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VANDRER EN NY VEI

Mange små skolebarn tar i høst sine første skritt på en
ny og ukjent vei. Byens førsteklassinger ble invitert til
menigheten sin for å få seksårsbok, trosopplæring og
gode rammer rundt den nye starten. I Skåre menighet
vandret barna helt til Tornes da de var på skolestartleir.

Meldte seg inn

Penger i koppen

Dame med perspektiv

- Jeg opplever at kirken har rom
for alle, sier Hege Haukeland
Liadal. - Den har blitt en
folkekirke. Og man kan ikke
gjøre endringer ved å stå på
siden og ikke være medlem.

Hva gjorde organist Amund
Dahlen med pengekopp
og plakat rundt halsen
i Haraldsgata? Kirkas
innsamlingsmetoder har
tatt mange krumspring opp
gjennom årene.

- Det mest verdifulle er å leve
godt sammen her og nå. Være
gode mot hverandre. Om et par
generasjoner er vi glemt, sier
Aud Kyvik Hauge (99).

Se side 4
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Kommentar

NYTT FRA KIRKEVERGEN:

Mer kirke

Jeg gjennomførte en
uhøytidelig spørreundersøkelse.
Jeg spurte om folk
hadde lyst til å gi
penger for å få mer
kirke. Svarene jeg
fikk var gjennomgående positive, men
de svarte også at de ofte ikke rakk eller prioriterte gudstjenesten, og da fikk de ikke gitt.
Når de så endelig kom seg i kirken hadde de
ikke kontanter, så da ble det ikke noe da heller.

I sum følte de at de fikk gitt alt for lite i forhold
til hva de opplevde å få igjen.
Alt tyder på at vi kommer til å ha en offentlig
finansiering av kirken også i årene framover,
men vi må nok innstille oss på at vi nok ikke
kommer til å få mer penger. Det betyr at om
vi ønsker å nå lenger ut og til flere mennesker,
så blir de private gavene enda mer viktige. Vi
må legge til rette for at alle som har lyst til å
gi, enkelt kan gjøre det. Vipps, Svipp, MCash,
Mobilepay og SMS er løsninger som blir tatt
mer og mer i bruk. Etter hvert håper vi at du
kan gjøre deg nytte av disse løsningene også
i våre sammenhenger. Kommer du i kirken i
løpet av høsten vil du gjerne oppleve at vi har
tatt i bruk SMS ved innsamling av kollekt. Når
det er sagt, ønsker vi ikke at dette skal «ma-

ses» om. Det enkleste er derfor at givere registrerer seg for regelmessige trekk via avtalegiro.
Da kan du gi en fast månedlig sum. Over tid
vil slike regelmessige gaver utgjøre et viktig
bidrag uansett størrelse. Ønsker du å gi, kan
du enkelt registrere deg på våre nettsider, eller
du kan få hjelp av administrasjonsleder i din
lokale menighet. Ta kontakt!
Husk, kirken skal alltid være der for deg, uansett lommebok og uansett hvor mye eller lite
du gir! Og har du ikke anledning til å bidra
økonomisk, er vi også glade for alle som bidrar som frivillige medarbeidere. Engasjerte
medlemmer skaper en sunn og framtidsrettet
folkekirke.

PROSTENS HJØRNE:

Livet er en spilledåse,
sier Alf Prøysen

Vi bærer med oss et lass
med tanker og følelser,
her vi putler på. Heldigvis
er det mange flotte ting å oppleve. Naturopplevelser, gleden av å mestre noe, en givende
samtale med noen som vil oss vel. Kjenne den
sitrende spenningen når vi er forelsket.
Når det gode og positive føles fraværende, kan
det være tungt å håndtere hverdagen.
Sårende bemerkninger og negative karakteristikker tråkker alltid andre ned.
Vi kan ta fra andre livsmot ved å pirke borti
ømme punkter.
Noen har opplevd overtramp som gjør at noe
rakner.
Vi er unike mennesker. Det betyr at vi har rett
til å sette grenser rundt oss der vi ønsker de
skal være. Samtidig som vi skal leve i et samspill med andre mennesker.
Det kan være vanskelig å vite hvor nært vi skal
slippe noen innpå og hvor vi skal holde avstand. Likevel skal vi hele tiden lete etter den
gode melodien, det vakre og magiske.
Livet er Guds gode gave til hver enkelt av oss.
Vi er skapt for å være en del av andres liv.
Alf Prøysen skrev en sang om en spilledåse, en
vakker og magisk skatt som bestemor tok fram
ved spesielle anledninger. Det er en fortelling
som handler om flere ting, men den peker på
at de gode tingene i livet er det viktig å ta godt
vare på, slik at de ikke blir ødelagt.

Hu bæssmor hadde no’ rart i kista
Som næsten æiller vi små fekk sjå
Det var en spelldåse kledt med fløyel
Med nykkjelhøl og med roser på
Og oppå lokket der sto en spelmæinn
Med fela stødd mot sitt rauve kinn
Og når hu bæssmor fekk trekt opp verket
Så lea spelmæinn på bågen sin
Det var ei tone så lys og vakker
Ei lita helsing frå lykkens grend
Vi sanke bær og vi plukke blommer
Og lønna var å få høre den
Og vart vi sjuke kom prest og doktor
Med kamferkluter og salighet
Men kom a bæssmor med trekkopp-verket
Så snudde krisa når fela let
En gong så var je åleine inne
Det var så visst itte gæli ment
Je ville sjå å som laga låten
Så spellmæinn spelte og fela let
Je tok ei hårnål og pirke borti
Så verket hoppe og fjæra sprang
Og spelmæinn sto der med bågen løfte
Og det var sistgongen fela sang
Je gret og bar meg i mange netter
Så kom a bæssmor og ga meg råd
”Vi er no’n spælldåser æille sommen
Og det er mangt en lyt akte på
Rør æiller verket som laga låten
Nei, slike ting har vi ittno med
Men er du stille og følgje takta
Så har du tona i ny og ne.”

AV KIRKEVERGE KJETIL NORDSTRØM

Våg å ta
praten!
Tidligere i høst fikk
jeg lov å snakke med
en gruppe foreldre
om det å samtale med
barn om tro. Settingen
var skolestartleir, og foreldregruppa var
god og sammensatt. Mitt utgangspunkt
var å vektlegge selve verdien av det å ha
en løpende trossamtale med barn. Noen
ganger ved felles undring, noen ganger
kjappe spørsmål og forsøk på svar.
Å bringe videre de verdiene vi synes er
viktige, er en av de største oppgavene vi
har som foreldre. Men ulike ting kan være
hinder for å snakke åpent med barna om
Gud og tro. Egen religiøse sjenanse er én
ting, noe annet er en utbredt forestilling
om at barnets frie vilje kan bli krenket om
man forsøker å inkludere dem i ens egen
tro. Hvis egen bakgrunn omhandler religiøs tvang og et trangt kristent miljø der
valgmuligheter ikke fantes, er holdningen
forståelig.
Men i hvilken setting vokser de aller
fleste barn opp i dag? Et pluralistisk samfunn vil stadig utfordre dem på religion,
kultur, tilhørighet og identitet. Å trygge
barns religiøse anker er dermed en av
våre viktigste oppgaver som foreldre.
Barna lærer alt mulig annet fra oss, selvfølgelig skal vi snakke åpent om det viktigste! Å fortelle barna om Guds kjærlighet og velsignelse som gir dem en
uendelig verdi som mennesker, er noe av
det beste vi kan gi våre barn og ungdommer. Hvis noe ikke blir snakket om, da
sier vi indirekte at det ikke er viktig. Og
hvem vet, kanskje barnets intuitive gudsforhold og innsikt gjør at det er vi voksne
som lærer mest?

AV PROST RUNE STEENSNÆS ENGEDAL
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Portrett

ALT SOM SPIRER: Aud Kyvik Hauge trives best i vinterhagen sin det meste av året. Her spirer alt – både blomster og hennes egen tro.
Foto: Sigmund Hansen

DRONNINGEN PÅ HAUGEN

Hun gav seg ikke med frisørsalongen før hun var 77. Nå er hun snart hundre, har blitt enke for andre gang og er eldst
blant de trofaste kirkegjengerne i Vår Frelsers menighet.
Aud Kyvik Hauge er dronning i vinterhagen
sin på Nordhaugen i Rogalandsgata. Her,
blant blomster og tomater, egne malerier,
malte porselenkopper og tusen ting kjøpt på
gjenbruken og loppemarkeder, lever hun sitt liv
– dag for dag, som hun sier. Herfra ser hun helt
til Føynå, der hun ble født.
- Jeg reiser med buss til min yngste og eneste
gjenlevende bror på Stord. Han er ti år yngre,
enkemann, god i hodet, men skral til beins. Så
jeg hjelper ham litt og så reiser vi sammen til
Tittelsnes. Han er så glad i å fiske.
Styrke, dans og svømming
Minst en gang i uka er Aud på seniordans der
deltakerne får blå og røde armbånd. Der er det
sånn mangel på mannfolk at de blå må være
«kavalerer». Så svømmer hun på Havnaberg
på mandager, og hjemme har hun manualer
som hun trener med to ganger for dagen.
- Sprek som en fole, ler Aud og vifter vekk
det faktum at hun har hudkreft. Men det
holdes i sjakk. 21. februar 2017 er tanken
å feire hundreårsdagen, mest sannsynlig i
menighetshuset. Der var de 90 nærmeste da
hun feiret 90-års dagen. Siden er de blitt flere:
Seks av syv barn lever og Aud har 16 barnebarn
og 24 oldebarn.
- Et av oldebarna mine har kommet til meg
hver fredag fra hun begynte på barneskolen. Vi
spiser vafler, drikker kakao og skravler. Nå er
hun 18 og kommer fortsatt.
Jeg sier til henne at det mest verdifulle er å
leve godt sammen her og nå. Være gode mot

hverandre. Om et par generasjoner er vi glemte.
- Jeg kommer aldri til å glemme deg, oldemor,
svarer hun. Da kjenner jeg på en varm glede og
takknemlighet

