenesten. Trosopplæring. Kirkens plass og rolle.

Alder:

66

Sokn:

Kopervik

Vielse/
Vielse: Uavklart/Ja Forbønnshandling: Ja
forbønn for
likekjønna?

Navn:

Ruben Friestad Bergseth

Yrke:

Distriktsmedarbeider

Erfaring:

Konfirmantleder. Leder i barne- og ungdomsarbeid. Ungdomsarbeider/ettåring. Distriktsmedarbeider og
styremedlem i KRIK. Politisk engasjert på lokalnivå. Ansatt i KRIK.

Satsingsområder:

Ungdomsarbeid. Lederutvikling. Fornying.

Alder:

20

Sokn:

Klepp

Vielse/
Vielse og forbønnshandling: Uavklart
forbønn for
likekjønna?

Utfyllende svar fra kandidatene finnes på www.kirkevalget.no og
www.kirken.no/stavanger
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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 gudstjenester. 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. Forutsetningen er først og fremst at folk møtes, synger, lytter og er til stede.
Vær velkommen!

Kirkeskyss

–

I august holdt Skåre
menighet gudstjeneste
i det fri.
Søndag 6. september
er det Vår Frelsers
menighet sin tur til å
feire gudstjeneste under
åpen himmel, kl. 11.00
ved Friluftslivets hus,
på Friluftslivets dag i
Djupadalen.

Ring 52809500 for å få mer informasjon om kirkeskyss.

Følg ellers med i kirkeannonsen i HA lørdager. - Ikke vær redd for å ta kontakt. Vi henter deg gjerne!

Se også vår nye nettsider på www.kirken.no/haugesund, finn din menighet og velg GUDSTJENESTER fra øverste linje.
Alle søndagsgudstjenester i Vår Frelsers, Skåre og Rossabø menigheter starter kl. 11.00 hvis ikke annet er annonsert.

ROSSABØ MENIGHET
Rossabø kirke
Søndag 6. september:
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Lørdag 12. september kl. 10.00, 12.00 og 14.00:
Konfirmasjonsgudstjenester.
Søndag 13. september kl. 11.00 og 13.00.
Konfirmasjonsgudstjenester.
Lørdag 19. september kl. 08.00:
Eritreisk-koptisk gudstjeneste.
Søndag 20. september:
Gudstjeneste. Tema: Misjon.
Søndag 27. september:
Høsttakkefest.
Søndag 4. oktober:		
Gudstjeneste.
Torsdag 8. oktober kl. 18.45:
Barn er bra!-gudstjeneste. Etterpå blir det festkveld
med kiosk!
Lørdag 17. oktober kl. 08.00:
Eritreisk-koptisk gudstjeneste.
Søndag 18. oktober:
Gudstjeneste. Speiderne som har deltatt på JOTAJOTI bidrar.
Søndag 25. oktober:
Åpen dåpssøndag.
Søndag 1. november:
Alle Helgensdagsgudstjeneste med lystenning.
Musikkinnslag.

VÅR FRELSERS MENIGHET
Vår Frelsers kirke

Søndag 6. september kl. 11.00:
Friluftsgudstjeneste i Djupadalen.
Søndag 13. september:
Familiegudstjeneste. Dåp.
Lørdag 19. september kl. 11.00 og 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Søndag 20. september kl. 11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Søndag 27. september:
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Søndag 4. oktober:
Høymesse. Dåp. Nattverd. Prosteinnsettelse.
Lørdagskaféen deltar.
Søndag 11. oktober:
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Søndag 18. oktober:
Familiegudstjeneste. Dåp.
Søndag 25. oktober:
Høymesse. Dåp. Nattverd. Søndagsskole.
Lørdag 31. oktober kl. 17.00:
Minnestund for dem som har mistet barn.
Søndag 1. november:
Høymesse. Nattverd.

Røvær bedehuskapell:

SKÅRE MENIGHET
Udland kirke

Gudstjeneste hver søndag kl. 11.00.
Søndag 5. september kl. 11.00 og 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Søndag 6. september kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste.

