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Nå
spirer
det fram
(Jesaja 43.19)
Våren blomstrer rundt oss
og vi feirer pinse.
Lille Daniel Nonslid ble døpt
i Udland kirke 8. april.
Da fikk han høre at Gud hadde
gitt ham sin hellige Ånd.

Varmt møte
Lihem (6) kom
bort for å hilse
på da konstituert
biskop Anne Lise
Ådnøy besøkte
Forandringshuset
under visitasen i Vår
Frelsers menighet.
Side 6

Men hva er nå egentlig pinse
og Den hellige Ånd?
Side 8-9
Flere døper barna
sine og flere går til
gudstjeneste i Haugesund!
Side 5

- Kjenner at jeg
lever et godt liv

Bøkker og bankmann,
turleder og underholder.
Osmund Hamres (88)
rikholdige liv og virke er
tett sammenflettet med
Haugesund bys historie.
Side 3

NYTT FRA VÅR FRELSERS, ROSSABØ OG SKÅRE MENIGHETER

Kommentar

FEM SPØRSMÅL TIL EN FRIVILLIG MEDARBEIDER
- Det fineste er at alle er velkommen
1. Navn, alder og menighet
Sissel Engedal (45)
Skåre menighet
2. Hva er din oppgave i menigheten?
Jeg er med som frivillig i søndagsskolen.
3. Hvorfor er du frivillig medarbeider?
Det er jeg fordi jeg synes det er gøy å formidle bibelhistorien til barn,
og jeg synes det er viktig at barn får en mulighet til å bli kjent med
Jesus. Som søndagsskoleleder får man være leken og kreativ og man

får tenke og filosofere sammen med mange flotte barn. Det er gøy!!
4. Hvorfor vil du anbefale andre
å være medarbeider i en menighet?
Som frivillig blir man også en del av et større fellesskap. Og det føles
godt å få være med og bidra til noe som er større enn meg selv. I tillegg
blir man kjent med mange flotte folk som brenner for det samme.
5. Hva er det fineste du opplever i menigheten din?
Det fineste jeg opplever i menigheten min må være at den er et lavterskeltilbud til alle, uansett alder og bakgrunn. Alle er velkomne!

ÅNDSNÆRVÆR
KIRKEVERGENS HJØRNE

VÅRRENGJØRING
Sorgen tar meg når jeg ser ut på hagen. Gresset er brunt og gult, gammelt løv ligger i kroker, og rester etter barnas siste aktiviteter i høst
ligger fortsatt spredt rundt. Vi fikk visst ikke ryddet før snøen kom. I
tillegg er vinduene jeg kikker ut av fulle av salt og skitt etter vinterens
stormer. Jeg kjenner meg klar for vårrengjøring. Vårrengjøring har vi
også i kirka og på kirkegårdene. Nå ryddes de siste grankvistene og
kransene bort, ugress og løv fjernes, og det settes ned nye blomster og
grusganger gruses. Vi vil det skal se fint ut når brukerne av gravplassene kommer. Inne på kontoret ryddes det også. Vi oppdaterer våre
gravregistre, våre lister over medlemmer i ulike aktiviteter, sender ut
kontingenter og festeavgifter. Målet er at alt skal bli klappet og klart
og i rett stand før sommeren setter inn. Ute i menighetene er det tilsvarende, men ikke så avgrenset i tid. Der må det hele tiden ryddes og
gjøres klart for nye aktiviteter. Det er deilig når det er ryddet. Da kan
kaffekoppen finnes fram, man kan «rydde plass» for en god samtale
og kjenne på det å være til. Viktig det også. Vi har feiret påske. Det var
en dugelig ryddeøkt det også. Jesus ryddet bort alt som stod i veien
for felleskap mellom oss og Gud. DET er det vel verdt å sette seg ned
for, ta en kaffe og tenke over. God vår, og lykke til med ryddingen.

Her en kveld var jeg på en konsert. Full Festivitet, dyre billetter
og vinglass som balanseres på vei til riktig setenummer. Lyset
dempes og de første tonene strømmer ut i salen. Så går det kort
tid, og småpraten begynner. Mobilskjermene lyser opp i mørket
bortover seteradene. Og jeg kommer på et ord det er lenge siden
jeg har tenkt på: Å være åndsnærværende.
Hva er egentlig det? For meg betyr det å greie å være tilstede der
man er, med kropp, tanke og sjel. Nå greide jeg å la telefonen
ligge under akkurat denne konserten. Men det er ikke sjelden
jeg kjenner på rastløshet over å gjøre bare en ting om gangen.
Og mobilen er ofte for hånden. Såkalt ”multi tasking” setter meg
lett i en åndsfraværende tilstand. Bare spør mine nærmeste…
Dette nummeret har pinsen som tema. I pinsen feirer vi Den hellige ånd. Når jeg snakker med barn om Ånden, pleier vi å puste
sammen. Og stoppe pusten. Når pusten ikke får gå naturlig, legger vi veldig godt merke til det. Men når vi puster uhindret, ofrer
vi pustinga sjelden en tanke. Når Ånden er nærværende, er alt
som det skal. Kjærlighet, godhet og glede vokser naturlig. Når
Ånden mangler, kommer vi ut av hakk.
Åndsnærværelse er å være våken, agerende og i kontakt med
seg selv. Og kanskje det også er å være våken for en nærværende
Ånd?

AV KJETIL NORDSTRØM, KIRKEVERGE
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Portrett
EKTA HAUGESUNDER:
Osmund Hamre (88) har
flyttet hjem til stedet han
vokste opp som barn, nord
i Strandgata.
Foto: Sigmund Hansen

TILBAKE TIL RØTTENE

Mange vender tilbake til røttene når livsløpet lakker og lir. Så også Osmund Hamre (88). Han har fått seg leilighet nord i
Strandgata, like ved det store murhuset i Strandgata 214 der han vokste opp.
Her hadde han sin barndom, ungdom og store
deler av sitt yrkesaktive liv som bøkkermester
i tredje generasjon i familien Hamres mange
sjøhus. Herfra dro han opp i Haraldsgata med
en flokk venner i 17 års-alderen. Der flanerte
en venninnegjeng, og flere av Osmunds venner hadde alt gjort avtaler om å få følge noen
av jentene hjem.
- Jeg hadde ingen avtaler. Men der sto ei jenta,
lys og fager. Valborg Østrem fra et gårdsbruk
omtrent der fengselet på Hauge ligger.
Henne fikk Osmund følge hjem. Han var 17
og hun ikke fylt 16. Fra da, og til kreften tok
Valborg for tre og et halvt år siden, var det
dem. Et langt og aktivt samliv. Og med tre
døtre, Signe Berte (62) i Stavanger, Elisabeth
(58) og Turid (56) i Haugesund - pluss tre
voksne barnebarn.

Jeg er med i mannsforeningen i menigheten,
også. Kommer meg fram med rullatoren - det
er det elendige kneet som ikke lystrer helt.
Osmund har ikke alltid gått til gudstjeneste.
Men han vokste opp i et hjem der faren «ble
omvendt» da han var 17 år. Det åndelige
hjemmet til familien var i Haugesund bedehus og på Bakarøy bedehus, der faren var søndagsskolelærer.
- Fru Dankel var oppe med småungene, far
og en som het Raknes var nede med de større
ungane, minnes Osmund.
- Eg var litt vilter, men eg gjekk for eksempel aldri på dans - for eg visste at det ville såra
foreldrå mine. Dei meinte, som mange på den
tid, at dansetilstelningane var forbundne med
mye synd. Folkedans, derimot, var helt i orden.

Rytme i livet

Osmund, som er fast på en av de fremre radene i Vår Frelsers kirkes gudstjenester (og av
og til i Udland), har en rytme i både livet og
dagliglivet.
- Jeg står opp ved ni-tiden, lager meg frokost,
drikker kaffi og leser avisen. Ved 11.30-tiden
er vi seks-sju mann som møtes til kaffi og drøs
på Handelsstanden. Det var noe Johan Grinde og Magne Odland startet. Hver mandag
er det trim på Havnaberg. Så handler jeg og
steller meg middag - oftest noe i mikroovnen.
Så «kvile eg middag», leser bøker og ser på
tv, nyheter, underholdning og naturprogram.
Jeg snakker med døtrene mine ofte, spiser
søndagsmiddag hos de jeg har i Haugesund.
De kommer også ofte innom. Jeg legger meg
seint, ved 24-tiden.
- Hvorfor går du til gudstjeneste?
- Det er noe med atmosfæren. Gudstjenestene gjør meg godt. Vi kommer alle som vi
er. Og jeg lærer noe, får med meg ting til ettertanke, samt hører vakker musikk og sang.
Og så har vi det sosialt på kirkekaffen etterpå.