«Jeg tar en dag
om gangen»
Barna ba for mor og far
Aud Kyvik Hauge sier det var noen av barna,
gjennom det kristelige skolelaget, som trakk
henne og mannen, baker Torger Hauge i
Hauge&Lindaas, gradvis inn i det kristne
miljøet. De dro årvisst på sommerleir på
Drotningborg og ble endel av menighetsmiljøet
i Vår Frelsers menighet. Her kom hun inn i en
bibelgruppe som Anna Nærum ledet.
- Barna ba for mor og far. Jeg hadde jo
barnetroen, og jeg ville dessuten ikke skuffe
barna mine. Så fikk jeg gradvis en levende tro
og den har siden styrket og båret meg.
Selv er Aud lærerdatter med en far fra Stord.
Bortsett fra de første barneårene på Feøy og i
Kopervik, vokste hun opp på Leirvik.
Til Haugesund kom hun som ung jente i
frisørlære hos frøken Anna Marie Jeppesen i
Sørhauggata 133. Tre måneders prøvetid uten
lønn, så 10 kroner måneden det første læreåret.
Første barnet, Astrid, fødte hun på Haugesund
sykehus mens tyskerne overfalt Norge.
Den høygravide Aud sto i vinduet og så

haugesundere flykte ut av byen med alt sitt
pikkpakk.
Med syv barn og den yngste bare syv år, døde
Torger Hauge, 53 år gammel. Tilbake satt
hun, 50 år og travel med Aud Kyvik Hauges
frisørsalong, to ansatte og hushjelp hjemme.
Hun drev den salongen i over 50 år.
Et nytt kapittel
Så, i en alder av 79, treffer enken Aud
enkemannen Håkon Svarstad på 80 år. Han
holder et interessant foredrag på et eldrekurs i
Hardanger. Impulsive Aud går bort og takker.
De fikk fire og et halvt gode år sammen på
Framnes i Hardanger.
- Etter begravelsen kom en av hans sønner,
som er lege, bort til meg og sa: «Du har gitt far
minst to år ekstra». De ordene varmet.
Nå varmer hun seg i vinterstuen i sitt eget
hjem i Rogalandsgata. Hun er like glad i kirken
som hun er i blomstene som omgir henne.
Hun ser at formiddagsbønnen og søndagens
gudstjeneste ikke trekker like mange lenger.
Men hun henfaller ikke til mismot. Så godt
som alle de gamle venninnene er borte, men
Aud skaffer seg stadig nye – flere av dem både
20 og 30 år yngre. Og som frø, vet hun at også
menneskene trenger næring og lys for å trives
og vokse. Hun teller gleder hver dag, og akkurat
nå gleder hun seg til at det siste oldebarnet hun
bar til dåpen skal få sin fireårs- bibel til høsten.

AV SIGMUND HANSEN
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Byfolk

GLAD FOR NY
NETTLØSNING
Da stortingsrepresentant Hege Haukeland
Liadal meldte seg inn i kirken igjen, måtte
hun møte opp personlig. - Jeg er glad for at
man nå kan administrere medlemskapet sitt
på nett, sier hun.
Den engasjerte Arbeiderparti-politikeren
ble overrasket over det hun oppfattet som
en kronglete prosess da hun i vår ville melde
seg inn i Den norske kirke. I likhet med tidligere SV-leder Erik Solheim og andre som har
meldt seg inn etter kirkens teologiske bevegelser de siste årene, syntes hun innmeldingen var unødvendig komplisert.
- Jeg var sikkert på at det skulle være enkelt,
men det er faktisk ikke bare å møte opp personlig på et offentlig kontor når man er pendler!
- Jeg er glad for at man har kommet så langt
at medlemskapet kan håndteres personlig.
At folk styrer dette selv, er med på å sikre at
medlemslistene er riktige. Å være medlem i et
trossamfunn er også en personlig sak. Det er
fint at dette nå kan ordnes i fred og ro, uten å
oppleves som utleverende eller å «måtte stå
til rette for noen», mener Haukeland Liadal.

Var sint på kirken
Helt siden ungdommen har hun vært engasjert politisk og kjempet for likestilling og
rettferd.
- Jeg meldte meg ut av kirken som 17-åring.
Synet mitt på homofili og abort var ikke forenlig med kirkens syn den gang. Jeg var nok
veldig sint på kirken den gang, jeg innrømmer det. Det var på slutten av 80-tallet, og
da måtte jeg faktisk snakke med presten for å
få meldt meg ut. Han spurte i tillegg om jeg
var helt sikker på hva jeg gjorde, minnes hun
smilende.

- Men både jeg og kirken har forandret oss.
Nå er det spennende kandidater til verv og
ledere som jeg selv kan identifisere meg med.
Jeg opplever at kirken har rom for alle. Den
har blitt en folkekirke. Og man kan ikke gjøre endringer ved å stå på siden og ikke være
medlem. Det er innenfra forandringer skjer.
Nå har ikke jeg noen agenda om å ta ordet i
kirken, men jeg ser at det er rom for flere meninger nå enn før, sier Haukeland Liadal.
Les hele intervjuet på
www.kirken.no/haugesund
AV TOVE MARIE SORTLAND

VIKTIG MED KORREKT REGISTER
Etter at kirken lanserte ny nettløsning for innog utmelding 15. august, har det vært mye
oppmerksomhet om medlemskap og utmeldingstall de første dagene. Kirkerådets direktør Jens Petter Johnsen sier det er viktig for
kirka å ha korrekte register, og at man ønsker
å ha de medlemmene som faktisk vil være en
del av kirken.
Også i Haugesund har det vært merkbart
mange utmeldinger, flest de første dagene
etter løsningen kom. Saksbehandler Olav
Hagen har ansvar for medlemsregisteret ved
kirkevergens kontor. Han er glad for at nye
tekniske løsninger er på plass, men er litt undrende til holdningen at det har vært så vanskelig å melde seg ut tidligere.
- Jeg tror det nesten har blitt en myte at det
skulle være så vanskelig. Før måtte man sende
et brev eller mail med navn, fødselsnummer
og adresse, og ønske om å melde seg ut. Vi har
godtatt alle utmeldinger så lenge vi har hatt
en underskrift. Det var ikke fullt så enkelt å
melde seg inn. Man måtte møte opp personlig, kirken var pålagt fra staten at dette måtte
skje. Ingen andre trossamfunn trengte dette,
sier Hagen.

4

Samtidig som han synes den nye nettløsningen er positiv, lurer Hagen på om det er litt
mange som tar Den norske kirke for gitt.
- Jeg har mottatt oppmelding til dåp fra folk
som har meldt seg ut uka før, og det samme
med vigsel.
Vi har mange brukere som ikke er medlemmer. Rundt 15% av dåpsbarna har en forelder
som ikke er medlem.
Mister goder og rettigheter
- Hva skjer når man melder seg ut av kirken?
- Når man melder seg ut, mister man rett til
å stemme ved valg, være ansatt i kirken, være
fadder, og rett til å bruke de kirkelige handlingene gratis. Fadderskap kan man derimot ha
om man er medlem i et annet kirkesamfunn.
Og selv om Den norske kirke ikke direkte tjener på antall medlemmer, så ser jo staten på
medlemsmengden når tildelinger skal gjøres.
Ved å melde seg ut, mister man medbestemmelse over lokale kirkebygg, og man er ikke
lenger del av det lokale arbeidet menigheten
driver, som trosopplæring, diakoni, kulturelt
tilbud, besøkstjeneste for eldre, sorgarbeid,
osv. Alt dette arbeidet forutsetter at kirken

har medlemmer, det er menighetsfellesskapet
som står bak alt dette, sier Hagen, og legger
til: - Den norske kirke er ikke en organisasjon, der man aktivt melder seg inn. Vi er noe
større enn det. Vi er en institusjon som er til
for alle døpte. Dåpen gir en del rettigheter, og
også medbestemmelse i et fellesskap.
Se www.kirken.no, velg OM KIRKEN

Den norske kirke har laget en elektronisk
selvbetjeningsløsning der man kan sjekke
sin medlemsstatus og eventuelt endre den.
Man må logge seg inn slik man gjør til for
eksempel nettbank.
AV TOVE MARIE SORTLAND

Byungdom
Amalie Storesund Olsen
forteller her om hvordan
en oppvekst med blant annet Barn er bra!-festivalen
har skapt et sterkt engasjement for en rettferdig
verden. På bildet er hun
sammen med Faith fra
Drucilla i Uganda.

ET ÅR AV EN ANNEN VERDEN
Med store, beundrende øyne husker jeg at jeg flere høstferier på rad satt i en mørk Haraldshall og så på fargerike dansere
og sangere fra MYSA i Kenya.
De var modige, flinke og jeg så opp til dem
og det de fortalte om. Bilder ble vist på storskjerm, og en liten flamme ble tent i meg.
Noen år senere får jeg vite at det er en ledig
plass i gruppa som skal reise til MYSA i 2012.
Jeg er konfirmant, og etter at jeg spent plukket
opp telefonen og deretter hastet til det første
møtet for reisegruppa, fikk jeg vite at jeg skulle få være med. Det var min tur, endelig var
det jeg som skulle få dra til Afrika.
Noen måneder senere blir turen satt på vent.
MYSA var ikke like fantastisk som jeg trodde
og samarbeidet ble avsluttet. Jeg ble trist, oppgitt og lei meg. Verden er urettferdig og jeg er
sint på de få menneskene i MYSA som gjorde
at hele samarbeidet måtte stoppe. I etterkant
fikk vi tilbud om å være med til Uganda med
Strømmestiftelsen, og i november 2012 dro
jeg ned sammen med flere andre barn, ungdommer og voksne.
Utrolige og urolige inntrykk
Dagene i Uganda gjorde inntrykk. Jeg har
aldri smilt så mye som da vi lekte med barna
i Miles2Smiles, og jeg har aldri grått så salte
tårer som da vi om natten traff flere gatebarn
som hører til prosjektet CRO. Lyset som var
blitt tent flere år tidligere, blusset opp og ble
til en flamme. Vel hjemme etter en fantastisk
reise og noen utrolige og urolige inntrykk,
fikk jeg tid og plass til å fortelle om det jeg
hadde sett og lært. På Håvåsen hadde jeg lærere som lot meg fortelle om Uganda og alle
menneskene jeg hadde møtt, hjemme viste
jeg bilder til alle som ville se, jeg meldte meg
inn i Amnesty International og fikk et lederverv der etter bare halvannet år. Det aller, aller beste med etterarbeidet var i midlertid å få
være leder på Internasjonalt verksted på Barn