Kulturkirken Skåre

”Vi vil skape en møteplass mellom himmel og jord
for det brede lag av folket, der vi vil samle ulike
kulturkrefter og formidle kulturuttrykk gjennom
nye og eksperimentelle former.” Følg med på annonsering av arrangement fremover.
Åpen kirke
Udland kirke er åpen alle hverdager i kontortiden
– i tillegg til når det er arrangement i kirken. Kirkerommet kan brukes til stillhet og bønn. Lysgloben
kan brukes til tenning av lys.
Bønn
Bønn hver søndag kl.10.30 i Udland kirke. Vi følger
skoleruta. Kontaktperson: Anne Berit Emmerhoff :
Tlf 480 400 50. Mail: anne.berit@hogi.no
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.

Søndag 27. september kl. 12.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Søndag 18. oktober kl. 14.00:
Familiegudstjeneste.

Åpen dåpsdag i Rossabø kirke
Søndag 25. oktober er det åpen dåpsdag i
Rossabø kirke.
Det kan være ulike grunner til at noen ikke
er døpt, eller barnet ikke er døpt som baby.
Noen synes det er vanskelig å planlegge.
Andre har en familiehistorie med brutte
relasjoner, som kan gjøre det komplisert å
invitere til dåpsfest.
Rossabø menighet ønsker å gjøre det litt
enklere for de som trenger det, slik at det
ikke skal hindre noen i å bli døpt/døpe sitt
barn.
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Menigheten reserverer gjerne et eget bord
under kirkekaffen til dere, og stiller med
kake for å feire dåpen! Det finnes også lokaler i kirken som en familie kan benytte
om de ønsker et eget selskap. Dåpskjole til
liten baby kan også lånes.
Velkommen til dåp, både store og små!
Ønsker dere en samtale om dåp, så ta kontakt med en av prestene
Tor Egil Eriksen tlf 40400686 eller
Silje A. Barkved tlf. 93847116

Innsettelse av ny prost
Søndag 4. oktober blir Rune Steensnæs Engedal innsatt som ny prost i Haugesund. Han
fikk stillingen i vår, etter at prost Norodd
Stavenjord gikk over i pensjonistenes rekker.
Engedal innsettes av biskop Erling Pettersen.
Alle ønskes velkommen til gudstjeneste og
festkirkekaffe!

Livets gang
DØPTE
UDLAND KIRKE
31. mai:
Maxmillian Odd Christensen
Aria Karlsen
Marion Myge Mauseth
Sigurd Urrang Øverlie
14. juni:
Kaspian Holter-Wathne
Amalie Nordheim Larsen
21. juni:
Natalie Irene Sollie Sørensen
12. juli:
Bendik Strømmen Aarekol
Max Monclair
Vebjørn Ræstad
26. juli:
Leon Møgster
16. august:
Julian Litlabø Sletten
Matheo Thormodsen
Anna Melkevik
Ingrid Li- Kristoffersen
30. august:
Tomine Gravdal- Slåke
Mikkel Sandor Vikse
Tommy Østebø Pettersen
Sondre Knutsen Østebøvik

ROSSABØ KIRKE
24. mai:
Madelen Eide
31. mai:
Jonas Grongstad Contreras
Karen Ann Haaland-Olsen
Ferdinand Gjerdevik Tømmernes
Tage Larsen Valeur
28. juni:
Jakob Løkling Aarvik
Aksel Sæverud Harkestad
19. juli:
Oskar Tveit Nilsen
2. august:
Alea Blom
Mathea Gårder Dahle
Ludvig Rasmussen Ingvaldsen
Thea Angelica Srimoonpha Melkevik
30. august:
Ingrid Norum
Siren Førland