«EG VAR LITT VILTER,
MEN GJEKK ALDRI PÅ DANS»

Fra Telemark

Osmunds bestefar kom fra Ølen med to
tomme hender og grunnla en tønnefabrikk
i 1892, som hadde over hundre i arbeid i de
travleste sesongene på forsommeren foran
Islandsfisket og under sildefisket. Osmunds
far og han selv ble bøkkermestere i andre og
tredje generasjon. Osmund avviklet i 1971.
Da overtok plasten, og markedet for tretønner forsvant brått. Osmund begynte som
vaktmester i Bergen Bank i halv stilling. Tenkte det var nok i tillegg til å ta seg av sjøhusene.
Men snart hadde 50-åringen tatt Bankakademiet («samen med adle jentongane») og ble
kundekonsulent i banken til han gikk av med
pensjon som 64-åring. Der var han også turleder for pensjonistturene rundt om i Norge

og helt til Italia.
Av fem søsken, lever fire. Eldst er Gunvor
Dale (91) som bor i Stavanger. Solveig Franzen (82) bor i Bergen og yngstemann, Arne
Hamre (80) bor i Larvik. Osmunds far var
utdannet diakon og bøkkermester. Han virket blant folk som bygde demninger og på
Frøystøyl kraftstasjon i Telemark. Der traff
han kokka, Signe Skinnerland fra Møsvatn.
Hver sommer i oppveksten tilbrakte Osmund
og søsknene på besteforeldrenes småbruk i
Rauland.
- Reisen fra Haugesund til Rauland tok to
døgn. Vi tok båt til Bergen, tog til Oslo. Nytt
tog til Lunde i Telemark og derfra buss til
Rauland, minnes Osmund fra sin oppvekst på
1930-tallet.
Fykende måker

Osmund Hamre fikk byens heder for sin innsats for å dra rundt og underholde på byens
sykehjem i over 25 år - flere ganger i uken.
Han begynte sammen med Ludvig Emil
Egeland-Eriksen. Han spilte gitar og fløyte.
Begge sang og Osmund leste stubber. Etter
Egeland-Eriksens død fortsatte Osmund med
Karen Danielsen på piano, og så med Marit
Løvvig. Han minnes disse samværene med
takknemlighet.
Verv som leder av Ungdomsorkesterets foreldrelag og tre år som leder og mangeårig turleder i Haugesund turistforening vitner om en
mann som sto på.
- Men det var kona som var den spreke. Hun
var alltid først, elsket friluftslivet. Jeg ser henne for meg, i fjellet der hun bar sin tunge sekk
over Hardangervidda.
- Hva tenker du om at du nærmer deg 89 år?
- Eg komme ikkje på alderen. Dø ska me jo,
adle. Men inntil den dagen ska me leva, og eg
kjenne at eg leve et godt liv hima her nord i
Strandgatå.
AV SIGMUND HANSEN
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Folk

TÅRNAGENTENE
LØSER
MYSTERIENE
«Å-å! Kom, kom igjen, kom, kom
igjen, Tårnagenter!» ljomer barnestemmer for full styrke oppunder den
høye himlingen i Vår Frelsers kirke.
25 tredje- og fjerdeklassinger fra Rossabø og
Vår Frelsers menighet er samlet for å oppdage hemmeligheter og løse mysterier i kirka.
Lommelykt og kart er på plass, og nå sendes
gjengen ut på ulike poster i det svære og spennende bygget. Små fotspor er lagt ut som hint
om hvor mysteriene er gjemt. En gruppe klatrer etter hvert nesten helt til topps i klokketårnet. Høyt oppe blant støv og tykke bjelker
finner de sokneprest Sigve Clementsen ved
den største klokka.

Midt under den største klokka i tårnet får agentene en utfordring av sokneprest Sigve
Clementsen: Hvordan finne fram i tusenvis av bibelsider til ett, eneste lite gyllent vers?
Agentene er på oppgaven.

- Her er oppdraget å finne Matteus kapitel 7,
vers 12, sier presten, og ungene blar og blar.
Til slutt kan de lese opp: «Alt dere vil andre
skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre
mot dem.»
Nede i kirken utforsker de videre rom for
rom, de oppdager bilder og bøker med historier, bokser med hemmeligheter i og nydelige
sølvkalker og små fat til oblater.
- Dette skal vi bruke under nattverden i morgen, på gudstjenesten, forklarer trosopplærer

Tor Jakob Bjørndal til barna som har tatt plass
rundt alterringen. - Men nå kan vi late som
det er nattverd, så er dere forberedt.
Tidligere på dagen har agentene blant annet
laget et stort bilde sammen, de har spist pizza
og øvd på agent-sangen som de skal synge til
foreldre og andre på gudstjenesten.
Tårnagenthelgen er en del av trosopplæringstilbudet i menighetene, og i Skåre er turen
kommet for menighetens 3. klassinger helgen
5. og 6. mai. Se plakat på side 15.
AV TOVE MARIE SORTLAND

SAMLER DE STRIKKEGLADE
En torsdag formiddag i måneden samles en gjeng strikkeglade damer i kirkestua i Rossabø kirke.
- Det er selvfølgelig et poeng med selve strikkingen, men det kjekkeste er å komme sammen, forteller damene.
I spissen for gjengen står Oddveig Bergsager,
nybakt pensjonist. - Jeg måtte jo starte noe
når jeg pensjonerte meg, smiler den flittige speiderlederen, barneklubblederen og
småtrall-lederen, for å nevne noen av oppgavene hun har. Også Aud Alfredsen, Sissel
Stensland, Reidun Hjellset Alne og Reidun
Troland har møtt opp i dag. Noen ganger er
de flere, noen ganger færre. Det er bare tredje
gang pensjonist-damene treffes til strikkeklubb i kirkestua, men de har planer om å ha
jevnlige møtepunkt.
- Vi synes vi enten var for unge eller for gamle
til de klubbene som fantes, ler de. Alle har en
interesse for håndarbeid, og når formiddagsmaten er satt bort, dekkes bordet av oppskrifter, mønster og strikkebøker, og selvfølgelig
strikketøy.
- Har dere noe program?
- Vi strikker og snakker! Vi har ikke noe mer
program enn det. Vi har det sosialt og spiser
sammen. Det er nok, det, forsikrer damene.
- Folk kan bare komme, selv om de ikke strikker. Det går an å ta med sytøy eller noe annet
også.
En tar fram et lekkert hjemmesydd etui til
rundpinner. Det blir sendt rundt til inspira-
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sjon og beundring. Deling av strikkeerfaringer, og også strikkeminner vandrer rundt bordet. De fleste har strikket siden de var barn,
eller de lærte det grundig på skolen. Noen
minnes at det ikke var lov å strikke på søndagen, andre husker eldre damer som strikket
mens de gikk. Nøstet hadde de i forklelommen.

gene er 25. april og 30. mai kl. 20.00.
I Udland kirke samles damer med sans for håndarbeid på Kreativt verksted siste mandag i måneden
kl. 18.00-20.00.
AV TOVE MARIE SORTLAND

- Hvorfor tror dere strikking har blitt så veldig
populært nå i senere tid? Klær har aldri vært billigere og de fleste har vel det de trenger av tøy?
- Strikking er avslappende, nesten terapi. Det
er kjempeflott at det har blitt så stort, synes
Reidun Troland.
- Det er jo en verdi å ha et plagg som ingen andre har, som er laget spesielt til deg, sier Aud
Alfredsen.
- Det er veldig avslappende. Jeg strikker
alltid når jeg er på busstur, for eksempel,
det er så koselig, forteller Sissel Stensland.
De neste strikkeklubbene er torsdag 26. april
og 31. mai. Ta kontakt med Oddveig for mer
informasjon, eller møt opp med et håndarbeid i kirkestuen kl. 11.00. Kaffen og rundstykkene er klare.
Er du strikkeglad og har lyst å treffes på
kveldstid i stedet? Da er strikkeklubben siste
onsdag i måneden noe for deg. De neste gan-

Oddveig Bergsager strikker sokker til en som
er spesielt glad i snømenn. Slikt får man ikke
på butikken!