er bra!-festivalen i 2012. Sammen med de andre barna og ungdommene tilbrakte vi ei uke
i et lite klasserom med sang, bastskjørt, dans
og sjonglør-baller laget av ris. I tillegg hadde
vi internasjonale ACT:NOW-studenter på
besøk, fra land som Peru, Bolivia, Uganda,
Kenya og Tanzania. Historier ble fortalt og
vennskap ble stiftet.
Tre av disse vennskapene som i ettertid har
betydd mye, er med Faridah, Faith og John.
De er alle tre ungdommer det kunne ha gått
ordentlig ille med, men som med sterk viljestyrke og hjelp fra organisasjoner som Crisc
(KRIK) og CRO kom seg på bena. I dag er de
noen av mine største forbilder, og et bevis på
hvor viktig arbeidet til Strømmestiftelsen er.
ACT:NOW-student
I 2015 fikk jeg igjen mulighet til å dra til
Uganda med Strømmestiftelsen. Denne gang
gjennom et engasjement i Internasjonal komité på Vardafjell VGS. Skolen har årlige innsamlingsaksjoner hvor pengene går til CRO
og Drucilla, gjennom Strømmestiftelsen. På
denne turen, litt over to år siden forrige tur,
fikk jeg se andre sider av prosjektene. Særlig
hvor viktig arbeid Strømmestiftelsen gjør i
hele lokalmiljøer, for både barn, ungdommer
og voksne. Igjen gråt jeg ved møter med gatebarn på CRO, og igjen smilte jeg med ungdommene når vi danset og lo dagen etter.
På denne turen fikk jeg også møte norske
ACT:NOW studenter som jobber i prosjektene i Øst-Afrika. Jeg bestemte meg for at jeg
etter videregående skulle søke meg inn som
ACT:NOW student selv, og jammen fikk jeg
den beste telefonen jeg noen sinne har fått,
rett før muntlig eksamen i vår.

I august starter jeg et årstudium i tverrkulturell forståelse og internasjonalt arbeid på
Hald Internasjonale Senter. Tema som kultur
og tverrkulturell forståelse, bistand og utvikling, bibel, misjon og diakoni, lederutvikling
og personlig vekst, samt informasjon, formidling og kommunikasjon står på planen. Som
en del av året, skal jeg bo og jobbe sju måneder i Mwanza i Tanzania som ACT:NOW
student. Utvekslingen er gjennom Hald og
Fredskorpset, og jeg skal jobbe i TAHEA, et
av Strømmestiftelsens prosjekter. TAHEA
er et spennende prosjekt som jobber for et
rettferdig samfunn i Mwanza ved Victoriasjøen. Jeg skal jobbe med å bedre forholdene
for barn, ungdom og familier på landsbygda i
Tanzania, og oppleve hvordan hverdagen er i
en annen kultur. Det blir rett og slett et år av
en annen verden.
Glad og spent
Sommerfuglene kribler i magen, og jeg kan
ikke vente med å komme i gang. At deltakelse
på Barn er bra!-festivalen og en tur til Uganda
skulle føre til dette hadde jeg aldri trodd, men
jeg er ufattelig glad og spent. Barn er bra!-festivalen og Haugesundkirken, samt Vardafjell
VGS og LIV-kurset gjennom KFUK-KFUM,
har vært som et springbrett ut i en fantastisk
tverrkulturell verden, og jeg er utrolig takknemlig for at jeg får de mulighetene jeg har.
AV AMALIE STORESUND OLSEN
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Kirke og kultur

TID FOR BEKREFTELSE

Nå i august og september blir ett kull konfirmert, og neste kull melder seg opp til
konfirmasjon. Hva håper presten at konfirmanten sitter igjen med? Og hva svarer
han hvis ungdommen understreker at han i hvert fall ikke tror på Gud?
Kapellan Torgeir Vea har ansvaret for alle
konfirmasjonsgudstjenestene i Skåre menighet, og brorparten av de i Vår Frelsers. Det
blir noen konfirmanter til sammen. Hva
ønsker han at konfirmantene sitter igjen med
etter endt konfirmasjonstid?
- For meg er det viktig at de gjennom konfirmanttiden får kjennskap til Gud og til den
kristne troen. At de får oppleve og erfare Gud,
og kjenne troen på kroppen. Og også at de
forstår at de tilhører et verdensvidt fellesskap
som strekker seg gjennom tid og rom, sier
Vea, og legger til:
- Jeg håper at vi gjennom konfirmasjonstiden
får være med å styrke selvbildet deres som
kristne, og formidlet at de har et hjem i kirken
og hos Gud. Og så har jeg jo et håp om at det
å gå til gudstjeneste ikke bare blir noe en må,
men også noe de vil ettersom de blir eldre.
Konfirmantpresten synes det er fint å bli utfordret av ungdommen.
- Jeg liker å diskutere og bli spurt hva jeg
synes. Og måtte gå i tenkeboksen selv. Det
kjekke med å ha konfirmanter er at de stadig
utfordrer meg til å være klar i min egen tro,
og å ha et tydelig språk og eksempler fra min
egen tro. Det er givende.
Valgt en personlig vri
- Hva håper du konfirmantene sitter igjen med
fra konfirmasjonsgudstjenesten?
- Jeg håper det blir et minne for livet. Derfor
har jeg valgt en personlig vri på gudstjenestene, jeg forteller gjerne fra eget liv og troshistorie, eller tar frem gitaren og synger for dem.
- Hva skjer så under selve konfirmasjonen?
- I forbønnshandlingen ber menigheten for
konfirmanten, ledet av prest og kateket. Vi
ber for framtiden deres, at den blir velsignet
og god. I Vår Frelsers har vi også begynt å gå
innom døpefonten på vei bort til forbønnen.
Der dypper konfirmanten fingeren i dåpsvann og tegner korsets tegn i pannen før hun
kommer fram og kneler.
- Hvorfor det, egentlig?
- Det er en symbolhandling, for å understreke
bakgrunnen konfirmasjonen har i dåpen, da
konfirmanten ble Guds barn og en del av kir-

ken. I konfirmasjonen bekrefter Gud sin kjærlighet til konfirmanten. De får også en rose,
et symbol på kjærlighet, og at Gud elsker oss
først. Slik bærer de med seg kjærligheten fra
Gud ut av kirken.
Kravløs tro
- Hva sier du hvis konfirmanten forteller at han
ikke regner seg som kristen, men tør ikke bryte
ut av familietradisjonen med kirkelig konfirmasjon?
- Alle døpte er velkommen til konfirmasjon i
kirken. Tro er som en gave man får i dåpen,
som blir bekreftet i konfirmasjonen. Konfirmanten har valget selv hvor mye han vil
bruke den. Noen pakker den bort, og noen
bruker den daglig. Troen kan også være som
en konfirmasjonsgave, en kakespade i sølv
fra bestemor, eller en bibel. Kanskje tenker
ungdommen at den ikke trengs, en ville heller hatt penger... Men gaven kan vise seg å bli
både nyttig og verdifull seinere i livet. Den
kristne troen er fantastisk dyp og ekte. Det
er mye visdom i den. Den kan vokse, men da
må man være aktiv og holde den ved like, som
man gjør med en idrettsaktivitet. Noe så enkelt som å holde Fadervår ved like er en god
appell til alle konfirmanter.
- Hvor viktig er konfirmantleiren?
- Den er veldig viktig. I leirsituasjonen opplever mange konfirmanter et nytt og godt fellesskap. Det som er fint med våre leirer er at man
kommer sammen på kryss av klasser og skiller
og får nye venner. Jeg håper at konfirmantene
merker at det er godhet, raushet, og ikke jag
etter karakterer som preger leiren. Ungdommene får være seg selv. Da jeg var konfirmant
selv, ble jeg ofte sendt på gangen. Jeg jobbet
nok hardt for å få litt ekstra oppmerksomhet
og lagde kvalm, innrømmer Vea.
- Hva med de som jobber hardt for å komme på
gangen i dine timer?
- De lykkes ikke, smiler presten.
Se www.kirken.no/haugesund
og velg KONFIRMANT
AV TOVE MARIE SORTLAND

Under selve konfirmasjonen ber menigheten for konfirmantens framtid. Her er prest Torgeir
Vea og kateket Reidun Flaten Qvale under konfirmansjon i Skåre kirke.
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ØNSKER VELKOMMEN
TIL NY KORHØST
For første gang inviterer Keystone
Tensing 8. klassinger med på øvelser.
- Vi ønsker velkommen alle som har lyst
å være med i kor, band, drama, dans eller teknikk, forteller styremedlemmer.

Deilig duft av kaffe og nybakte frokostbrød har allerede spredd seg i Café Scenen på KM-huset denne
morgenen. I sofaen sitter våkne styre-ungdommer
og dirigent Brynhild Brandtzæg i Keystone Tensing, klare for å legge planen for høstens oppstart.
Nora Wichstad Eriksen og Elin Kristin Lid har
vært på seminar med ungdommer fra hele landet,
og er virkelig inspirert til å drive både kor og styrearbeid fram mot de store høyder. En av de første
oppgavene er å sørge for at alle ungdommer som
har lyst å være med i kor, får vite at de er sterkt ønsket.
- Tensing passer for alle, sier styremedlem Sara
Hessen.
- Ja, vi har rom for alle! Man trenger ikke være verdens flinkeste verken til å synge eller noe annet,
men man må like det, sier Nora.
Ungdommene søker også folk til band og undergrupper som teknikk, dans og drama. Utstyr og
instrumenter er klare. Harald Helland spiller piano
og hjelper til med band.