RØVÆR BEDEHUSKAPELL
5. juli:
Noah Rodriguez Levang

VÅR FRELSERS KIRKE
31. mai:
Åse Fjeldheim
Mads Henrik Eide Osland
Oda Christina Eide Osland
Jayden James Aleksander Pakai
Mari Vatland Risløw
Sam Hauge Rolfsnes
7. juni:
Dennis Haakull Engan
Jennie Myklebust Matre
Mie Myklebust Sætre
Brage Valen
14. juni:
Helge Aarskaug
Emilia Ivon Henriquez Hansen
Aksel Waage Søvik
28. juni:
Markus Egeland
Oliver Førland Ese
Johan Gregersen
Max Christer Schauer Lervik
Agnes Sunnanå
12. juli:
Isabella Støle
August Vikanes-Svendby
2. august:
Lilja Isabella Gutièrrez Berg
Herman Gunnarshaug Næss
Mathias Stødle
9. august:
Oskar Orvedal Kvale
Emma Orvedal Kvale
Vilje Hvidsten Ulvik
Martin Kleiveland Løvvig
Mason Haavik Sevholt
15. august:
Silvia Svavarsdottir
16. august:
Mathias Stange Postvoll
Oline Bøe Degnov
23. august:
Daniel Ruud Andersen
Rikke Kvam Seljestokken
Marielle Pawells
Helene Vidita Simonsen

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

STEDT TIL HVILE
VÅR FRELSERS MENIGHET

Bertine Kallevik Birkeland
Sigvor Brynhild Solaas
Andreas Tofte
Eva Karin Myrbakk
Odd Helge Værvågen
Kåre Leknes
Else Marie Jansen
Allan Einar Sandven
Irving Harry Brummenæs
Roar Svellingen
Johanna Tysvær
Øyvind Opedal
Magnhild Årland
Inger-Marie Svoldal Sætre
Hilda Elise Solberg
Tor Ivar Askheim
Willy Wiik
Bjarne Olav Aasen
Anne Dorthea Kyvik
Susanne Thuestad

f. 1924
f. 1935
f. 1948
f. 1943
f. 1925
f. 1932
f. 1928
f. 1950
f. 1926
f. 1955
f. 1931
f. 1931
f. 1923
f. 1944
f. 1954
f. 1947
f. 1930
f. 1950
f. 1928
f. 1918

Inga Johanne Økland
Liv Heskja
Pauline Marie Simonsen
Arne Sjursen
Sveinung Espedal
Rigmor Eikeland

ROSSABØ MENIGHET

Kåre Strand
Torbjørn Olav Wiik
Hans Bøe
Kjell Mathias Gaard
Martha Sveen Sørhaug
Magnus Ingolf Kalstø
Hjørdis Sylvia Gjetnes
Birger Dagfinn Larsen
Herman Sørensen
Aud Jensson
Marit Johanne Østrem
Turid Elisabet Slåke
Bjørg Helene Kronstad
Johnsen Pedersen

f. 1916
f. 1928
f. 1920
f. 1940
f. 1943
f. 1921
f- 1940
f. 1929
f. 1934
f. 1936
f. 1929
f. 1935
f. 1941
f. 1953
f. 1933
f. 1938
f. 1935
f. 1949

SKÅRE MENIGHET

Kitty Jacobsen
Liv Johanne Ellingsen
Sverre Skogland
Steffen Skogland
Gjertrud Ekornsæter
Jonn Eikeland
Bjarne Vikse
Bjørg Røksund
Mimmi Schjelderup
Asbjørg Fjeldheim
Ragnhild Berge
Odd Opsal
Liv Hanna Hitsøy
Harry Nestor Munthe
Klara Margrethe Thomassen
Inga Kristine Landa Olsen
Elisabeth Lie
Odd Andreassen

f. 1933
f. 1945
f. 1928
f. 1941
f. 1919
f. 1930
f. 1932
f. 1934
f. 1921
f. 1935
f. 1916
f. 1937
f. 1949
f. 1948
f. 1921
f. 1919
f. 1978
f. 1936

f. 1939

PREKESTOLEN:

EN TRØSTENDE GUD
Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, den Far
som er rik på barmhjertighet, vår Gud som gir all
trøst! Han trøster oss i all vår nød, så vi skal kunne
trøste dem som er i nød, med den trøst vi selv får av
Gud.(2. Kor,1.3)
Har du trengt trøst noen ganger? Du husker kanskje en gang da du var barn og kom løpende inn til
en voksen, mor eller far og fikk trøst. Enten du hadde slått deg eller du følte deg alene. På barna hjelper det å blåse på det vonde stedet, sette et plaster
på og gi noen oppmuntrende ord med på veien.
Som voksen har du og kanskje trengt trøst.
Fordi noen forlot deg, en du var glad i døde.
Du hadde en vanskelig oppgave foran deg.
Versene ovenfor gir et bilde av en Gud som er
der, med en gang vi faller og trenger hjelp. Han

er barmhjertig, ikke kynisk og dømmende.
Han er rik på barmhjertighet og kjærlighet.
Oppfordringen er at den trøst vi mottar skal vi gi
videre til en som trenger den.
Vi kan gjøre som Gud, men ofte er det lettest å
lukke hjertedøren igjen.
Lidelsen åpner enda mer for Guds trøst
til oss. Jo mer du lider, jo mer vil han
trøste. Han bærer oss igjennom det vonde. Lidelsen og trøsten henger sammen.
Forhåpentligvis har du flest av de glade, jublende
dagene. Men tenk på disse ordene de dagene du
kjenner på lidelsen, og sett ditt håp til at Jesus er
nær deg og vil trøste deg og gi deg frelse. Han vil
berge deg og bevare deg inn i evigheten. Alltid.
AV KAPELLAN TORGEIR VEA, VÅR FRELSERS MENIGHET
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SKOLESTARTLEIRER
Både Vår Frelsers, Skåre og Rossabø menigheter arrangerte også i år Skolestartleirer
for førsteklassinger i dagene før skolestart.
Det ble noen trivelige dager med fantastiske barn, strålende vær og viktige tema
på dagsordenen. I Rossabø heter opplegget
Førsteklasses, og lederne rapporterte etterpå om et vellykket opplegg og fornøyde
unger og foreldre. Målet med opplegget er
at kirka er til stede i livet til både barn og
voksne foran en stor og viktig overgang i livet, og også at barna mottar trosopplæring
og blir kjent med menigheten. Neste år er
det Skolestartleirer igjen, og de som har
barn født i 2010 vil motta invitasjon i posten neste vår. I år sammenfalt leiren med

planleggingsdager på SFO. En fin avslutning ble som vanlig utdeling av 6-års bok
på gudstjenesten søndag.

Stor tilstrømming til loppemarkedet
i Vår Frelsers menighetshus i august.
Inntektene kommer godt med både til
menighetsarbeid og til drift av selve
menighetshuset.

NY MARKEDSREKORD

SORGGRUPPER FOR MENNESKER I SORG OG
VANSKELIGE LIVSSITUASJONER
Sorggrupper er en samtalegruppe der du møter andre som har opplevd noe av det samme
som deg. Det er et sted å snakke, lytte, gråte,
trøste, le, være sint….kort sagt: dele naturlige
sorgreaksjoner med andre i samme sitasjon.
- Hver enkelt bestemmer selv hva og hvor
mye han eller hun vil dele. I gruppen forventer vi at alle viser respekt for hverandres livssituasjon. Alle som deltar har taushetsplikt,

Foto: Sigmund Hansen

Nytt

forteller soknediakon i Skåre menighet, Lisbeth Skilhagen Haaheim.
I høst starter det opp en gruppe for personer
som har mistet ektefelle/samlivspartner. Sted
i Aksdal kirke, oppstart 5. november.
Gruppen er felles for Haugesund prosti, og
påmelding skjer på telefon 52 80 95 00 eller
post@haugesund.kirken.no

Markedsdagene i Vår Frelsers menighet i
august ble også i år en publikumsfulltreffer. Økonomisk ble det ny rekord med
137.000 kroner brutto.
En medarbeidergjeng som teller over 50
fra frivillige og stab sto på med loppemarked, kafe, basar og auksjon. Og noen
«gjorde ei kula», både på auksjonen og
blant loppene. En mann fortalte at han
hadde kjøpt åtte fine glass for 200 kroner
og at prisen for slike glass på bruktbutikker i Oslo var 700 kroner glasset! Det er
slike varp man kan gjøre på et loppemarked, selv om mengden av lopper består av
helt dagligdagse ting som folk har/ikke har
bruk for - men som de kjøper for noen få
kroner.