Folk

FLERE DØPES – FLERE TIL GUDSTJENESTE
Tall for 2017 for Den norske kirke i Haugesund gir glede over økt gudstjeneste-besøk tross færre gudstjenester.
Og mens fokuset nasjonalt er på synkende dåpstall, hadde Haugesund i fjor den høyeste oppslutningen siden 2011.
Dåpsprosenten for barn som har en eller begge foreldrene som medlemmer var 87,3% i
2017. Dåpsprosenten av alle fødte var 61,9%.
Dette er det høyeste tallet i Haugesund siden
2011.
- Barnedåp er noe av det viktigste vi holder på med i kirken. Disse tallene er et svar
på et godt arbeid som blir lagt ned i menighetene, og at kirken i Haugesund står sterkt
blant byens befolkning. Som kirke ønsker
vi å være tilstede i folks liv, både i glede og i
sorg. Dette inspirerer til videre innsats for alle
våre medlemmer, sier en fornøyd prost Rune
Steensnæs Engedal.
Flere babyer og småbarn i Rossabø
Totalbesøket på alle gudstjenester i Haugesund var høyere i 2017 enn 2016, med en
oppgang på over 1.300 besøk, tross færre
gudstjenester. Snittet pr. gudstjeneste stiger
dermed tydelig. Nattverdsdeltakelse hadde
nedgang, men ligger fortsatt over snittet for
de siste 10 år.

På Plan B i Skåre menighet får barna mange
ulike utfordringer. Planleggingsdag på
skolen er en god mulighet for menigheten
til å invitere til trosopplæring.

Rossabø menighet gleder seg over stor økning i deltakere på babysang og småbarnssang.

- Ser man på antall gudstjenestedeltakere totalt i 2017, ser vi at det til tross for at vi har avholdt færre gudstjenester har vært en økning
i antall gudstjenestedeltakere i Rossabø menighet. Det er vi veldig fornøyde med! Vi har
hatt noen flere gudstjenester med nattverd,
og det har ført til tilsvarende økning i antall
nattverddeltakere. Vi gleder oss også over stor
økning i deltakere på babysang og småbarnssang, sier adm.leder Anne Birgitte B. Ruus.
Høy prosent-oppslutning i Skåre
- Knallhard jobbing og at det er tilrettelagt for
familier gjør at vi nesten holder stand når det
gjelder gudstjenesteoppslutningen i Skåre
menighet. Mange går til gudstjeneste, men
færre går like ofte som før. Derfor blir det en
liten nedgang med noen hundre i 2017. Statistikken viser ellers at flere kom til gudstjeneste julaften enn året før. Årsstatistikken og
trosopplæringsrapporten viser at menigheten
har høy prosent-oppslutning på mange av årskullene. I nordre bydel snakker mange barn
og unge om «kirka mi», sier adm.leder Tom
Landås i Skåre menighet..

Flere frivillige i Vår Frelsers
Inger-Mette Brommeland, adm.leder i Vår
Frelsers menighet, ønsker flere med på laget:
- Vi hadde flere gudstjenester, deltakere og
frivillige enn i 2016, men noen færre kirkelige handlinger. Vi er takknemlig for alle gode
medarbeidere som gjør en innsats i løpet av
året! Men det trengs også nye frivillige som
kan delta i det kontinuerlige arbeidet i menigheten, sier hun.
AV TOVE MARIE SORTLAND

En fin gjeng var samlet til skolestartleir i Vår
Frelsers menighet i 2017. De opplevde blant
annet skole i gamledager på museet og fikk
utforske kirka med orgel og inventar.

NØKKELTALL FOR DEN NORSKE KIRKE I HAUGESUND I 2017:
Innmeldinger: Den norske kirke i Haugesund fikk 16 innmeldinger i 2017, en nedgang
fra 30 i 2016 (første året med selvbetjent innmelding.) Snittet de siste 10 år har vært 12.
Utmeldinger: Det var 120 utmeldinger i fjor
mot rekordhøye 387 i «selvbetjeningsåret»
2016. I 2015 var det 134 utmeldinger.
Medlemmer: Den norske kirke i Haugesund
hadde 26.500 medlemmer i 2017, det vil si
rundt 71% av befolkningen.
Gudstjenestedeltakere: Antall gudstjenestebesøk i 2017 var sammenlagt for de tre menighetene på 39.718.

Barn og unge: 1.081 barn og unge har deltatt
på trosopplæringstiltak i menigheten sin.
Konfirmasjon: Haugesund har gode tall for
konfirmasjon, sammenlignet med både nasjonalt og regionalt. I fjor ble 237 ungdommer
konfirmerte i kirken, det tilsvarer rundt 79%
av medlemmene. Disse tallene er relativt stabile i Haugesund de siste årene. Av hele kullet
tilsvarer konfirmasjonsprosenten 54%.
Vigsel: 42 par valgte å bli viet i Den norske
kirke i Haugesund, som er litt under snittet for
de siste åra.
Gravferd: Prosenten for kirkelig gravferd for

medlemmer var i 2017 på 93,5 %, som er en
oppgang fra 2016. Av alle døde i Haugesund
fikk rundt 87% kirkelig gravferd i fjor. Rundt
18.000 besøkende var i en kirkelig gravferd i
2017.
Frivillige medarbeidere: 465 personer gjorde et frivillig arbeid i kirken i fjor, de fordelte
seg på 667 arbeidsoppgaver.
Finn årsmeldingene for fellesrådet og menighetene på www.kirken.no/haugesund,
og velg MENIGHETER for å komme til
din menighet.
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Kirkeliv

Se flere bilder fra visitasen på www.kirken.no/varfrelsers

Fra bønn for soknet:
Under havets stille flate
skifter strømmene i tidevannet
umerkelig mellom flo og fjære.
Gud la også din nådes tidevann
få trekke oss inn i sin evige rytme,
der det som er skjult og i mørke
blir avdekket i sannhetens klare lys,
og bli overstrømmet av tilgivende
kjærlighet i din forvandlende kraft
– stille og umerkelig
slik som vannet er på sin ferd i sanden.
Herre, la kraften fra din tilgivende kjærlighet forvandle oss i Vår Frelsers menighet,
- her på Røvær, på øyene inne i byen, i
sentrum og innover Skåredalen.
Konstituert biskop Anne Lise med følge samlet etter «Bønn for soknet» på toppen av Røvær, med god utsikt inn til byen.

VISITAS I VÅR FRELSERS MENIGHET:

- IMPONERENDE Å SE HVA MENIGHETEN FÅR TIL
- At dere vil være en kirke for byen er ikke bare fine ord. For dere er det praksis. Det har vi sett denne uka,
sa konstituert biskop Anne Lise til Vår Frelsers menighet etter avsluttet visitas i Haugesund.
Visitasen 13.-18. mars inneholdt i tillegg
til samtaler med ansatte, både samtale med
kommuneledelsen, besøk på Maritimt Forum og Forandringshuset, medarbeiderfest,
Kulturkveld i Vår Frelsers kirke og en strålende dag på Røvær. På Røvær samlet også alle i
følget seg til en bønn for soknet, med liturgi,
sanger og tekstlesning. Rammene kunne ikke
vært vakrere, med nydelig utsikt til hele menigheten fra hav til dal.
I møte med kommuneledelsen ble det gode
samarbeidet mellom kirke og kommunen bekreftet.
- Det er et klart behov for kirken i dagens samfunn, det så vi tydelig etter 22. juli, sa ordføreren.
Dialogarbeid, samarbeidet om palliativ omsorg, cruiseanløp og sentrumsvekst var også
blant temaene på møtet.

Fra visitasforedraget:
«En fireåring sykler rundt mellom bordene i menighetshuset. Diakonen småprater med gamle
kjente under broa. Konfirmanten tenner lys og
bærer kors i gudstjenesten. Bedehuskapellet på
Røvær rommer hundreårs historie og livet på øya
nå. Klokkespillet klinger over byen. Kantoriet
synger seg inn i påsken. Alt dette er Vår Frelsers
menighet.
Tusen takk for en flott mottakelse, i byen og på
Røvær! Det er en stor opplevelse å være på visitas. Det er imponerende å se alt denne menigheten får til og den kvaliteten som preger arbeidet.
Dere er en menighet som er ett med byen og stedet
dere hører til, som bryr dere om store og små, de
som har enkle liv å leve og de som sliter, de som
kommer når det skal feires, de som vil ha kirke til
hverdags, de som synger og de som sørger.»

Anne Lise Ådnøy sammen med Marit
Brathole og Lars Breivik Hellerdal på
Forandringshuset.

AV TOVE MARIE SORTLAND

Kulturkvelden i kirken favnet et bredt spekter av kulturelle uttrykk. Fra unge musikere
fra Skeisvangs imponerende framførelser, til
en fersk tekst om Vår Frelsers kirke, skrevet
av journalist Arnstein Olaisen og fremført
av Tove Selås. Mor og sønn Mercedes og Espen Fernando Aarvik fortalte begge om sitt
forhold til kirken. - Å være leder på konfirmantleir var en positiv opplevelse, sa Espen,
og mor Mercedes delte hvordan det var for
henne å komme inn i kirkerommet.
- Her er det godt å komme. Man kan bare
komme inn, uten å bestille time, smilte hun.
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God stemning på møtet med kommuneledelsen i rådhuset.