Bra og åpent miljø

Keystone har alltid hatt en god del konfirmanter
som velger koret som en del av konfirmantundervisningen. Mange av dem fortsetter også etter
konfirmasjonen. Nå skal nye konfirmanter ønskes
velkommen. Keystone-konfirmantene starter undervisningen sin litt tidligere enn resten, de har
oppmøte allerede onsdag 21. september, med foreldremøte og bli-kjent-treff forkant av øvelsen.
31. august hadde koret åpen øvelse for alle interesserte, men hver onsdag er folk velkomne til øvelse
fra kl. 18.30-21.00 på KM-huset. Siste halvtimen er
satt av til sosialt fellesskap og kveldsmat.
- Jeg synes vi har et veldig bra og åpent miljø her.
Folk finner alltid noen å snakke med, sier Sara Hessen, og understreker at det også går an å ta kontakt
og si at man kommer hvis man er helt ny, så er man
ventet.
Høydepunktet året er den store Keystone-konserten om våren. I tillegg deltar koret på Kulturnatt,
Sport&Sprell i Norheim og Good Night i Håvikhallen. De synger også på gudstjenester og andre
arrangement.
Men hva synger koret?
- Ungdommene får være med å bestemme, men
vi synger både gospel og nye ting du hører på radioen, sier dirigent Brandtzæg.
Nora og Elin Kristin har også med seg mange nye
sanger fra korseminaret.
- Det er styret som bestemmer hvordan koret skal
være, mens jeg har ansvar for fremføringene, sier
dirigenten.
- Ja, her i KM heter det jo «ungt ansvar, voksent
nærvær», konstaterer ungdommene, og bretter
opp ermene før en ny og kjekk Keystone-sesong.
Ring gjerne Nora Wichstad Eriksen på 46 82 19 23
for informasjon
AV TOVE MARIE SORTLAND

Kirke og kultur
Det Norske Jentekor
under urfremførelsen
av «The beauty that still
remains» i Universitets
Aula 8. mai i fjor.

DET NORSKE JENTEKOR TIL KULTURKIRKEN SKÅRE
Lørdag 17. september arrangeres det tredje Rabinowitz-seminaret
i Haugesund. I år utvides seminaret med en kveldskonsert med Det
Norske Jentekor i Kulturkirken Skåre. Under konserten vil koret blant
annet fremføre verket «The beatuy that stills remains», med tekster
fra Anne Franks dagbok, av den norske komponisten Marcus Paus.
Udland barnekor deltar også på konserten.
Temaet for årets seminar er barn og barns rettigheter, og tittelen er
«Ingen er så trygg i fare». Hvordan er det er å være et barn som på
ulike måter faller utenfor, både i krig og i fredstid?
- Vi lever i en dramatisk tid, og det er ufattelig viktig å reflektere over
hvordan barn og ungdom lever i og opplever den verden vi sammen
eksisterer i. Vi er stolte over å ha mange interessante bidragsytere på
programmet, og ser særlig fram til konserten med Det Norske Jentekor, sier Arne Vestbø, arrangør og styremedlem i Rabinowitz-seminaret.

Å snakke

- Når Rabinowitz-seminaret i år velger å rette søkelys mot barns rettigheter, synes vi det er særlig relevant å invitere dette koret, bestående
av jenter i alderen 12-21 år, til å komme til Haugesund. Jentene er på
samme alder som Anne Frank var da hun skrev sin dagbok, noe som
gir dem en unik mulighet til å sette seg inn i tekstene og formidle disse
sterkt, forteller Vestbø.
Det Norske Jentekor er et kor med stolte tradisjoner og høyt kunstnerisk nivå, og er en selvstendig videreføring av NRKs jentekor, som ble
etablert i 1947. Koret vil også fremføre «Ro-uro» av Maja Ratkje, et
verk som handler om krig og fred, orden og kaos.
AV TOVE MARIE SORTLAND

alle sanser, forteller Martha Helene Frønsdal.
Hun sitter i diakoniutvalget i Vår Frelsers
menighet og er med å arrangere temakvelden
sammen med diakon Arve Dalby.
- Utvalget vil gjerne arrangere en temakveld i
året, og dette temaet var et av de mest aktuelle
å velge akkurat nå, forteller diakon Dalby.

øn-

mer
ed

11.
må
ber
nom

Det Norske Jentekors konsert i Kulturkirken Skåre blir en gjentakelse
av konserten som ble holdt i Universitets Aula 8. mai 2015, som del av
den offisielle markeringen av frigjøringsjubileet. Verket er på 30 minutter for Det Norske Jentekor og akkordeonist Frode Haltli.

Å snakke

UtENL NDSK
Hvordan kommunisere på tvers av
språk, bakgrunn og kultur? Det er spørsmålet på temakvelden 21. september i
Vår Frelsers menighet.
- Det kommer mange mennesker fra ulike
kulturer til byen og menighetene våre. Hvordan kan vi ta imot dem på en best mulig
måte? Og hvordan kan vi forstå hverandre
når vi har så ulik bakgrunn? «Å snakke utenlandsk» handler om vilje til kommunikasjon,
om å bruke kroppsspråk, sosiale antenner, ja

Redd for å «tråkke i salaten»
Utgangspunktet for temakvelden har vært
å oppmuntre folk til å tørre å ta kontakt, på
tross av språk-barrierer og kulturelle skillelinjer. Frønsdal har som mange andre opplevd å
komme til kort når en blir usikker og redd for
å gjøre noe feil.
- Vi blir gjerne litt feige. Det hender at man lar
være å ta kontakt fordi man lurer på hvilket
språk man skal bruke, eller man er redd det
kan bli pinlig. Eller kanskje man er redd for å
fornærme noen, sier hun.
- Men jeg jobber med flyktninger selv, og hørte nylig en eritreisk mor si at hun ikke turte
sende sønnen sin bort for å leke hos naboen.
Hun var redd for å gjøre noe feil, eller at gutten ikke skulle skjønne de sosiale kodene. Jeg
tror engstelsen for å gjøre feil, og også sjansen
for å «tråkke i salaten», er like stor hos begge
parter, understreker Frønsdal.
Dette mener hun og Dalby er med å forsterke
behovet for å snakke åpent om temaet.

-Målet for kvelden er at vi tross ulike utgangspunkt må tørre å ta kontakt med hverandre,
forteller Frønsdal og Dalby.
- Man kan også spørre seg hva som skjer hvis
vi alle er avvisende til asylsøkere, flyktninger
og innvandrere, og behandler dem som om
de skulle være farlige. Det er i seg selv en farlig
vei å gå, og kan bli en selvoppfyllende profeti.
- Et smil kan være nok
- Dette med å ta kontakt handler også om å
våge å bruke tid på andre enn våre nærmeste.
Der er vi mange som kan bli utfordret, sier
Dalby.
- Samtidig må vi understreke at det å veksle
noen ord, ja bare et smil, kan være nok! Det
er viktig å ha noen kjente fjes rundt seg for å
få tilhørighetsfølelse, det husker jeg godt fra
studietida, sier Martha Helene Frønsdal.
Gjertrud Bua Larsen fra NAV skal ha hovedinnlegget om «Å snakke utenlandsk.» I tillegg kommer innspill fra ferske innflyttere til
landet vårt, samtaler, eksempler og også musikalske innslag står på programmet.
- Vi ønsker alle velkommen, uansett religion
og bakgrunn. Dette blir en temakveld der vi
håper alle vil føle seg hjemme, understreker
Arve Dalby.
TEMAKVELDEN BEGYNNER KL. 19.00 OG
ER I VÅR FRELSERS MENIGHETSHUS.
AV TOVE MARIE SORTLAND
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Temaside

FEIDE INN PENGER TIL KIRKEN
17. mai 1968 var Karl Johan Stensland en av de som var med og spadde penger ut av fontenen på Rådhusplassen.
Pengene gikk til bygging av ungdomsavdelingen i Rossabø kirke.
- Vi hadde fått ideen om å prøve dette, og vi tok ikke nei for et
svar. Det endelige svaret var det Rådhuskomiteen som kunne gi,
og komiteen var i praksis formannskapet. Vi diskuterte saken med
dem. Dette skulle være en engangsforeteelse. I samtalene snakket
vi varmt om Romas attraksjon, Fontana di Trevi, fontenen du står
med ryggen til og kaster en mynt i om du ønsker deg tilbake til
byen. Vi overførte dette til Haugesund: De som ønsket å se Rossabø kirke reist, kunne kaste en mynt i Rådhusfontenen. Det var
ikke enkelt å få tillatelse, men plutselig gikk det i orden, og vi fikk
lov til å gjøre Rådhusfontenen til ønskebrønn på 17. mai.

Nådde målet
Målet for innsamlingen til ungdomsavdelingen i den nye kirken var
300 000 kroner.
- Kommunen så det slik at den ikke hadde som oppgave å bygge
ungdomsavdelingen, så den måtte menigheten selv samle inn til.
Myntene i Rådhusfontenen var ikke den eneste innsamlingen. Vi
hadde bank på-aksjon, solgte stoler, andeler og lyspunkter. Og vi
nådde målet. Men Rådhusfontenen var kanskje det festligste, sier
Karl Johan Stensland.

Våte penger
Det vi ikke tenkte på, var at dette ble det våte penger av. Men kommunen stengte av vannet etter folketoget og tømte fontenen for
vann. Vi stilte med jutesekker, kost og spade og feide inn de milde
gaver. Siden banken ikke ville ta imot våte penger, dro vi hjem til
Erik Melkeråen der vi la aviser utover og fikk tørket gavene.
Tipping
Det ble også arrangert tippekonkurranse. Deltakerne skulle da
tippe hvor mye som kom inn. Optimistene tippet opp mot 30.000,
mens pessimistene hadde mindre tro på engangsprosjektet og anslo inntekten til 300 kroner eller der omkring.
En fornøyd formann i aksjonskomiteen, slaktermester Erik O. Melkeråen, opplyste til Haugesunds Avis mens myntene ennå var våte
at det var kommet inn litt over 3.000 kroner.
- Det var jo mynter, og tiere var sedler den gang, kommenterer Karl
Johan Stensland.