MENIGHETSHUS SØKER VENNER
Vår Frelsers menighetshus er 30 år, noe som skal markeres i november.
Det flotte og funksjonelle bygget er kommet i en alder der både vedlikehold
og drift krever betydelige pengebeløp - selv om det er godt vedlikeholdt fram
til nå. Renteinntektene fra Carla og Torvald Staalesens fond har i alle år vært
hovedinntektskilden. Men med lavt rentenivå har tilskuddet fra fondet falt
fra 328.000 kr i året i 2001, til 144.000 kr i 2014. Store enkeltgaver har bidratt
til at kassen ikke er helt tom.
Nå har stiftelsesstyret bestemt at det trengs nye inntekter og har invitert alle
venner av menighetshuset og menigheten til å bli med på en fast giverordning. Med rundt hundre trofaste givere som gir en fast månedlig sum på fra
hundre til to hundre kroner hver, vil driften være sikret.
Er dette noe for deg? Ta kontakt med Dagrun Helland på tlf. 99728372 eller
send en e-post til : heidi.saltvedt@haugesund.kirken.no

FIN INNSETTELSESGUDSTJENESTE FOR NY PREST
23. august ble Silje Arnevik Barkved innsatt
som kapellan i Rossabø og Skåre menigheter. Fungerende prost Arne Aurdal ledet
innsettelsen i Rossabø kirke, og formann i
menighetsrådet i Rossabø, Kjell Einar Bergsager, leste innsettelsesbrevet fra biskopen.
Sokneprest Tor Egil Eriksen var medliturg
på første del av gudstjenesten, mens Arnevik Barkved hadde prekenen og ledet liturgien.
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- Hun holdt en flott, innholdsrik og tankevekkende tale over dagens tekst, forteller
Oddveig Bergsager.
På kirkekaffen vanket det festkake, og den
nye kapellanen fikk både blomster og varme velkomstord fra menigheten hun kommer til å tilbringe mest tid i. En tredjedel
av stillingen bruker hun på arbeid i Skåre
menighet.

Annonser

TAR DU UTFORDRINGEN, NÅ?

Din livserfaring kan være til hjelp for andre.

frivillige til vaktrom
på Haugalandet!
Innføringskurs for
telefonvakter starter
onsdag 23. september.
Kontakt Kirkens SOS
i Rogaland snarest på tlf:
51 88 45 15/97 17 09 95
eller på epost.
Kurssted: Haugesund
Misjonskirke - Skåredalen

www.kirkens-sos.no epost:rogaland@kirkens-sos.no
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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

www.imibb.no

Wittusen & Jensen leverer
alt du trenger av forbruksvarer og
markedsføringstjenester til
din bedrift.
Vi fokuserer på helhet og
effektive løsninger som skaper
verdier for våre kunder.
Send din forespørsel til
haugesund@wj.no
Facebook: /wjhgsd
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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 5284509
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

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

GARDSENTERET

Nygaardsvn. 6, 5515 Haugesund

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

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
Sørhauggaten 162, Haugesund, tlf. 52 70 32 23
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
Bakeriet, Mega Storsenter, Kopervik, tlf. 947 91 644
Oasen, Oasen storsenter, tlf. 468 05 559
Bakeriet, Amanda Storsenter, tlf. 947 81 572
Sveio senter, tlf. 941 96 070
Aksdak 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

HAGLAND
www. hagland. com

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

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

Per VELde as

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

EN GOD KONTAKT

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

Brandtzæg helsekost

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

På plakaten

VELKOMMEN TIL MENIGHETSLIV FOR STORE OG SMÅ!