Kirkeliv

BØNN FOR DÅPSBARNET

Bør vi hefte oss med detaljer? Stundom kan det ha noe for seg. For eksempel når vi synger
dåpssalmen på nr. 581 i Norsk Salmebok: Å, la din Ånd nå med oss være.
I Grundtvigs hjem i København ble det samtalt
og sunget mye. På hans eldre dager, da syn og
hukommelse sviktet, ble det lest mye høyt for
ham – blant annet fra hans egne bøker. Noen
ganger syntes han ikke noe om det som ble lest.
Andre ganger ble han positivt overrasket. En
gang ble dåpssalmen O la din Ånd nu med oss
være sunget. En besøkende forteller: «Da sangen
var endt, spurte Grundtvig hvem den salme var
av, og ble forundret da man svarte: Den er jo av
Dem selv.»
Riktig nok er den en gjendikting av en gjendiktning, med en engelsk salme fra 1700-tallet som
originaltekst, skrevet av presten James Oswald
Allen. Men gjendiktningene er frie, blant annet
har salmen fått nytt versemål, så den framstår med
rette som en Grundtvig-salme.
Særlig gripende vakkert og poetisk er, synes jeg,
verset om det lange eller korte «løp» som ligger
foran dåpsbarnet, og bønnen om at det uansett
må bli tatt hånd om. (Noen av oss synger denne
linjen med et tilfreds smil: «Gråhåret tjener kom
i hu!»)

Lord! Plant us all into thy grace,
that we thy name may prove;
parttakers of thy cross beneath,
and of thy crown above.
Altså at korset som dåpsbarnet - og vi - er merket
med, en gang skal byttes ut med krone. Grundtvig
gjengir verset slik:
For vuggen lyde engeltoner,
lad dem ej dø på gravens bred!
Alt som du korser, så du kroner,
i skyggedalen går du med.
Landstad tok ikke dette med. Derimot laget Blix
en oversettelse som kom inn i Nynorsk Salmebok. Vanligvis synes jeg ikke om at danske salmer
blir oversatt til nynorsk, men jeg husker godt
og med glede dette siste vers fra dåpshandlinger
under min oppvekst:

JOSTEINS
SALMEDRYPP
- Jeg har skrevet ned
noen observasjoner og
refleksjoner knyttet til
salmer. Det er ikke grundige
analyser av hele salmer, men
korte tekster - små drypp
- med fokus på bestemte
enkeltheter jeg mener er
viktige. Mitt ønske er å dele
dette med dem som synes
det er interessant. Kanskje i
noen tilfeller klargjørende.
Om mulig også – slik det
er for meg – rett og slett
oppbyggelig. Til andakt.
Utbyttet blir størst om en
har en åpen salmebok og en
kopp kaffe for hånden under
lesningen.

Jostein Vestbø

Ved vogga gode englar syngja,
å, lat den song til gravi nå!
Og som deim krossen her må tyngja,
so lat deim der di kruna frå.

Salmen har fem vers både i originalversjon og i
den versjon Grundtvig fant den, men mye var endret. Blant annet var denne fine tanken kommet
inn i siste vers:

Å, la din Ånd nå med oss være,

Er løpet langt, la dem ei mattes,

du som de små til deg innbød!

gråhåret tjener kom i hu!

La disse barn, vår Frelser kjære,

er løpet kort, la dem ei fattes

nå døpes til din seierdød!

et rom hvor hjemme selv er du.

Vi etter deg dem kristne kaller

Ja, skriv ditt navn i deres hjerte

la du dem i ditt namn oppstå,

og deres i din høyre hånd,

og hold dem fast så ei de faller,

så de med deg har fryd og smerte

men frem til målet frelst kan nå.

til felles i Den Hellig Ånd!
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Tema: Pinse
Det er fint med en
ekstra fridag, men hvorfor har vi egentlig pinse?
Pinsens innhold havner
ofte i skyggen av den
koselige jula og
dramatiske påsken.
- Pinsen er både et
kommunikasjonsunder,
den er kirkas bursdag og
en feiring av livgiveren
Den hellige ånd,
forklarer sokneprest
Bård Egil Dyrhol.

Pinse

Pinse forbindes gjerne med familiesamlinger, hagearbeid og skjøre sommerspirer. Men
det kristne innholdet er ikke like høyt oppe i
folks bevissthet
- Pinsen er gjerne en litt annerledes høytid i
forhold til påsken, som kan fylles med kvikklunsj og påskekyllinger, og jula, som er en
gammel lysfest de kristne fylte med nytt innhold, sier Bård Egil Dyrhol.
Han forklarer at påske og pinse er høytider vi
har arvet fra jødene.
- I den jødiske sammenheng henger påske og
pinse tett sammen. I påsken feires utgangen
fra Egypt, i pinsen feires åpenbaringen på Sinai, der Moses får loven på steintavlene. Dette
skjer 50 dager etter påske, 7 uker etter flukten
fra Egypt.
I pinsen som er beskrevet i Det nye testamentet blir denne pakten fra Sinai fornyet. Disiplene er i Jerusalem, folk feirer pinse rundt
dem, men Jesus har sagt de skal vente på Den
hellige ånd, slik israelsfolket ventet ved Sinai.
Det var 12 disiplene, slik det var 12 jødiske
stammer som inngikk pakten i Det gamle testamentet.
Loven kom med torden og brak på toppen av
Sinai-fjellet, i Jerusalem kommer vinden og
ilden, så det er klare paralleller mellom fortellingene. Den hellige ånd skulle bo i hjertene
til disiplene, slik loven skulle det i jødenes
hjerte, slik mange jøder bærer den på pannen.
Den hellige ånd kom etter at Jesus for opp til
himmelen Kristi himmelfartsdag, og gjør at
Jesus ikke er avhengig av tid og geografi, han
er tilstede alle steder, til alle tider. Gud er nærværende hos oss.

det var et «høre-under» eller et «snakke-under»? Et kommunikasjonsunder var det i alle
fall. Det var det motsatte av det som skjedde
ved Babels tårn, et språkunder gjorde at folk
skjønte hverandre igjen. Det de kunne si og
skjønne har ingenting med tungetale å gjøre.
Det som ble formidlet, det ble forstått.
Vi snakker også om at vi som kristne er utrustet med Den hellige ånd, vi skal få hjelp til å
gjøre oss forstått når vi forteller om Gud. Vi
kan gjøre så mye pedagogisk som vi vil, men
at Den hellige ånd er med, er det som avgjør.
- Men likevel hører vi litt lite om Den hellige ånd,
kanskje?
- Vi snakker om Den hellige ånd hver søndag
i kirka! I dåpsliturgien sier vi at «Gud har nå
gitt deg sin hellige Ånd og født deg på ny.» Vi
tror at vi får Den hellige ånd i dåpen. Den hellige ånd er en forutsetning for å kunne være
en kristen og tro, det er åndens verk. Vi kan
også ta imot Den hellige ånd på andre måter
enn ved dåpen.
- Hvordan kan vi merke Den hellige ånd?
- Hvis noen blir kristne fordi de hører om
Gud og Jesus, så er det Den hellige ånd som
virker. Men Ånden kan virke på så mange
måter: gjennom personer, i naturen, i en
bok, en film, i en musikalsk opplevelse. Først
og fremst taler Ånden gjennom bibelordet.
Ordet, nattverden og dåpen knytter Den hellige ånd til synlige ting. Nærværet er ikke bygget på følelser. Er det noe som er ustabilt her
i verden, så er det menneskelige følelser. Det
er ikke noe galt med følelser, men vi kan ikke
bygge Den hellige ånds nærvær på det.

- Synes du pinsen blir vektlagt for lite?
- Det kan hende, men jeg er egentlig ikke
opptatt av at den skal vektlegges så veldig i seg
selv. Pinsen finnes ikke for å dyrke egne åndelige følelser, eller spesielt gjeve nådegaver.
Bibelen er ikke opptatt av det, men av oppdraget Den hellige ånd utruster oss til.
- Som er?
- Det kan være forskjellige oppgaver, men hovedoppdraget er å gå ut og gjøre alle folkeslag
til disipler. Det betyr ikke at vi skal gå rundt
og fortelle om Jesus til alle hele tiden, men
like fullt at vi skal være et medmenneske, en
neste. I dette oppdraget går Den hellige ånd
med oss hver dag.
- Stemmer det at pinsen er kirkens bursdag?
- Ja. Da Den hellige ånd kom, ble 3.000 døpt,
og menigheten ble mer enn de 12. Det var da
kirken og menigheter fødtes. Katolikkene sier
gjerne at kirkens start var da Peter ble klippen, slik Jesus kalte ham. Det er i hvert fall
ingen kirke uten Den hellige ånd.
Ånden kom for å bygge menighet og fellesskap. Ikke for at den enkelte skal bli et åndelig
supermenneske. Fellesskap er hele poenget.
Vi lever i en tid med en sterkt individuell tankegang, med større fokus på «hvordan jeg
kan få mer», enn «hvordan vi som fellesskap
kan få til mer». Når vi feirer kirkens bursdag,
er det fellesskapet som skal bygges.
AV TOVE MARIE SORTLAND

Pinsen er som en lyskaster
Tro er Åndens verk

- Tror du folk kunne mer om pinsen før?