AV KNUT MELAND

Rensket fontenen:
Haugesunderne ønsket
at Rossabø kirke skulle
bygges og kastet mynter
i Rådhusfontenen.
Aksjonskomiteens formann,
Erik O. Melkeråen, rensker
fontenen for mynter etter at
vannet er tappet ut.
Faksimile av Haugesunds Avis
18. mai 1968

VIL SNAKKE HØYT OM GIVERTJENESTEN
Du kjenner kanskje følelsen: Du sitter i kirkebenken, prøver å være delaktig i gudstjenesten og følge med så godt du
kan. Plutselig får du en slags pose i neven, og meningen er at du skal putte i en slant eller flere. Det er tid for offer.
Problemet er bare at du mangler kontanter.
- Vi får mange tilbakemeldinger om at folk
savner flere måter å gi på. Følelsen kjenner
jeg selv også: «Jeg tenkte å gi og har lyst
å gi, men har ikke penger på meg!» Da er
det lett å føle seg dum. Vi lager et «utenforskap» hvis man sender rundt en korg som
mange «ufrivillig» må la gå forbi, sier kirkeverge Kjetil Solvi Nordstrøm.
Han ivrer for at kirken skal tilby ulike måter
å gi til menigheten sin på. - Folk foretrekker
ulike løsninger, og har også mindre og mindre kontanter med seg. Derfor må vi ha et
utvalg av måter man kan støtte menighet og
samarbeidsorganisasjonene deres på, sier
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Nordstrøm.
Mest av alt slår han et varmt slag for fast givertjeneste.
- Ønsker du å støtte din lokale menighet,
gjør du det aller best gjennom å tegne en giveravtale. Da får man også skattefradrag for
hver krone man gir over 500,-. Giveren registrerer seg via nettet med bankID og legger inn et fast trekk, månedlig, kvartalsvis
eller halvårlig. Man trenger ikke gi så mye
heller, det vil uansett bety mye for den lokale menigheten over et år. En hundrelapp
i måneden klarer mange å gi, mener Nordstrøm, og gir et eksempel:

- Har vi 100 personer som gir 200 kroner i
måneden, blir det 20 000 kroner i måneden
til menigheten. Det blir igjen 240 000 i året
som vi kan drive trosopplæring for. Hvis vi
ikke snakker høyt om dette, så sier vi i praksis nei takk til disse pengene. Og vi sier også
egentlig at penger ikke betyr noe, og det er
vel ingen enige i, smiler kirkevergen.
- Må følge utviklingen
Kontanthåndtering i kirken har også kostnader knyttet til seg. Personalbruk, bilag,
frakt til en stadig mer utilgjengelig bank og
gebyrer både for å telle dem og sette dem
inn koster stadig mer penger.

Temaside

HVORDAN SAMLER MAN INN PENGER
TIL ET ORGEL?

Amund Dahlen hadde svaret klart: Man spiller gateorgel i gågata!

Første gangen gjaldt det å skaffe penger til kororgel i Skåre kirke. Den
nytilsatte organisten kom med ideen.
Stor jobb
- Jeg hadde vært i Nederland og sett at de hadde gateorgler som ble
trukket av hest, sykkel eller ble dyttet rundt, så jeg visste hva det dreide
seg om. Jeg foreslo at vi skulle spille gateorgel i gågata og fikk klarsignal
for å gå i gang. Så skulle jeg skaffe et orgel. Det var en voldsom jobb.
Dette var i 1985. Vi hadde lite av internett og slike moderne greier, så
det var et strev å finne fram til en orgel-eier og hente et orgel over. Jeg
fikk hjelp av ambassaden og fikk tak i et orgel som mest var blitt brukt
på tivoli og markeder. Det kom til Haugesund til prikkedagen i Haraldsgata i 1985. Han som eide det skjønte ikke helt at jeg var musiker
og var ikke helt med på at instrumentet låt litt surt. Men det gjorde det.

da han kom tilbake til Haugesund kastet han igjen fram ideen om gateorgel da det skulle samles inn til orgel i Udland kirke. Det var i 1998.
Under Sildajazzen stilte ham igjen som bøssebærer i gågata foran et
nederlandsk gateorgel.
- Denne gangen spilte vi i 25 timer og samlet inn tusen kroner i timen.
Ikke verst det, sier Amund Dahlen, som nå er organist i St. Paul kirke
i Bergen.

Godt mottatt
- En ting skal haugesunderne ha: De tok vel imot. Handelsstanden
sponset tiltaket. Jeg sto med bøsse og plakat og samlet inn penger til
nytt orgel i Skåre. Mange hyggelige mennesker. Sjøfolk som hadde
hørt gateorgel før og syntes det var bare kjekt. Til og med folk som
danset i gågata til orgelmusikken! Morsomt og livsbejaende.
De som jobbet i butikkene syntes det ble litt mye. De ble lei av musikken. Repertoaret var jo noe begrenset. Derfor hadde vi tre stasjoner og
flyttet orgelet en gang i timen, forteller Amund Dahlen.
Nye runder
Siden var han organist på Lillehammer. I OL-året prøvde han igjen
med gateorgel for å samle inn til nytt instrument i Lillehammer kirke,
men ikke med samme hell. Stemningen var ikke den samme der. Men

- Det er dårlig økonomiforvaltning å satse
på kontanter, mener Nordstrøm.
Er du er registrert med fødselsnummer og
annen informasjon gjennom avtalegiro så
vil det du gi pr SMS også bli registrert som
grunnlag for skattefri gave.
- Vi planlegger å ta i bruk SMS-givertjeneste, og alle menighetene jobber nå med å få
på plass mulighet til å gi via mobil-appen
mCash. Ved noen anledninger vil det også
bli mulighet til å gi via bankautomat.
- Tror du giverinntektene vil stige på grunn av
dette?
- Vi kan ikke forvente noen tidevannsbølge
av betalere, men vi må følge den tekniske
utviklingen og være tilgjengelige for giverne.
- Hvorfor skal folk gi til sin lokale menighet?
Får ikke kirka tilskudd fra staten?

- Vi får bare tilskudd til lønn og kirkebygg.
Men vi har lyst til å gjøre enda mer for barn,
ungdom og voksne, eller pensjonister og
andre vi henvender oss til. Da trenger vi
midler. En del arrangementer ønsker vi skal
være tilgjengelig for alle, ikke alt kan finansieres ved deltakeravgift. Vi byr for eksempel inn til jubilantfester og vi inviterer de
som har mistet noen siste året. Jeg mener
vi gir til menigheten fordi vi ønsker å være
gode for hverandre. Man kan få ting tilbake
som man ikke hadde forestilt seg. Det er en
velsignelse å gi, og en god opplevelse.
Gale assosiasjoner
- Hvorfor tror du det kan være vanskelig å
snakke om at kirken ønsker givere? Man må
liksom hele tiden si at en ikke vil «mase om
penger»…

AV KNUT MELAND

1998:
Organist Amund Dahlen lot
gateorgelet spille og samlet
inn penger til orgel
i Udland kirke. Det stod
klart i 2015
Foto: Tom Landås

- Det tror jeg er kanskje historisk begrunnet
og henger sammen med tidligere tiders avlatsbetaling. Folk får rett og slett feile assosiasjoner. Men det å snakke om penger bør
være like legitimt som å snakke om bønn.
Man har en givertjeneste og en bønnetjeneste. Gir man så får man en opplevelse
av at man er med på laget, sier Nordstrøm,
men understreker at givertjeneste ikke bare
trenger å handle om penger.
- Man kan også gi av tiden sin og delta i
menighetens arbeid. Ikke alle har tid til
det, man er gjerne opptatt med jobb for
eksempel. Kanskje man da har desto større
mulighet til å gi penger. Men begge deler er
like kjærkomment for kirken, understreker
Kjetil Solvi Nordstrøm.

AV TOVE MARIE SORTLAND
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Gudstjenesteliv

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

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

VÅR FRELSERS MENIGHET

SKÅRE MENIGHET

4. september: Gudstjeneste
Lørdag 10. september: Kl. 10.00, 12.00 og
14.00: Konfirmasjonsgudstjenester
11. september: Kl. 11.00:
Konfirmasjonsgudstjenest
18. september: Gudstjeneste. Tema: Misjon.
Taler: Sigfred Sørensen.
Lørdag 24. september: Kl. 08.00: Eritreiskkoptisk ortodoks gudstjeneste
25. september: Gudstjeneste
2. oktober: Høsttakkefest
16. oktober: Gudstjeneste. Speiderne som
har deltatt på JOTA-JOTI bidrar.
Lørdag 22. oktober
Kl. 08.00: Eritreisk-koptisk ortodoks gudstjeneste

4. september: Kl. 11.00: Friluftsgudstjeneste
i Djupadalen.

Gudstjenester
Udland kirke hver søndag kl. 11.00.

23. oktober: Gudstjeneste

Torsdag 13. oktober: Kl. 18.00: Barn er bra!gudstjeneste

30. oktober: Gudstjeneste. Tween-festival.
6. november: Alle helgensdagsgudstjeneste
med lystenning. Musikkinnslag.
Søndagsskole.
Morgenbønn onsdag kl 08.45.
UTSIRA
Lørdag 3. september: Kl. 12.00: Familiegudstjeneste. Dåp.
Søndag 23. oktober: Kl. 12.00: Høsttakkefest.

VÅR FRELSERS KIRKE
11. september: Høymesse. Søndagsskole.
Kirkekaffe.
17. september: Kl. 11.00 og 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste
18. september: Kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste
25. september: Gudstjeneste for små og store
– høsttakkefest. Kirkekaffe
		
2. oktober: Høymesse. Søndagsskole. Kirkekaffe
Kl. 18.00: Evensong. Anglikansk kveldsbønn.
9. oktober: Høymesse. Kirkekaffe

16. oktober: Høymesse. Kirkekaffe
23. oktober: Gudstjeneste for små og store –
myldring. Kirkekaffe
30. oktober: Høymesse. Søndagsskole.
Kirkekaffe.