Her er et utvalg tilbud. For fullstendig oversikt og mer informasjon, se www.kirken.no/haugesund

ROSSABØ MENIGHET
Søndagsskole
Søndag kl.11.00. Vi starter i kirkerommet,
før vi går i grupper.
Familiespeiding
-for alle alderstrinn. Samles en søndag i måneden ca. kl. 14.00-16.00. Kontakt Ingunn B.
Våge 93415417.
Rossabø 1 KFUK-KFUM-speidere
Mandag kl. 17.00-18.30. For jenter fra 3.
klasse og oppover. To grupper + Rovere
(videregående skole). Info: Marit B. Lodden
tlf.: 481 50 411 eller Oddveig Bergsager tlf.:
975 46 380/ 52 71 10 63
NMS misjonsforening
Siste mandag i måneden kl. 19.00.
Åpen kirkestue
Tirsdag kl. 11.00. Et uhøytidelig treffsted for
de over 60!
4T6
Tirsdag kl. 12.30. En klubb for de som går
i 4, 5 og 6 klasse. Leksehjelp, brødmåltid,
spill, playstation, lek med mer.
Morgenbønn
Onsdag kl. 08.45 i kirkerommet.
1. Rossabø KFUK-KFUM speidere
Onsdag kl. 18.00 – 19.30, for gutter fra 3.
klasse og oppover. To grupper.
Info: Peder Stensland tlf 52 72 85 02 eller
Asbjørn Aga tlf: 901 29 927

«SUPERTORSDAG»

– TORSDAG I PARTALLSUKER:

Minigospel
Annenhver torsdag kl. 17.00. For barn
fra 3 år. Sang, lek og kveldsmat.
Maxigospel
Annenhver torsdag kl. 17.00. For barn
i 1.-4. klasse. Sang, lek og kveldsmat.
Tween
Annenhver torsdag kl. 18.00. En
klubb for 5.- 8. klasse i samarbeid med
Haugesund KFUK-KFUM. Kafé, kor,
band, aktiviteter.
Speidertilbud for 1. og 2. klasse
Annenhver torsdag i oddetallsuker kl. 17.00
– 18.00: Oppdagere, for gutter og jenter.
Babysang
Nytt kurs startet 27. august kl. 11.00. Neste
kurs starter 15. oktober.
Informasjon og påmelding: tlf. 52 80 95 00.
www.kirken.no/rossabo
Lik oss også på Facebook:
Rossabø menighet
Me treffes i Rossabøkjerkå!

VÅR FRELSERS MENIGHET
Se oversikt over menighetens aktiviteter
og arrangement på www.kirken.no/
varfrelsers

KIRKERINGEN
møteplan:
Onsdag 9. september
Onsdag 7. oktober
Onsdag 4. november
Onsdag 9. desember

kl. 11.30
kl. 11.30
kl. 11.30
kl. 11.30

Velkommen til

FAMILIEGUDSTJENESTER
OG SØNDAGSSKOLE

Vår Frelsers menighet vil legge til rette for at barn og
unge og deres familier kan bli en større del av menighetens gudstjenestefellesskap. Derfor har vi bl.a.
månedlige familiegudstjenester, og gudstjenester med
søndagsskoletilbud en annen søndag i måneden.

HØSTEN 2015

16. 08

kl. 11 Familiegudstjeneste

23. 08

kl. 11 Gudstjeneste med søndagsskole

13. 09

kl. 11 Familiegudstjeneste

27. 09

kl. 11 Gudstjeneste med søndagsskole

18. 10

kl. 11 Familiegudstjeneste

25. 10

kl. 11 Gudstjeneste med søndagsskole

15. 11

kl. 11 Familiegudstjeneste

22. 11

kl. 11 Gudstjeneste med søndagsskole

06. 12

kl. 18 Lysmesse m/konfirmanter og speidere

13. 12

kl. 11 Familiegudstjeneste

20. 12

kl. 11 Gudstjeneste med søndagskole

Familiegudstjenester: Her er preken, sanger,

salmer og liturgi lagt opp med sikte på barn og unge.
SKÅRE MENIGHET
Ofte bidrar ulike grupper og trosopplæringstiltak i gudstjenesten.
Se oversikten over menighetens aktiviteter og arrangement på www.kirken.no/skare