- Hva skjedde da Den hellige ånd kom til disiplene?

- Det er ikke sikkert at de gjorde det, pinsen
er ikke vektlagt så sterkt i vår tradisjon. Pinsen
er som en lyskaster: Man er ikke så opptatt av
selve lyskasteren, men av det som den lyser
på.

Den hellige ånd kom som en vind og satte seg
på hodene som ild. Disiplene kunne plutselig
snakke et fremmed språk, vi kan jo lure på om

8

Sokneprest Bård Egil Dyrhol

Tema: Pinse

FOLK OM PINSEN:
Hvordan står pinsen i folks bevissthet? Forskjellige folk gir forskjellige svar.
1. Hvilket forhold har du til pinse?
2. Du får en ekstra dag fri,
hva bruker du den til?
3. Når jeg sier «Den hellige ånd»,
hva tenker du da?
Tina Fykse,
kontormedarbeider i
Haugalandsmuseene
1. Jeg har ikke noe
kjempesterkt
forhold til pinse.
Det er en fridag,
men vi har ingen
spesiell feiring.
Men jeg setter
stor pris på den!
Jeg burde egentlig visst mer om pinse, de
har jo om den på skolen.
2. Da er jeg som regel med familien. Vi har
ofte en litt finere familiemiddag på andre
pinsedag.
3. Jeg tenker jo på kirka og kristendommen,
men det er også noe beroligende og fint
med Den hellige ånd, synes jeg. Ellers
hører vi mest om Gud og Jesus, ikke så
mye Den hellige ånd.
Halvor Versto,
Sør-Norsk boring
1. Jeg har mest
forhold til pinsen
som en fridag.
2. Da pendler jeg
hjem til Vinje. Det
er viktig å være
sammen med familien. Jeg ønsker
ikke å fjerne disse
fridagene, slik svenskene gjør.

3. Den hellige ånd var noe som frelste. En
gang i tiden. I dag er vel den største religionen lommeboka…
Hans- Einar
Pettersen,
Sør-Norsk boring
1. Forholdet mitt til
pinsen er vel det
at jeg har fri.
2. Da er det viktig å
bruke tid hjemme
i Skien! Det faller
seg slik at jeg skal
bli far til ei jente,
vi har termin pinseaften, den 19. mai.

3. Jeg tenker på evnen og nåden til å ta
innover seg det kristne budskap. Og jeg
tenker på kirkens evne og autoritet til å
formidle tros-inspirasjon.
Nils Johan
Bru Fatland,
ungdomsleder i Rossabø menighet
1. Jeg har egentlig
ikke så sterkt
forhold til pinsen.
Jeg har fri fra
skolen.
2. Dagen går nok til å
øve til prøve.

3. Jeg tenker på Treenigheten. Jeg tenker ikke
så mye på det personlig, men vi har jo
også en tredeling av makten i landet vårt.
Det er bra at den er tredelt.

3. Da tenker jeg på språk, og på tårnet i
Babylon når folk ble spredd og snakket
ulike språk. Den hellige ånd fikk folk til å
skjønne hverandre igjen.

Carl Egil Buch,
pensjonist

Emilie Jansen,
elev på Skåredalen
skole

1. Pinsen er en veldig
glad fest! Det er
fullendelsen av
hele påske-prosessen, en liten gledes-eksplosjon!
Hellig åndens
ild er bildet på at
frelses-situasjonen ble etablert
ved pinsen. Kirken ble født i pinsen. Jeg
feirer med en pinse-messe i den katolske
kirken. Liturgien og tekstene og sangene
er viktig for meg.
2. Andre pinsedag pleier jeg å være på Krosshaugen. Det økumeniske perspektivet er
viktig i pinsen, og kommer godt fram der.

1. Hm..., jeg har ikke
noe spesielt forhold til pinsen.
2. Når jeg har fri,
liker jeg å sykle.
I pinsen i år skal
vi på hytta til
bestemor utenfor
Tromsø. Det er kjekt å være der. Hytta
har ikke TV, vi ser på flammene i ovnen i
stedet!
3. Da tenker jeg på Gud. Og at Den hellige
ånd finnes på jorda.

AV TOVE MARIE SORTLAND

TREENIGHETEN PÅ 1-2-3
Treenigheten handler om at Gud kommer til oss på tre måter, forklarer Bård Egil
Dyrhol:
Faderen har skapt alt. Faderen virker
kanskje litt fjern, noen ser for seg en gammel mann med skjegg. Men Gud er ikke
kjønnsbestemt, likevel bruker vi begrepet
«Far», slik Jesus gjorde. Gud er den som
opprettholder alt.

Sønnen, Jesus, er ordet, visdommen. Han
som kom til oss som et menneske, han som
er Frelseren som dør for menneskene og
står opp igjen.
Den hellige ånd er Guds nærvær hos oss,
og i oss. Ordet «Ånd» kommer fra ånde,
pust, vind. Det som gir liv. Den hellige ånd
har alltid fantes. I begynnelsen skapte Gud
himmelen og jorden, og Guds ånd svevde
over vannene. I den andre skapelsesfortel-

lingen blåste Gud liv i menneskene. Duen
er også et bilde på Den hellige ånd, det bildet møter vi første gang i fortellingen om
Noah. Duen kommer tilbake med olivenkvisten, den kommer med bilde på liv.
Kirkefedrene og teologene har formet ut
denne læren om treenigheten, men det
tredelte bildet av Gud er også beskrevet i
Bibelen. Jesus sier: Døp dem i Faderens,
Sønnens og Den hellige ånds navn.
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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!
SKÅRE MENIGHET

UDLAND KIRKE

Gudstjeneste hver søndag kl. 11.00.
Alle gudstjenester er tilrettelagt for hele familien med søndagsskole og Hellig Uro.

Alteret i Rossabø kirke pyntet til påske.

ROSSABØ MENIGHET

VÅR FRELSERS MENIGHET

ROSSABØ KIRKE

VÅR FRELSERS KIRKE

Gudstjenestene starter kl. 11.00
hvis ikke annet er annonsert.

Søndag 29. april
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp. Nattverd.
Søndag 6. mai
Søndag 29. april
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp. Nattverd.
KULTURKIRKEN SKÅRE
Gudstjeneste.
Torsdag 10. mai: Kr. Himmelfartsdag
«Vi vil skape en møteplass mellom himmel
Kl. 11.00: Høymesse. Nattverd.
og jord for det brede lag av folket, der vi vil
Søndag 6. mai
samle ulike kulturkrefter og formidle kultuGudstjeneste.
Søndag 13. mai
ruttrykk gjennom nye og eksperimentelle
Kl. 11.00: Gudstjeneste for små og store. Dåp.
former.»
Lørdag 12. mai kl. 08.00
Menighetens 3-åringer blir spesielt invitert!
Følg med på annonsering av arrangement på Eritreisk ortodoks gudstjeneste.
Kl. 18.00. Evensong med Kantoriet. Les mer
www.kirken.no/skare,
på s. 12.
velg KULTURKIRKEN SKÅRE
Søndag 13. mai
Torsdag 17. mai: Grunnlovsdag
Gudstjeneste.
Kl. 12.00: Festgudstjeneste. Konst. biskop
ÅPEN KIRKE
Anne Lise Ådnøy
Udland kirke er åpen alle hverdager i kontor- Tirsdag 15. mai kl. 14.30
tiden – i tillegg til når det er arrangement i
Gudstjeneste for 4T6 med foreldre og søsken. Søndag 20. mai: Pinsedag
Kl. 11.00: Høytidsmesse. Dåp. Nattverd.
kirken. Kirkerommet kan brukes til stillhet og
Mandag 21. mai: 2. pinsedag
bønn. Lysgloben kan brukes til tenning av lys. Søndag 20. mai
Kl. 11.00: Økumenisk gudstjeneste på KrossGudstjeneste.
haugen.
Bønn hver søndag kl. 10.30 i bønnerommet
Udland kirke. Vi følger skoleruta.
Søndag 27. mai
Søndag 27. mai
Gudstjeneste.
Kl. 11.00: Høymesse. Nattverd.
Kirkekaffe for alle i Udland kirke etter gudsSøndag 3. juni
tjenesten.
Søndag 3. juni
Kl. 11.00: Høymesse. Nattverd.
Lekeplassgudstjeneste - for og med barn og
Søndag 10. juni
Søndagsskole
voksne på lekeplassen ved Rossabø kirke.
Kl. 11.00: Gudstjeneste for små og store. LørHver søndag (utenom familiegudstjenester) i Etter gudstjenesten: Leker, tombola, salg av
dagsGODT er med. Sommerfest og avskjed
Udland kirke kl. 11.00
grillpølser, kaffe, kaker og saft.
for diakon Arve Dalby. Vi markerer SkaperSøndagsskole samtidig som gudstjenesten.
verkets dag. Les mer på side 12.
For barn fra 0 år.
Søndag 10. juni
«Hellig Uro» for barn fra 3. klasse i Udland
Gudstjeneste.
Morgenbønn onsdager
kirke.
Kl. 08.30 i kirkerommet.
Formiddagsbønn fredager
Kl. 11.00 i Vår Frelsers kirke. «Åpent hus» i
Pinsegudstjeneste på Krosshaugen
menighetshuset etterpå.
2. Pinsedag feirer vi økumenisk gudstjeneste på Krosshaugen kl. 11.00. Gudstjenesten
er tradisjonelt et samarbeid mellom flere kristne kirkesamfunn i Haugesund. I pinsen
RØVÆR BEDEHUSKAPELL:
feirer vi at Den hellige ånd knytter oss sammen som kristne, på tvers av språk, kultur og
Søndag
6. mai
kirkesamfunn. Flere steder er det derfor økumeniske gudstjenester i pinsen. ØkumeKl.
14.00:
Høymesse. Nattverd.
nikk betyr samarbeid og arbeid for økt forståelse mellom forskjellige kristne kirker.
Søndag 3. juni
Kl. 14.00: Høymesse. Nattverd.