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER
Lørdag 27. august: Kl.11.00 og 13.00 i
Udland kirke
Søndag 28. august: Kl.11.00 og 13.00 Skåre
kirke
Lørdag 3. september: Kl.10.00 og 13.00 i
Udland kirke
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 og se konsertomtale side 7
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
Morgenbønn onsdag kl. 08.30 i «Det stille
i Udland kirke etter gudstjenesten.
rom» i menighetshuset.
Formiddagsandakt hver fredag kl. 11.00 i Vår Søndagsskole
Frelsers kirke.
Hver søndag i Udland kirkesamtidig med
gudstjenesten kl. 11.00 (utenom familiegudsRØVÆR BEDEHUSKAPELL
tjenester).
25. september: kl. 14.00: Høymesse.
Søndagsskole for barn fra 0 år.
”Hellig Uro” for barn fra 2. klasse.
16. oktober: Kl. 14.00: Høymesse.

KONFIRMASJONSGUDSTJENESTER I BYENS TRE MENIGHETER
Årets første kirkelige konfirmasjon i Hauge- Folk og Kirke ønsker alle konfirmanter til lykke
sund skjer 27. august i Udland kirke, og den med den store dagen!
siste skjer 18. september i Vår Frelsers kirke.
262 ungdommer skal konfirmeres i løpet av 13
Når jeg så skal ut i verden,
gudstjenester.
aldri jeg alene er.
Hva skjer egentlig i konfirmasjonen? - I forFarer truer oss på ferden,
bønnshandlingen ber menigheten for konfirmanten, ledet av prest og kateket. Vi ber for
men jeg vet at du er nær.
framtiden deres, at den blir velsignet og god,
F.M. Franzén (1832)
forteller prest Torgeir Vea (se side 6). Han
håper gudstjenesten blir et minne for livet for
konfirmanten.

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

DØPTE

Livets gang

UDLAND KIRKE
5. juni:
Annika Vikse Hjortland
12. juni:
Elian Rødeseike
Ronja Emberland Sund
19. juni:
Martine Eileraas
Isac Gade Hovden
Melody Sletten
26. juni:
Sjur Longva Kvalvik
Magnus Wennesland Eide
17. juli:
Adrian Skippervik Haug
SKÅRE KIRKE
12. juni:
Henri Hermansen Hansen
ROSSABØ KIRKE
5. juni:
Felix Rasmussen Jacobsen
19. juni:
Olander Støle Vestre
24. juli:
Lillyanne Svellingen Eriksen
Johannes Klose-Kyvik
Olav Monrad-Skaten
Jens Erik Vangberg
7. august:
Morten Nuntun Susort
VÅR FRELSERS KIRKE
29. mai:
Nadia Michelle Waller Efrosina
5. juni:
Odd Emil Brekke Sæverhagen
Tiril Storesund Skogen
		
12. juni:
Maria-Magdalena Kopecka Rognsøy
Martine Njøs Tønnesen
19. juni:
Mari Hugdal Larsen
Brage Smistad
Jonas Tørresdal Stakkestad
Ava Girard-Vika

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

STEDT TIL HVILE
SKÅRE MENIGHET
Guri Urrang
f.1931
Marit Hagland Østensjø
f.1948
Svein Olaf Røkenes
f.1940
Sigrid Bang
f.1922
Arne Lothe
f.1924
Aud Else Madsen
f.1955
Per Torbjørn Juritzen
f.1938
Hilde Irene Vihovde
f.1971
Jorun Grinde
f.1954
Olav Haugland
f.1937
Hildur Ingfrida Vatland
f.1932
Sigurd Bjørge Møllerhaug f.1938
Bjørg Rossing
f.1944
Olav Johannes Stuland
f.1944
Grethe Støle
f.1960
Helge Walter Hermansen f.1940
Ragnar Olav Elgmo
f.1938
Miranda Kathrine Kvernenesf.1950
Inger Lovise Lie
f.1945
Bengt Halvor Sandvold
f.1973
Gudbjørn Weyer
f.1934
Alf Ottar Iversen
f.1930

Astri Helene Finshus
Bodhild Hagland
Birgit Emilie Hegglund
Dagfinn Risøen Sandvik
Bernt Kalland

f. 1939
f. 1947
f. 1953
f. 1962
f. 1946

ROSSABØ MENIGHET
John Ingolf Jensen
Bergljot Ingunn Baugstø
Kristen Andreas Leifsen
Dagfinn Arne Vee
Else Marie Kristensen
Magnus Låstad
Liv Pugerud
Ragna Oline Møksvoll
Signe Marie Odland
Haldis Louise Tjelle
Ole Jørgen Løvvig
Edith Salomonsen
Sigrun Færevaag
Gunnar Låstad

f.1939
f.1942
f.1929
f.1948
f.1936
f.1927
f.1934
f.1926
f.1923
f.1925
f.1967
f. 1923
f. 1915
f. 1925

VÅR FRELSERS MENIGHET
Kåre Magne Østrem
f.1944
Herbert Albert Muller
f.1946
Borghild Otilie Rameckers f.1920
Geirmund Ihle
f.1934
Gunvor Eldfrid Askeland f.1919
Hans Leopold Leitgeb
f.1940
Kari Lilli Uderhaug
f.1934
Judith Olene Hernes
f.1935
Evelyn Froestad
f.1939
Anker Eiken
f.1919
Peder Anton Pedersen
f.1920
Svein Wille
f.1935
Karl Normann Kaltwasser f. 1932
Marry Austneberg Thorsen f. 1948
Mary Ann Helgeland
f. 1933
		
UTSIRA KIRKE
Laurine Klovning
f. 1923
Rasmus Rasmussen
f. 1923

ANDAKTEN:

26. juni:
Adrian Knutsen
10. juli:
Frøya Josefine Synnes Frøystad
Emilie Larssen-Wichmann
Christoffer Thune
17. juli:
Lars Erik Flores Instanes
Victoria Sævareid Nunes
24. juli:
Verona Bartolome-Klovning
Victor Alexander Olsen Miljeteig
29. juli:
Ida Helene Hetland Eriksen
31. juli:
Tiril Bang Iversen
7. august:
Håkon Førland Storesund
14. august:
Eliot Fodor Bøe
Samson Enok Mandius Brynjelsen
Magnus Aanderaa Førde
Olai Sørdal Paulsen
Nicholas Samoilenko Dyhring

SKAM?

På en studiereise i Palestina slo det meg hvor viktig liturgisk renhet var på Jesu tid. Ved alle gamle
synagoger var det ett eller flere renselseskar, og
ved tempelet i Jerusalem mange. En måtte være
«ren» for å kunne møte Gud. Og mange var de
som grunnet sykdom eller livsstil, falt utenfor –
eller de var kanskje feil folkeslag. De var i alle fall
ikke velkomne i synagogen eller i tempelet.

Så kommer Jesus trampende og utfordrer jødene
på hva som gjør uren og hva som må til for å kunne ha fellesskap med Gud. Eller kanskje heller
– hvem Gud ønsker å ha fellesskap med. Fortellingen i Johannesevangeliets 4 kapittel viser dette
med all tydelighet. Jesus sitter ved en brønn midt
på dagen utenfor en samaritansk by. Da kommer
det en kvinne med en floket ekteskapshistorie

bak seg, så floket at hun levde i skam og ikke gikk
ut til brønnen sammen med de andre kvinnene.
Her kunne Jesus ha krysset av i alle boksene for
hvem som var uren; urent folkeslag (samaritan),
urent livsførsel, kvinne (hun kunne jo ha menstruasjonen).
Men Jesus henvender seg til henne, og fordømmer henne ikke. Han viser henne verdi og gir
henne verdighet. Han bekjenner til og med for
henne at han er Gud. Jesus gjør alt galt – men
heldigvis for oss godt. Jesus viser at Gud ikke er
redd det menneskelige. Det kan ikke gjøre Gud
uren – men vi møter Gud som vil gjøre oss rene.
Så løp kvinnen inn i byen, og uten skam fortalte
om Jesus som hadde sett henne og satt pris på
henne.
AV SOKNEPREST I ROSSABØ TOR EGIL ERIKSEN
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Smånytt

KULTURNATT –
I VÅR FRELSERS
KIRKE OG
MENIGHETSHUS
Store og små samlet på den tradisjonelle utflukten til Ejer Bavnehøj, Danmarks tredje
høyeste fjell.

112 PÅ FAMILIELEIR I DANMARK
Menighetene i Den norske kirke i Haugesund arrangerte i sommer den 15. familieleiren i Danmark. - Tilbakemeldingene har
vært at leiren må fortsette i nye 15 år, forteller en fornøyd Kjetil Nordstrøm.
Nordstrøm var frivillig leder på leiren i til-

HØSTFERIE ER
FESTIVALTID

I høstferien 10.-14. oktober braker
Barn er bra!-festivalen løs igjen.
Påmeldingen åpner på barnerbra.
no den 5. september, og stenges
den 19. september. På denne nettsiden finnes også brosjyren for
årets festival. Her er det førstemann til mølla, når rundt 600 barn
skal fordeles på 25 aktivitetsgrupper. Lederansvarlig Geir Kvassheim kunne i god tid før festivalen
registrere godt over 70 ungdomsledere som hadde meldt sin interesse. I tillegg kommer som vanlig
studenter fra HSH, ansatte fra Den
norske kirke, kommunen og andre
samarbeidspartnere som er med på
å lage den unike barnefestivalen.

legg til de erfarne Danmarksleirlederne
Reinert Husveg og Arild Steinsland med
familier. I år var det 112 deltagere på leiren,
som tydeligvis har vært savnet de to siste
somrene den ikke har vært arrangert.