Søndagsskolen: Er for barn fra 2 år og oppover.
Etter dåpen i gudstjenesten går en til søndagsskolen på
menighetshuset. Her blir det bibelfortelling,
sang, lystenning og aktiviteter for barna.
VELKOMMEN TIL
Følg med på: www.haugesund.kirken.no
eller Vår Frelsers menighet på Facebook.

TIRSDAGER
13.00 – 15.00

BABYSANG

Vi møtes i kirken!

Udland kirke

ETTER

I SKÅRE MENIGHET!

1. – 7. klasse

Bli med på babysang høsten 2015
med oppstart mandag 14.september

SKOLETID

kl.11.00 i Udland kirke!
Samlingen varer ca. 45 min. Etterpå er det
mulighet for lunsj i kirkestua. Ta med niste, vi

Rundstykker
Supersetning!
Bønn & lystenning

stiller med kaffe og te 

Påmelding: gå inn på

Torsdager kl.1930

www.haugesund.kirken.no og trykk deg

-for ungdom fra åttende klasse

videre til babysang…
Kurset er åpent - det går også an å begynne midt

Idrett, lek & aktiviteter

i semesteret! (semesteravslutning 16/11)
«Hei, hei, hei, jeg heter…»

Fra 5.klasse er du
minilederagent,
med egne
agentmøter 12.45!

Hver mandag,

Lurer du på noe, ta kontakt med Reidun Flaten Qvale,
tlf.40415553 rqv@haugesund.kirken.no

kl. 11 – ca. 12.30
Alder: 0-1 år
Pris: 250,- for
ett semester

Musikk, instrumenter, sang og latter. Og såpebobler!
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Til slutt

Ble lenket fast: Telefonkiosken på
Bjørke i Ørsta.

Bryllupskiosken: Her, ved Vålerenga Vår nærmeste: Kiosken på kaien i Ølen.
kirke, var det en vielse i 2003.

Vernet: Kiosken på
ferjekaien i Kinsarvik

NÅ MISTER DE SUMMETONEN
Mange har funnet tonen i en rød telefonkiosk. Både summetonen og den som
handler om menneskelig kontakt. Nå er
det slutt – i hvert fall på summetonen. Hva
kommer i stedet?
Ly for regnet, en kort beskjed, eller en lang
prat med kjæresten mens myntene rant i en
jevn strøm inn i automaten. Telefonkiosken
fylte og forsvarte en viktig plass i livet for
mange.
Frode Strømø fra Haugesund og Grete Myrslett fra Oslo traff hverandre på SMS-chat.
De fant tonen. Det var bekvemt, men dyrt å
holde kontakt per mobiltelefon, så derfor fant
de en annen løsning. Hver kveld gikk Frode,
som ikke hadde fasttelefon, til telefonkiosken
på Indre kai. Presis klokka 23 ringte Grete til
kiosken. Disse senkveld-samtalene fortsatte
de med. Da Telenor var ute etter telefonkiosk-historier, slo deres så godt an at selskapet
ville ha dem til å gifte seg i en telefonkiosk.
Og slik ble det. Bryllupet gikk bokstavelig i
boks, med rød løper og åpen dør, og prest og
forlovere like utenfor telefonkiosken ved Vålerenga kirke.
Bryllupet sto i 2003, og den røde telefonkiosken hadde hatt sin storhetstid. Perioden da
de offentlige telefonkioskene representerte
allmenn sikkerhet og lett tilgang på lege, jordmor, politi og brannvesen var på hell. Fastte-