UTSIRA KIRKE:

Gudstjeneste på Krosshaugen i 2016, med blant andre Keystone Ten Sing og
dominikanermunken Haavard Simon Nilsen.

Søndag 12. mai
Kl. 12.00: Konfirmasjonsgudstjeneste.
Torsdag 17. mai: Grunnlovsdag
Kl. 12.00: Festgudstjeneste.
Søndag 10. juni
Kl. 12.00: Gudstjeneste

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

DOKTORGRAD I HÅP
Da jeg hørte professor Vibecke
Lohne ved OsloMet snakke om håp
i Vår Frelsers menighetshus i vår, ble
jeg fascinert. Hun har doktorgrad
i håp! Sykepleieren påstod ikke at
håp sparer oss for alt, men at det gir
livskvalitet.
En annen jeg har hørt mye på, om
samme tema, var en uskolert snekker fra Nasaret. Han hadde et naturtalent til å gi håp, og å snakke
om håp. Da han var smertelig klar over sin kommende død sa han
dette til sine nærmeste:
«Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til
dere.» ( Joh.14,8 )

Pinsetiden er fin sånn sett. Den har en heftig melding å komme
med: Jesus is back! Jesus gav en lovnad og et håp, og innfridde.
Nå er Mesteren her med åndelige krefter som skal inspirere oss til
å være det vi er skapt til å være! Noen blir heftig og begeistret av
Den hellige ånd. Andre tar det helt kuli og rett og slett lever ut livet
slik planen er, inspirert av den oppstandne Kristus!
At vi har Kristus, den oppstandne, midt i blant oss i byen vår, gir
håp og livskvalitet.
Håpet Mesteren gav sine nærmeste medarbeidere og venner brukte de i en kamp som var rimelig tøff. Det var sterke krefter som ville
så tvil om deres budskap. Sånn er det i dag og. Pinsen skal minne
oss om at vi har en kraft fra det høye. Du har også en slags «doktorgrad i håp» i CVen din. Den kan være god å ha når det røyner
på. Det kan gi deg bedre dager og framtidshåp.
AV TOM LANDÅS, DAGLIG LEDER I SKÅRE MENIGHET

Livets gang
STEDT TIL HVILE

DØPTE
ROSSABØ KIRKE
28. januar:
Vegard Brekke Indrefjord
Mia Strützel
4. februar:
Anton Rossebø Håheim
18. februar:
Alfred Heskja
25. februar:
Ellie Zenteno Hjertås
11. mars:
Leon André Weierød-Tlili
18. mars:
Victoria Eide
25. mars:
Lilly Heggen Nygaard
1. april
Emrik Egeskog
UDLAND KIRKE
28. januar:
Marie Eikill Jacobsen
Andreas Lyngstad Mortveit
4. februar:
Olav Sætre Færevåg
11. februar:
Felix Elias Gunnarstad-Lindanger
25. februar:
Henrik Haukeland Sværen
4. mars:
Brage Ræstad
11. mars:
Rikke Krohn-Brekke
Nea Stenvoll Solgård
18. mars:
Ane Byrkjeland
Hanna Borgersen Mortveit
25. mars:
Emma Solhaug

1. april:
Elida Hagen Skogstad
Eilev Stav-Nesheim
8. april:
Daniel Nonslid
Erik Hult Solheim
VÅR FRELSERS KIRKE
4. februar:
Jens Selsås Larsen
Justine Vandli Ulvik
Alma Nedrebø Welde
18. februar:
Mie Steensnæs Nordvik
Sophia Klovning Strømø
25. februar:
Tobias Nicolay Solberg Holthe
Sofia Salomonsen Piscopo
Evelina Eriksen Skalin
Aleksandra Talge
11. mars:
Santiago Anfinsen
Maren Irene Christoffersen
Deniz Hagen-Aksoy
Julian Grinde Meland Weeds
25. mars:
Viktor Lie Lotsberg
Bjørn Espehaug Ytreland

ROSSABØ MENIGHET
Torhild Egeland-Eriksen
f. 1923
Torbjørn Lindefjeld
f. 1939
Roger Mathisen
f. 1956
Joachim Jacobsen
f. 1927
Rigmor Johanne Svendsen f. 1937
Sverre Johan Wasbrekke
f. 1933
Magnar Simonsen
f. 1946
Agnes Elnan
f. 1933
Jenny Sofie Enoksen
f. 1924
Borghild Helene Hole
f. 1937
Sigfrid Nelly Bang
f. 1925
Ingeleiv Kristine Valentinsen f. 1927
Reidar Arnfinn R.Ommedal f. 1954
Nils Emil Bakkevik
f. 1947
Andrea A. Ervesvåg
f. 1924
Ingrid Erland
f. 1934
Audun Løvereide
f. 1940
Karl Johan Rasmussen
f.1939
Edmund Nyseth
f. 1958
Rolf Inge Ingebretsen
f. 1931
Anna Teodora Møinichen f. 1923

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

SKÅRE MENIGHET
John Birger Hervik
Kåre Thordal
Gerd Konstanse Holgersen
Jacob Johan Eide Lie
Rolf Magne Wiestad
Maria Eriksen
Sigrid Anna Lid
Edvin Meling
Hans Teodor Kapstad

f. 1944
f. 1939
f. 1931
f. 1953
f. 1960
f. 1923
f. 1940
f. 1973
f. 1952

VÅR FRELSERS MENIGHET
Anbjørn Fjeldheim
f. 1938
Gunn Arnhild Aronsen
f. 1956
Else Marie Alne
f. 1924
Einar Vormedal
f. 1934
Ansgar Torbjørn Fyllingsnes f. 1949
Audun Dagsland
f. 1928
Else Marie Stensland
f. 1937
Olga Steensnæs
f. 1931
Solveig Svendsen
f. 1927
Nora Irene Fjellsøy
f. 1935
Asbjørg Hjørdis Nilsen
f. 1928
Tor Egil Vågen
f. 1969
Hilda Katrine Kalland
f. 1918
Bjarne Urrang
f. 1925
Judith Log
f. 1927
Jan Lennart Samuelsson
f. 1956
Ole Andreas Jensen
f. 1922
Dagny Johanna
Haugvik Jensen
f. 1916
Nils Haukeland
f. 1937
Arne Johan Gaard
f. 1926
Anne Marie Olufsen
f. 1929
Karl Kristian Andersen
f. 1946
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Smånytt

UNGDOM I LEDERTRENING
Helga 16.-18. mars var ca. 40 ungdommer samlet i Nedstrand på weekend. Ungdommene kom
fra Skåre, Rossabø, Vår Frelsers og Aksdal menighet. - Vi har hatt fokus på fellesskap, at vi alle
er en del av menigheten. Vi har lekt, gått på tur,
spist god mat og øvd til gudstjenesten vi deltok på i Nedstrand kirke, forteller trosopplærer
Bjørg Lund i Skåre menighet.