SISTE GATEMESSE
FOR
BISKOP ERLING
Tradisjonen tro og for siste gang deltok biskop Erling på

den spesielle gudstjenesten arrangert av Kirkens Bymisjon i Haugesund. En samling av vante gudstjenestegjengere, folk fra byens rusmiljø, pyntede festivaldeltakere og
forbipasserende fikk lørdag oppleve et annerledes innslag i bymiljøet.
- Disse gategudstjenestene gir meg en mulighet til å møte
mange som ellers ikke ville våget seg innenfor. Folk som
har lengtet etter nattverd kommer hit, forklarte biskopen
på spørsmål om hvorfor det har vært så viktig å for ham å være tilstede under Risøybroa
hvert år i august.
Larisa Pantilica fra
Romania leste teksten
på sitt eget språk.

GODT RESULTAT FOR TRAVLE MARKEDSDAGER

For, av og MED

10.-14. oktober 2016

ALLE
BARN

Teodor McDonald Bygland og
Vebjørn Engedal leker med ball på
årets Barn er bra!-plakat

110.000 kroner brutto kom inn på Vår Frelsers menighets markedsdager 19. og 20. august. En god og stor
gjeng frivillige gjorde en stor innsats sammen med de
ansatte i menigheten. Kafe, loppesalg, auksjon, henting
av lopper, sortering, hjemkjøring og bortkjøring og mye
annet ble utført av et godt arbeidslag. - Tusen takk til
gode medarbeidere, til
kjøpere og til dere som
gav gevinster til drift av
menighet og menighetshus, sa administrasjonsleder Inger-Mette
Brommeland.

• Det er jubileumsår for Kulturnatt – 20
år. – Sett av fredag 21. og lørdag 22.oktober – kjøp en button og forsyn deg av byens
spennende kultur-tilbud denne helgen. Vår
Frelsers kirke og menighetshuset er som
vanlig arena – for både konserter og åpent
lapperi.
• Salmenatt: I 2013 fikk Den Norske kirke
sin nye salmebok. Takket være NRK programmet «Salmeboka minutt for minutt»
fikk lanseringen en voldsom oppmerksomhet og skapte et flott engasjement rundt salmesangen. I år vil kantorene i Haugesund,
Leiv Rossehaug, Alie Hamberg og Goos ten
Napel, sammen med Håvard Skaadel (Norheim) presentere salmer under Haugesund
Kulturnatt under overskrift «Salmenatt».
Hver time, fra kl. 19.00, skal det presenteres
et 40 minutters program med gamle og nye
salmer. Udlandkoret og Vår Frelsers kirkes
kantori deltar samt forsangergrupper. Alle
som er glade i salmer og salmesang er hjertelig velkommen. Mellom øktene blir det
kaffe og noe attåt.
• Ønskekonsert på klokkespillet lørdag.
Takket være fjorårets flotte vær ble klokkespillets ønskekonsert en stor suksess. Og
programmet var blandet med alt fra klassisk
til pop. Også i år er det mulig å komme med
ønsker! Kom med dine ønsker enten direkte
til Goos ten Napel, epost: gtn@haugesund.
kirken.no eller på klokkespillets egen Facebookside: klokkespillet i Vår Frelsers kirke

FØRSTEKLASSINGENE
FIKK BOK OG EN GOD
START

Førsteklassinger fra hele byen ble invitert
til kirka for å markere skolestart. Søndag 21.
august fikk de utdelt seksårs-bok under gudstjenesten både i Rossabø og Udland kirke. Da
hadde de blant annet kost seg på vannrutsjebane, hatt kjekke aktiviteter i og utenfor kirka
si, og lært sentrale fortellinger fra Bibelen.

Frivillige hjelpere er grunnmuren i markedsdagene. Her
smører (f.v.) Janna Apeland, Inger Brandtzæg Eileraas
og Ingrid Mortensen bagetter til kaféen.

NYTT OM ANSATTE

Fra 1. september skal diakon Arve Dalby ha permisjon i 40% i ett år for å jobbe i Haugesund kommune med lindrende behandling. Fra samme dato vikarierer nyutdannet diakon Jon Erik Kiørboe Strand
i hans 40%. Og fra samme dato vikarierer Silje Nesheim Dahl i 20% som trosopplærer med ansvar for
babysang og barnesang og Lillian E. Sønstabø Johanssen i 20% som trosopplærer med ansvar for blant
annet Lørdagsgodt. Marie Meidell Kristensen er ansatt i 20 % stilling i Skåre menighet, med ansvar
for blant annet Etter skoletid.
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Tor Jakob Bjørndal og Tor Egil Eriksen
sørget for fart på vannrutsjebanen i
Rossabø.

Annonser

50

år i Haugesund

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

VI TAR TAK
FOR DEG!

Vi reparerer og legger nye tak hele året.
Gratis befaring og skriftlig tilbud er en
selvfølge hos oss. Pensjonistrabatt.
Ta kontakt for
gratis befaring
Telefon 45 03 03 45
post@proff-tak.no
www.proff-tak.no

Utstilling av gravstein

www.imibb.no
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88 733

Annonser

Svelland Bygg as
(mandag - fredag)

Bønesveien 70, 4260 Torvastad
Tlf. 52 84 67 88

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

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

Vakker hvile
- stell og tilsyn av gravsted

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

GARDSENTERET

Nygaardsvn. 6, 5515 Haugesund

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

www.nilssorhaug.no

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

GRAVSTEIN

O. J. Hanssen A/S
Tlf 5377 5200

www.olenbetong.no

Haraldsgt. 147 – 5527 Haugesund

Raglamyrveien 11 – 5504 Haugesund
Telefon 52 71 31 55

Knutsen OAS
Shipping

Se vår store
utstilling,eller
be om katalog

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

Leverandør av
Låssystem og dørbeslag

Telefon 52 72 15 55

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

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

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

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

Telefon 52 83 09 28

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

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

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

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

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

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

EN GOD KONTAKT

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

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

VELKOMMEN TIL MENIGHETSLIV FOR STORE OG SMÅ!
SKÅRE MENIGHET
Se www.kirken.no/skare

MANDAGSTREFF (Merk ny dag!)
Fellestiltak for Nordre Misjonskirke
og Skåre menighet. På grunn av oppussing av Nordre Misjonskirke etter brann i sommer, vil mandagstreff
stort sett være i Udland kirke.
Et treffsted for gamle og nye bekjente. Meny: suppe m/brød, kaffe
og noe å bite i. Ord for dagen, sang,
quiz, utlodning!
Møtested i Udland kirke:
Mandag 5. september kl. 12.00.
Mandag 19. september kl. 12.00.
Mandag 3. oktober kl.12.00.
Mandag 28. november kl. 12.00.
Mandag 17. oktober kl. 12.00.
Mandag 31. oktober kl. 12.00.
Mandag 12. september kl.11.0013.00 i Udland kirke
Musikkgleder i forbindelse med senioruka. Kaffe og noe å bite i fra kl
10.30.
SENIORTUR TIL SOLGÅRDEN
I SPANIA 25. april – 9. mai 2017
Reiseledere: Ruth M.
og Anders Sande
Mer info: www.kirken.no\skare
PLAN B
Mandag 19.september er det planleggingsdag på skolen.
…da har vi en plan B for deg i Udland kirke hele dagen. Info kommer
på www.kirken.no/skare
SØNDAGSSKOLEN er for alle
barn til og med 2. klasse, her har vi
samling med sang, lystenning og
fortellinger fra Bibelen, og så har vi
aktivitetsstund som kan inneholde,
sangleker, tegning, lek ol.

TIRSDAGSKLUBBEN
Tirsdager kl 11.00. Fra 0-6 år i følge
med voksne.- Samling med sang og
formidling, rytmeinstrumenter, matpakkespising og aktiviteter.

SMÅBARNSSANG
ANNENHVER TORSDAG
KL. 17.00-17.45 (menighetshuset)
Silje Nesheim Dahl starter med småbarnssang torsdag 1.september. Påmelding.

UDLAND ASPIRANTKOR
Mandager 17.00-17.45. 1.-2. klasse.
Sangglede, koropplæring og fellesskap. For gutter og jenter.
UDLAND BARNEKOR
Mandager kl 17.30-19.00 3.-7. klasse.
Korfellesskap, noteopplæring, sangglede og gudstjenestedeltaking!
For jenter og gutter.
ETTER SKOLETID
Tirsdager kl. 13.00-15.00 Fra 1.- 7.
klasse. Klubb med måltid, samling,
sang, aktiviteter, vennskap og gøy!
Samling i kirkerommet med bønn og
lystenning. Vi følger skoleruta!
KRIK SKÅRE
For ungdom fra 8. klasse og oppover
hver torsdag klokken 19.30 i Udland
kirke. Sport, action, lek, kafé, nattcup,
preik, helgeturer og friluftsliv.

Se www.kirken.no/rossabo

SAMLING FOR 1OG 2-ÅRINGER Vi ønsker velkommen til 2-årssamling 26. september og 1-åringssamling 25. oktober.
Begge samlingene starter kl. 17.00.
Invitasjon vil bli sendt i posten.
JOTA-JOTI 15. og 16. oktober arrangeres JOTA og JOTI, speidernes
internasjonale kommunikasjon via
radio og internett, i Rossabø kirke.
Det blir overnatting, speideraktiviteter og ikke minst samtaler med
speidere fra mange land! For informasjon, ring 52 80 95 00.

Se www.kirken.no/varfrelsers

Påmelding til alle våre arrangement
finner du på www.kirken.no/varfrelsers/påmeldinger

ROSSABØ MENIGHET
- MIX
Velkommen til en halvtimes konsert
i kirkestuen! Vi spiser en enkel lunsj
sammen etterpå. Utlodning.
Onsdag 14. september kl. 11.00 (Seniorfestivalen) Nils Einar Helland,
piano og Alie Hamberg, piano/orgel.
Tirsdag 18. oktober kl. 11.00 Luana
Gundersen, fløyte og Alie Hamberg,
piano/orgel.