lefon kunne man så å si få på dagen, og mobiltelefonen var i ferd med å ta over.
Lenket fast kiosken
Allerede på 1990-tallet begynte Telenor å ta
bort lite brukte telefonkiosker. Noen ganger
møtte de kraftige protester, som for eksempel
på Bjørke i Ørsta, der lokalbefolkningen fikk
nyss i at kiosken deres var truet. De mobiliserte, hentet fram store steiner og lenket fast
kiosken med kjetting og bolter.
På 1980-tallet var det 6.000 røde telefonkiosker i Norge. Ti år etter gikk det raskt nedover
med antallet, og i 2007 skrev konsernsjef i
Telenor Jon Fredrik Baksaas og assisterende
riksantikvar Sissel Rønbeck avtale om bevaring av 100 av de 420 telefonkioskene som da
var igjen. Avtalen ble underskrevet på Akershuskaia i Oslo, i den aller første røde telefonkiosken, som hadde stått der siden 1933.
Den fastlenkede kiosken på Bjørke i Ørsta var
blitt berømt. To ganger var den på BBC i programposten ”Europe tonight”, og en gang var
den med i Linda Eides ”Norske attraksjonar”
på NRK. Den lokale mobiliseringen virket.
Nå ble kiosken vernet.
Og ikke nok med det: Den er foreslått som
kandidat til å komme på UNESCOs verdensarvsliste.
I Haugesund er det ingen rød telefonkiosk

lenger. Nærmeste røde kiosk finner du på
kaien i Ølen, men i Bergen og Stavanger finnes det mange.
Trenger gode ideer
Ennå er det mulig å ringe fra de røde boksene.
Summetonen finnes. Men tida da det var kø
foran kiosken er forbi. Utgiftene er langt større enn inntektene, og nå er det snart slutt på
summetonen i kioskene, forteller kommunikasjonssjef ved Telemuseet, Laila Andersen.
- I september i år begynner vi å stenge ned
kioskene. Det vil si at det ikke går an å ringe
fra dem mer.
- Og hva skjer så?
- Kioskene er vernet, og de blir stående. Vi vil
finne fram til etterbruk og trenger gode ideer.
På Keyserløkka i Oslo har de gjort en telefonkiosk om til bibliotek. Det fungerer bra. Den
blir godt passet på.
- Er det mulig å få plassert ut flere telefonkiosker? I Haugesund, for eksempel?
- Vi kan låne ut, men vi gir dem ikke bort.
Den som låner, må ta kostnadene med drift
og vedlikehold, sier Andersen.
Så kanskje det er mulig å få til en bibliotekkiosk i Haugesund?
AV KNUT MELAND

TELEFONKIOSKEN

VIELSER UTENOM KIRKEHUS

Arkitekten Georg Fredrik Fasting fra Bergen vant Oslo Telefonanleggs konkurranse om ny, standardisert telefonkiosk i 1932.

Kirkelig vigsel skjer normalt i en kirke. Likevel er det noen som ønsker å vies andre steder.

Den første kiosken av type ”Riks” ble satt opp på Amerikalinjens
kai i 1933.

Bispemøtet bestemte derfor i 2004 at den enkelte biskop skal lage en
liste over gudstjenestesteder som er godkjente for vigsel utenom kirkehus.

I alt ble det laget mer enn 9.000 kiosker før produksjonen ble lagt
ned i 1995.
Telefonkioskentusiaster har egen nettside: telefonkiosken.org
Tegneseriehelten Supermann pleide å skifte til superdrakt i en telefonkiosk, om enn ikke akkurat den røde norske.
Tilhengere av den røde telefonkiosken ”Riks” feirer telefonkioskens dag 4. mars.
Kilde: Wikipedia
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I juni i år delegerte biskopen i Stavanger denne godkjenningen til
prostene.
I Haugesund er det tre steder som er godkjent for vigsel utenom kirkehus: Krosshaugen, Byparken og en strand på Røvær. Andre vigselssteder utenom kirkehus kan prosten godkjenne etter søknad i god tid
før ønsket vigsel skal finne sted.