INVITERER TIL UNGFILM 5.-6. MAI

Det er tatt et initiativ til å etablere en fast filmfestival i Haugesund for ungdom i alderen 13-18
år. En prosjektgruppe bestående av 7 ungdommer, samt voksne representanter og medlemmer
fra KFUM-KFUM og Den norske kirke, har valgt å kalle festivalen «UngFilm». Prosjektet er
forankret i Kulturkirken Skåre som representant for Den norske kirke i Haugesund og KFUMKFUKs Forandringshuset. Målet er å stimulere til filminteresse og samfunnsengasjement gjennom å vise filmer, og samtidig stimulere til refleksjon og samtale. Det er et uttalt mål at festivalen skal styrke Den norske kirkes tilbud til ungdom i Haugesund blant annet sammen med
konfirmantarbeidet og ledertreningen. Et samarbeid med Edda kino er etablert, og man jobber
også med å få på plass en relasjon til Filmfestivalen i Haugesund. Ungdommene har valgt filmer
sammen med Edda, og de har
jobbet med markedsføring og
arrangementsplanlegging.
Les mer om UngFilm på
www.kirken.no/haugesund,
og følg @ungfilmhgsd på
Instagram.
Festivalpass til 200,- kroner gir
adgang til alle filmene, samt
pizzabankett på Vår Frelsers
menighetshus lørdagen. Passene kjøpes på Edda kino.

PROSJEKTKONFIRMANTER PÅ TUR
Rundt 100 konfirmanter som har valgt
leiralternativet ProsjektCamp var på tur
rundt Tjelltjønn en av de vakre sommerdagene i april. Neste samling er på
Fredtun i slutten av mai. De to andre leiralternativene er KonfAction og Spekter,
som finner sted henholdsvis i slutten av
juni og i begynnelsen av august.

FEIRER SKAPERVERKET MED SØPPEL
Vår Frelsers menighet markerer Verdens miljødag den 5. juni
med å utfordre til en ryddedugnad i nabolaget, eller andre steder. Og søpla du sanker sammen har de en helt spesiell plan for:
- Lørdag 9. juni kl. 12.00-14.00, parallelt med Lørdagsgodt, inviterer vi til en lokal ryddedugnad her rundt menighetshuset og
kirka, forteller diakon Arve Dalby og medlem i diakoniutvalget
Lars Breivik Hellerdal. Så lages det et kreativt verksted, der poenget er å lage noe fint utav det man har funnet av søppel.
- Folk må gjerne ta med seg det de har samlet opp den 5. juni
også. Resultatet av verkstedet blir tatt med inn i gudstjenesten
den 10. juni, der Skaperverkets dag blir feiret. Koblingen mellom
diakoni og mijlø blir tydelig: Vern om skaperverket er en sentral
del av diakoniplanen for Den norske kirke.

Emilie, Anna Linnea, Aleksandra, Navi, Ravn Kenneth, Jørn, Jonas og
Heine har laget kunst fra påskefortellingen på Hobbyklubben.

HOBBYKLUBB FOR JENTER OG GUTTER

Lars Breivik Hellerdal og Arve Dalby fra diakoniutvalget i Vår
Frelsers menighet utfordrer til kreativitet på Skaperverkets dag.
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Etter nyttår startet Hobbyklubben på IMI huset opp. Som navnet sier er
det forskjellige hobbyaktiviter hver gang. Lek med garn har vært svært populært. Det samme med påskeverksted og sjonglørballer. I februar hadde
vi karneval og maskelaging. Sist samling var det kunstverksted, der de fikk
lage flotte malerier på lerret om påskebudskapet. Hver gang er det matservering, gjerne varm middag. Av og til er de med på å tilberede maten selv.
Her er alle jenter og gutter fra 1.-5. klasse er velkommen! Det rekrutteres
barn både fra området rundt Brakahaug og andre steder i byen. Møtedag
er annenhver tirsdag kl. 17.00 – 18.30.
Ta kontakt på tlf. 97 54 63 80 for mer info!
AV ODDVEIG BERGSAGER

Annonser
KRISTEN
LITTERATUR
BIBLER
ANDAKTSBØKER
SALMEBØKER
DIKTBØKER
ROMANER
BIOGRAFIER
CD og DVD

WILLOW TREE
ﬁgurer

BARNEBØKER

50

år i Haugesund

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

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

www.imibb.no

CONTAINER TRANSPORT WESTERN/NORTHERN NORWAY – THE CONTINENT

Fleksibilitet og r egular itet
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

13

Annonser

AvtaleGiro: en enkel, sikker og rimelig måte å gi din gave til Folk og Kirke på

Vi er takknemlige for alle som velger å gi en gave til menighetsbladet vårt. Nå oppfordrer vi til å bruke AvtaleGiro,
som gir fordeler for begge parter.
Enkelt. Med AvtaleGiro lar du banken din ordne betalingen for deg.
Sikkert. Du har like god oversikt over betalingen og kontoen din som før.
Rimelig. AvtaleGiro er en av de rimeligste måtene å overføre gavebeløp på. Giver får også skattefradrag for sine gaver.
Fordel for kirken. Rimelig ordning å administrere. Ressursene kan settes inn på andre viktige områder.

Slik kommer du i gang: Gå inn på www.kirken.no/haugesund,
velg GIVERTJENESTE. Print ut skjema, fyll ut og lever kirkekontoret.
Tusen takk for din gave!

Bønesveien 70, 4260 Torvastad
Tlf. 52 84 67 88
Friestad Kjøkken & Interiør as
Vestheimvegen 33
4250 Kopervik
Telefon 52845090
www.friestad.as

Svelland Bygg as

Støtt våre annonsører!
De støtter oss

Vi har hele behandlingskjeden innen rusomsorgen.
Tlf. 52 85 90 00
www.stiftelsen-karmsund.no

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

GARDSENTERET

www.nilssorhaug.no

Nygaardsvn. 6, 5515 Haugesund

GRAVSTEIN

O. J. Hanssen A/S

Haraldsgt. 147 – 5527 Haugesund

Se vår store
utstilling,eller
be om katalog

Skattkjær Skiferindustri as
Haraldsgt. 140 – 5527 Haugesund

(mandag - fredag)

Ørpetveitvn. 59
5534 Haugesund.
www. skattkjaer. no

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

Bestill katalog på

boligpartner.no
Tlf. 52 70 32 20
post@haugli.no
www.hauglibakeri.no

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

Bestill katalog på

boligpartner.no

OFFSHORE OG FØRSTEHJELPSKURS

www.4safety.no

www.nord-motor.no
KVALAMARKA INDUSTRIOMRÅDE - HAUGESUND

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

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

Per VELde as
Circle K Kvala

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

Åkra Bil
Diktervegen 8,
5538 Haugesund
52 70 60 00
www. aakrabil. no
Åkra Bilimport
Rådhusgaten
4270 Åkrehamn
52 84 55 00
www. aakrabilimport. no

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!
ROSSABØ MENIGHET

Se www.kirken.no/rossabo
VÅRKONSERT:
Lekeplassgudstjeneste
«VI MÅ VÆRE MED!»
Søndag 3. juni kl.11.00.
Torsdag 3. mai kl. 17.30 inviterer Grilling og aktiviteter etterpå.
store og små barn i Rossabø
Småbarnssang deltar.
Mini- og MaxiGospel og Tween
til vårkonserten «Vi må være
STRIKKEKLUBB
med!». Tema for konserten er
I Rossabø menighet har to
at vi må være med og ta vare på
strikkeklubber sett dagens lys
jorda og alle menneskene som
det siste året! Kl. 20.00 den siste
bor her. Vi må være med å skape
onsdagen i måneden møtes en
fred. Vi skal fortelle om, og samle gjeng strikkeglade til mat, prat
inn penger til, Mamma Maggie
og strikk. Vil du bli med? Sett av
og Stefanusbarna sine prosjekter
onsdagene 25. april og 30. mai!
blant barna som bor på søppelDagen etter, dvs. torsdagene 26.
fjellene i Kairo.
april og 31. mai, er det formiddagsstrikkeklubb (se artikkel s.
SMÅBARNSSANG
4). Det er plass til flere i begge
For 2- og 3-åringer i Rossabø
strikkeklubbene!
menighet. Vi møtes seks tirsdager i mai og juni kl. 17.00-17.45.
Første gang er 8. mai.
Påmelding på www.kirken.no/
rossabo

SKÅRE MENIGHET
Se www.kirken.no/skare

PIT STOP i Udland kirke:
Onsdag 2. mai kl. 19.00-21.00
Program: Lovsang, deling, bønn, formidling, sosialt, kveldsmat.
SKÅRE MENIGHET FEIRER KRISTI HIMMELFARTSDAG
sammen med Haugesund KFUK-KFUM med kafé,
aktiviteter, andakt fra kl. 12.00 på Vigdarheim.
Her blir speidaren og Key-Stone og med.