VÅR FRELSERS MENIGHET

HELLIG URO er fra 3. klasse og
oppover. På Hellig uro vil det bli
samling og forskjellige aktiviteter
som; baking, idrett, spill, quiz, konkurranser, mat og gavetrekning hver
gang og en supergavetrekning i halvåret ved semester slutt. Vi vil også
prøve å bruke uteområdet vårt mer
når været tillater det. Så velkommen
til søndagsskolen og Hellig uro.

KOR OG LEK
Mandager kl 17.00-17.45. Fra 0-6 år.
Mye sang og musikk, lek og aktiviteter. Samlingsstund.

JUBILANTFEST Fyller du 75, 80,
85, 90, 95, 100 eller 105 år i 2013, og
er bosatt i Rossabø menighet? Da vil
du få en invitasjon i posten! Onsdag
9. november kl. 11.00 inviteres alle
jubilanter til fest i Rossabø kirke!
Velkommen!
TWEENFESTIVAL 28.- 30.
OKTOBER I ROSSABØ KIRKE
Velkommen til Tweenfestival for
10-13-åringer fra Haugaland og
Bjørgvin krets av Norges KFUKKFUM!
På Tweenfestival er det gode muligheter for å ha det veldig, veldig gøy
sammen med venner du har fra før,
og med nye venner du kan få på festivalen! Det blir show, kampkveld og
globalløp, vi skal sove på skole, spise
god mat og leke, og det blir mulighet for å være med på masse kjekke
aktiviteter; alt fra dans og drama til
sporty, baking og legobygging.
Påmelding starter 1. september!

På plakaten

BABYSANG
FREDAGER KL. 10.30-12.00
(menighetshuset)
Silje Nesheim Dahl starter opp med
nytt kurs i Babysang fredag 2.september. Påmelding.

OPPDAGERE OG STIFINNERE (SPEIDERE)
TORSDAGER KL. 17.00-18.00
For deg som går i 1. til 4.klasse.
Frammøte ved Rufus barnehage i
Skåredalen. Påmelding.
LØRDAGSKAFÉ FOR
MENNESKER MED EN
UTVIKLINGSHEMMING
Første lørdag i måneden, kl. 12.0013.30, inviteres det til kafé med kaffe,
vafler, andakt, mye sang og en god
drøs!
KIRKERINGEN
(MENIGHETSHUSET)
En onsdag i måneden kl. 11.30 -12.30
samles kirkeringen til andakt, en god
kopp kaffe med noe å bite i og kollekt
til menighetsarbeidet. Nye og gamle
er hjertelig velkommen.
Onsdagene: 7. september, 5. oktober,
2. november og 7. desember.
LØRDAGSGODT (FOR 10-12
ÅRINGER) (MENIGHETSHUSET)
Følgende lørdager er det aktiviteter
for 10-12 åringer: 10. sept. + 29. okt.
+ 10. des. Påmelding.
MICROKLUBBEN – HOBBYROMMET SKÅREDALEN IDRETTSSENTER
Microklubben er en klubb for 4-6
åringer annenhver mandag kl. 17.0018.00. Oppstart: 12. september.
Påmelding.
MANNSMØTER
(MENIGHETSHUSET)
Annenhver tirsdag kl. 19.00-21.00.
Andakt, kåseri, en god drøs og noe å
bite i til kaffen.
Første kveld er tirsdag 27. september.
Både «gamle» og nye er velkommen – ta gjerne med deg en venn!
TEMAKVELD DIAKONI
Tirsdag 21. september kl. 19.00 arrangerer diakoni- og misjonsutvalget
i fellesskap en spennende temakveld
– åpen for alle: Tema: Å snakke utenlandsk. Se mer side 7.

ORGELKONSERT
25. SEPTEMBER
I år er det 100 år siden komponisten
Max Reger døde. Reger hadde stor
betydning for senromantisk musikk
og orgelmusikken utgjør en stor del
av hans produksjon. Søndag 25. oktober kl. 19:00 spiller kantor Goos
ten Napel en orgelkonsert på kirkens
flotte Verschueren orgel. Orgelet er
spesielt egnet for musikk fra romantikken og denne gangen er da Max
Reger godt representert. Ellers på
programmet står det verk av Regers
store forbilde Johann Sebastian Bach
(«Bach ist Anfang und Ende aller
Musikk») og Jan Pieterzn Sweelinck.
Gratis inngang, kollekt ved utgangen
SØNDAGSSKOLE –
PÅ MENIGHETSHUSET UNDER
GUDSTJENESTEN. FRAMMØTE I
KIRKEN.
Det er søndagsskole følgende søndag
i september og oktober:
Søndag 11.september, 2.oktober og
30.oktober kl. 11.
EVENSONG
Søndag 2. oktober kl. 18.00. En
anglikansk kveldsbønn hvor (kor)
musikken har en sentral plass, har
etter hvert en lang tradisjon i Haugesund. Det blir sunget verk av bl.a.
Walmesley og Wesley. Vår Frelsers
kirkes kantori deltar og Torgeir Vea
er liturg.
SUPERTORSDAG
Menigheten starter opp med 2 supertorsdager i høst: 20. oktober og 24.
november kl. 16.30-19.00.
Det blir servert middag for hele familien – og småbarnssang, speider,
korøvelse prosjektkor m.m. denne
dagen. Påmelding.
HØSTBASAR
(MENIGHETSHUSET):
Fredag 28. oktober kl. 11.30 – på fredagskaféen i menighetshuset –
rett etter formiddagsandakten i kirken.
FORMIDDAGSANDAKT OG
KAFÉ HVER FREDAG:
Hver fredag kl. 11.00 er det formiddagsandakt i Vår Frelsers kirke og
”åpent hus” med kaffe og noko attått
etterpå.

FELLES:

LATE NIGHT SERVICE
FOR UNGDOM – I KIRKENE VÅRE
Fredag 21. oktober kl. 20.00-22 .00
i Udland kirke
Fredag 11. november kl. 20.00-22 .00
i Vår Frelsers kirke
Fredag 9. desember kl. 20.00-22.00
i Rossabø kirke
MILK 15 ÅR
Oppstart MIniLederKurs for de som
ble konfirmert i år: Tirsdag 20. september kl. 19.00. på Vår Frelsers menighetshus.
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Til slutt

Løve for Markus
og okse for Lukas
En løve på bildet av evangelisten Markus. Hva har den der å gjøre?
På Vår Frelsers kirkes store glassmaleri står
de fire evangelistene i samme rekkefølge som
i Bibelen: Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Matteus lengst til venstre, Johannes
lengst til høyre.
Sammen med hver av evangelistene ser vi deres symbol. Symbolene er ikke tilfeldig valgt,
men henger sammen med hvordan evangelistene begynner sin beretning.
MENNESKE
Matteus innleder med en lang slektstavle og
viser at mennesket Jesus har aner helt tilbake
til jødenes stamfar, Abraham. Derfor er det
naturlig at Matteus har mennesket som symbol. Man kan undres over at den lille skikkelsen har vinger. Er det en engel? Nei, hadde
det vært det, var det naturlig at det var utstyrt
med en trompet - med tanke på dommens
dag - eller en harpe, palmegren eller seierskrans - med tanke på saligheten. Så det vi ser
er et menneske som er utstyrt med vinger.
LØVE
Markus er framstilt med en løve liggende ved
sine føtter. I Israel fantes det faktisk løver på
Jesu tid. Ikke samme art som vi finner i Afrika,
men en asiatisk løve med en mer krøllet manke. Denne løven var et ørkendyr. Og evangeliet etter Markus begynner med fortellingen
om Jesus og døperen Johannes i ørkenen.
Derfor er løven blitt symbol på evangelisten
Markus.

APOSTELSYMBOLER
Evangelistene har fått enda litt til med på
glassmaleriene. Det er apostelsymbolene.
Matteus var toller før han ble en Jesu disippel. Derfor seg vi ham med en pengepung i
hånden. I den andre har han en hellebard - en
kombinasjon av et spyd og en øks. Den minner om hvilken død han fikk.
Markus er avbildet med penn og bok.
Lukas er avbildet med penn og papyrus. Av
yrke var han lege, men ifølge gresk-russisk
tradisjon var han også maler. Kan papyrusen
være til å male bilder på?
Johannes ser vi med et beger som det stiger
en orm ut av. Bakgrunnen er en tradisjonell
fortelling om at prestene ved Dianatempelet
skal ha gitt ham gift for å drepe ham. Johannes gjorde korsets tegn over drikken. Da kom
Satan opp av begeret i en orms skikkelse og
forsvant, og apostelen kunne tømme begeret
uten å ta skade.

Glassmaleriene i Vår Frelsers
Utført av det tyske firmaet
Dr. H. Oidtmann i Linnich,
Tyskland. Firmaet er nå det
eldste i sitt fag i Tyskland,
stiftet i 1857, og drives
av femte generasjon
Oidtmann med produksjon,
vedlikehold og restaurering
av glassmalerier som fagfelt.

Kilde: J. Ursin:
Kristne symboler
AV KNUT MELAND

OKSE
Lukas har fått en okse som symbol. Leser du
begynnelsen av evangeliet etter Lukas, finner
du fortellingen om Sakarja og Elisabet som
ikke kunne få barn og var langt oppe i årene.
Sakarja var prest og møtte en engel da han
ofret røkelse i tempelet. Han fikk bud om at
hans kone skulle føde en sønn og at han skulle
få navnet Johannes.
Oksen var et offerdyr hos jødene. Det er bakgrunnen for at Lukas har fått oksen som symbol.
ØRN
Den fjerde evangelisten, Johannes, er avbildet
med en fugl. Etter tradisjonen er ørnen symbol for Johannes. Det er fordi han skildrer at
Jesus kommer som Gud og menneske. Han
er hos Gud fra tidens begynnelse, sendt til
verden, født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, ikke av manns vilje, men av Gud.
Johannes-evangeliet begynner himmelhøyt
og sirkler seg poetisk inn mot målet. Da er det
ikke rart at evangelisten har fått ørnen som
symbol.
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Man trenger ikke kunne lese for å finne ut hvem som er hvem av evangelistene. Den tyske
glasskunstneren har fortalt det både med skrift og symboler.
Foto: Knut Meland