ETTERLYST
Vi er på jakt etter
3.klassinger til

FELLES

Se www.kirken.no/haugesund
INFORMASJONSMØTER
Spekter og KonfAction
NB! Informasjonsmøtene om
leirene er for konfirmanter og
foreldre fra alle tre menighetene!
KonfAction
Tirsdag 22. mai kl. 18.00
i Vår Frelsers kirke.
Spekter
Torsdag 14. juni kl. 18.00
i Rossabø kirke.

PREMIE TIL DEN SOM
MELDER SEG!!!
Påmelding og informasjon
www.kirken.no/skare!

Høstturen går til Sunnfjord
Med besøk på Astruptunet i
Jølster, bremuseet i Fjærland og
Florø. Turen er 20.-24. august.
Bindende påmelding innen 15.
juni. Se www.kirken.no/haugesund for mer informasjon og
påmelding.

VÅR FRELSERS MENIGHET
Se www.kirken.no/varfrelsers

VÅRBASAR på «åpent hus»
fredag 27. april, i salongen på Vår
Frelsers menighetshus.
Vi møtes til formiddagsbønn i
kirken kl. 11 først.
Siste SUPERTORSDAG før
sommeren: Torsdag 24. mai
– en møteplass for alle generasjoner!
Det serveres god og rimelig middag 1. torsdag i måneden på menighetshuset. Alle er velkomne!
Middag og kaffemat serveres fra
kl. 16.00 - 18.30.
Det er kreativt verksted og lekekrok hele tiden. Klokken 17.00 er
det Småbarnssang for 1-3 åringer
med foreldre – sammen med
Silje.
Salmer og kaffe for voksne –
sammen med kantor Goos i
salongen.
FORMIDDAGSBØNN OG
KAFÉ HVER FREDAG
– NB! BORTSETT FRA:
Fredag 11. mai (dagen etter Kr.
Himmelfartsdag) og fredag 18.
mai.
LØRDAGSGODT FOR 10-12
ÅRINGER (5.-7. klassinger)
– i menighetshuset
28.april og 9.juni kl. 12-14 –
sammen med Lisbeth Carina.
Den 10. juni blir det gudstjeneste
og sommerfest som en fin avslutning før sommeren.

UDLAND KIRKE
LØRDAG 5.MAI OG SØNDAG6.MAI 2018

På plakaten

LØRDAGSKAFÉ FOR
MENNESKER MED
UTVIKLINGSHEMMING
I salongen på Vår Frelsers menighetshus, kl. 12.00 – sammen med
diakon Arve m.fl. lørdag 5. mai.
Sommeravslutning på
Stemnestaden 26. mai. (NB! Ikke
lørdagskafé 2. juni som det stod i
forrige nummer).

KONSERTER og EVENSONG
i VÅR FRELSERS KIRKE
Søndag 13. mai: Evensong
(Kveldsbønn) m/Kantoriet,
kantor Goos ten Napel, kantor
Alie Hamberg (orgel) og Torgeir
Vea (liturg).
Onsdag 16. mai: Bedlington
hornorkester.
Konsert v/Frelsesarméen.
17. MAI-FEIRING 2018
– i kirke og menighetshus
Kl. 12.00: Festgudstjeneste i kirken. Taler: Konst. biskop Anne
Lise Ådnøy. Kantori-sangere
deltar.
Kl. 12.30 - 14.30: 17. mai-kafé
i menighetshusets festkledde
lokaler.
SOMMERFEST og AVSKJED
FOR DIAKON ARVE
Søndag 10. juni feirer vi gudstjeneste kl. 11.00 og inviterer
til sommerfest ute og inne på
menighetshuset etterpå. Alle
grupper i menigheten samles til
grilling og aktiviteter før vi tar
sommerferie.
Denne dagen markerer vi også at
diakon Arve Dalby blir pensjonist – og vi takker ham for de 13
årene han har vært i menigheten!
Vi skal ha jubilantfest for de
som fyller 75, 80, 85, 90, 95,
100, 100++ torsdag 31. mai kl.
12.00 - 14.00 på Vår Frelsers
menighetshus. Jubilanten kan ha
med seg en ektefelle, venn eller
venninne. Invitasjon sendes i
posten.
MARKEDSDAGER 2018
Fredag 17. og lørdag 18. august.
Sett av dagene allerede nå – vi
har bruk for deg, vi har plass til
deg.

15

Til slutt

I kø for
film og
eventyr
- Farfar, ka gjorde dåkker før fjernsynet kom?
Åtteåringen har skjønt at farfar hører til den
siste generasjonen som har levd en del av livet
uten fjernsyn.
- Jo, det var mye vi gjorde da, som vi ikke gjør
nå. Er det noe spesielt du tenker på?
- Jaaa, søndag ittemiddag for eksempel. Ka gjorde du då?
- Det kunne være litt kjedelig. Jeg kunne håpe
på at moren min laget vafler til ettermiddagskaffen, og så var det folkemusikkhalvtimen på
radio. Men så var det også Barnas hyggetime.
- Å, ka va de’?
- Det foregikk på KFUM, der KM-huset er nå.
Men da var det bare KFUM, og huset var litt
mindre. Søndag ettermiddag var det mange
som gikk på hyggetime i storsalen der. Jeg
husker jeg måtte stå i kø ganske lenge for å få
billett. Sånn var det hver gang. Så mange barn
ville gå på hyggetime at de en tid måtte lage
Barnas hyggetime to ganger på samme søndagen. Det var helt i begynnelsen, i 1953. Da var
ikke jeg stor nok til å gå, men jeg har lest at da
kom det omtrent 600 barn hver søndag. Det
er mer enn det er plass til i den største salen
på Edda kino. Storsalen på KFUM var ikke så
stor, så derfor måtte det bli hyggetime to gan-

Det var lang kø foran inngangsdøra på KFUM foran Barnas
Hyggetime. Storsalen var bak de buede vinduene. Billettluka var bak
det lille vinduet til venstre.
Illustrasjon fra jubileumsboka

ger samme søndag. Og det hendte at det kom
så mange at selv da var det noen som ikke fikk
komme inn. Det var nok surt.
- Ka skjedde da?
- Til å begynne med sang vi alltid den samme
sangen. Den var slik:
Nå samles vi atter med smil og med latter, hallo,
hallo, hallo.
En hilsen vi sender til slekt og til venner, hallo,
hallo, hallo.
Og så var det andakt, ofte med lysbilder til.
Ofte sang vi om Daniel og Rut, du har kanskje
hørt om dem? Det står om dem i Bibelen.
Sangen var slik:
– Jeg er ei lita jente
– Jeg er en liten gutt
Og jeg vil ligne Daniel
– Og jeg vil ligne Rut
For Rut hun var så god og sann
– Og Daniel var modig han
Så jeg vil ligne Daniel
– Og jeg vil ligne Rut

Jentene sang det som handlet om jenter og
Rut, mens guttene sang det som handlet om
gutter og Daniel.
Og hver gang fortalte Knut Amundsen eventyr. Det var også med lysbilder til. Han var
kjempeflink til å fortelle, og han hadde en
stemme som passet så godt til å fortelle eventyr.
Noen ganger var det litt større barn som sang
eller spilte sketsjer. De hadde vært på KFUM
noen dager før for å vise hva de hadde tenkt å
gjøre, og så fikk de tid i søndags-hyggetimen.
Film var det også. Det kan du tro var stas! På
KFUM hadde de eget filmapparat og viste
film på den store hvite veggen over scenen
i storsalen. Filmapparater var ikke så lette å
få tak i i Norge på den tida. Jeg har lest at de
kjøpte det fra USA, og at en fra KFUM reiste
til Stavanger for å hente det på båten fra Amerika. Og filmene var noen ganger Chaplin, andre ganger for eksempel Hakke Hakkespett.
Det var gøy!
Når hyggetimen var slutt var det full fart hjem.
Den som var heldig, kunne kanskje få en vaffel med syltetøy før kveldsmaten. Og kanskje
litt av folkemusikkhalvtimen.
AV KNUT MELAND

BARNAS HYGGETIME
Arrangert for første gang på høstparten i 1953.
«Barnas hyggetime» var en fulltreffer for Haugesund KFUM.
I det ennå TV-løse samfunnet fylte tiltaket et behov for underholdning og aktivisering. For foreldrene kunne det bli en
velfortjent fristund. Dessuten så KFUM-erne en verdi i samværene som «et motstykke til kinoens barneprogram på søndags ettermiddagene», skriver Ingmar Areklett og Nils Olav
Østrem i «Dagens gutter – morgendagens menn», boka som
kom ut til hundreårs-jubileet i 1992.

Barnas hyggetime var en suksess. Stavanger kristelige
ynglingeforening fulgte opp med et tilsvarende suksesstiltak
like etter. Senere lånte Haugesund KFUM annonse-vignetten.

