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Tenn lys
Et lys skal brenne for denne lille jord.

Den blanke himmelstjerne, der vi og alle bor.

Må alle dele håpet så gode ting kan skje.

Må jord og himmel møtes. Et lys er tent for det.

Karianne Hauge Aksland:
- Nå våger jeg å gjøre det jeg har lyst til
Side 3

Haugesundere om takknemlighet  
- og den aller fineste gaven
Side 8-9
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…TAKK FOR ALT 
SOM JEG HAR FÅTT
Det sies at takknemlighet er nøkkelen til et lyk-
kelig liv. Egentlig høres det ut som en klassisk 
«Catch 22» - det ene premisset forutsetter det 
andre. For hvis man først har noe å takke for, så 
skulle vel det med lykke være greit i boks, hvis 
lista ikke legges altfor høyt? 

Men ofte må jeg innrømme at det ikke alltid er 
«takknemlighet» som er følelsen fremst i registeret. Pinlig kanskje, jeg har 
jo masse å takke for. Jeg synes egentlig ikke jeg er utakknemlig, men det er 
rett og slett ikke alltid jeg er nærværende nok til å komme på å takke for alt 
godt. Ikke alltid like lett å være «helt tilstede i eget liv», som Anne Lise 
Ådnøy skriver i juleandakten ved siden av her.  

Men i ryggmargen sitter ennå aftenbønnen jeg lærte som liten: «Kjære 
Gud, jeg har det godt…» Noen dager er jeg gledelig enig i akkurat det, og 
noen dager trengs det et raust sinnelag for å gå med på det premisset. 

Uansett: «… takk for alt som jeg har fått.» Jo eldre jeg blir, jo mer uspe-
sifisert tenker jeg denne takken kan være. Alt er alt. Av godt og vondt, av 
gaver og utfordringer. Egentlig er de gamle aftenbønnene uttrykk for mye av 
samme klokskap man finner i alle religioner, i moderne psykologi, i mind-
fulness og lykkeforskning. Å takke, uansett hvem takken fremstilles til, gjør 
oss til bedre mennesker. Tror vi at alt godt kommer fra Gud, ja da takker vi 
Gud. Ønsker vi å bli takket selv, ja da må vi huske å takke de rundt oss. 

På side 8-9 finner du ulike haugesundere som svarer på hva de er takknem-
lige for. Noen av dem takket til og med for muligheten til å reflektere over 
det. Fine folk!

Og du – takk for at du leser Folk og Kirke! I 2019 kommer bladet i ny 
drakt, jeg gleder meg til å fortsette å fylle det med godt stoff om både folk 
og kirke, sammen med gode medarbeidere. Send meg gjerne en mail på  
ts693@kirken.no hvis du har tips om saker du gjerne vil lese mer om.

Takk for «det gamla»!

DEN NORSKE KIRKE I HAUGESUND
Folk og Kirke – nyheter fra Vår Frelsers, Rossabø og Skåre menigheter. Utgis 5 ganger pr. år. Opplag 13.100.

Redaktør: Tove Marie Sortland, ts693@kirken.no
Bestilling av annonser: 52 80 95 00 eller post.haugesund@kirken.no, Adr: Kirkekontoret, pb. 612, 5501 Haugesund

Samarbeidspartner layout/trykk: Karmøy Trykkeri as

Gudstjenesten julaften utfordrer oss til å la sjelen hvile i 
det som faktisk er: både det vi gleder oss over og det som 
ikke ble slik vi hadde tenkt. Midt i vår milde, våte vinter 
finnes der en tørst: tørsten etter å kjenne seg godtatt og 
elsket. Ta imot juleevangeliet: Gud elsker deg! Jesus er det 
språket Gud bruker for å fortelle oss det.
Juleevangeliet gir næring til mange spørsmål og stor und-
ring. Evangeliet gir mer jo ærligere vi nærmer oss. Sann-
heten er at en fødsel alltid er et under. Når vi feirer Jesu 
fødsel får vi hjelp til å se at hvert menneskeliv er en gave. 
Gjennom ditt liv kan Skaperens lys merkes. Vi er aller mest 
gjennomsiktige når vi er ekte. Det er ikke det perfekte livet 
som vitner om Gud. Lyset stråler fram gjennom det livet 
som trenger nåde og lever av kjærlighet. 

Englene hører med i julefortellinga. Vår tid har kanskje 
rom for engler og det overnaturlige? Det viktigste er li-
kevel å våge å være helt til stede i sitt eget liv. Da kan du 
merke godheten fra et medmenneske, nesten som streif av 
en englevinge. Da gjeterne i Betlehem ble alene, etter at 
englene var borte, sa de: Kom, la oss gå og se. Ingen kan 
leve på andres opplevelser. Gjør erfaringer selv. Sett deg i 
bevegelse. Gå i kirken. Gud elsker deg som du er. Det har 
Jesus sagt med hele seg.
God og velsignet jul!

SKAL DU  
GÅ I KIRKEN  
I ÅR? 

AV ANNE LISE ÅDNØY, KONSTITUERT BISKOP

Menighetsblad er viktig i folkekirken!
Støtt Folk og Kirke via VIPPS! Søk opp Den norske kirke i Haugesund eller bruk vippsnummer 534372.

Takk for at du er med å gjøre det mulig å gi ut bladet.

Eit lite barn er født på jord.
Ei utvald møy det har til mor.
Her ligg han no så fin, så kjær,
som dykkar fryd og frelse er.

Du vere fagna, høge gjest!
Du kjem til den som treng deg mest. 

I armod kom du ned til meg. 
Eg aldri nok kan takka deg.

Av Martin Luther (1535)

– Det er ikke det perfekte livet som  
vitner om Gud. Lyset stråler fram  

gjennom det livet som trenger nåde  
og lever av kjærlighet.
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Portretter

- DETTE ER  
MEG, OG JEG  
STORTRIVES
- Det er så deilig å ha kommet dit i livet at jeg våger å gjøre 
det jeg har lyst til. Så får folk bare tenke det de vil, smiler 
Karianne Hauge Aksland, selfie-dronningen med verdens 
minst selvopptatte livsmotto.

Når jeg nærmer meg stedet der jeg skal treffe Karianne Hauge Aksland 
(47), stiger humøret: Duften av boller og bakst blir stadig sterkere, og 
jeg vet at dama innenfor bakeridøra kommer til å smile fra øre til øre. 
Det gjør hun nemlig hver gang jeg ser henne. 
- Hvis jeg får en kunde til å smile og le, så gir det meg så mye. Å dele 
det gode humøret er noe av det aller viktigste for meg, sier Karianne 
Hauge Aksland et lite stykke ut i praten.
Hun har noen timer fri fra jobben hos Naturbakst i Haraldsgata. Kari-
anne eier bakeriet, mens mannen Svein Arne er daglig leder. Selv står 
hun helst bak disken. 
- Det er der det skjer! Jeg trives best når jeg får snakke med folk, og er 
heldig som kan velge hvor i butikken jeg vil jobbe. Men jeg har stått og 
produsert masse opp gjennom årene altså, forteller Karianne, som er 
utdannet konditor.

Lærte å stå på
Det var ingen selvfølge at Karianne skulle jobbe i bakeri. Eller, noen 
ville kanskje sagt det var det, fjerde generasjons bakerfamilie som hun 
er. Men faren advarte stadig mot å velge bakeryrket, en tung og strev-
som jobb, hadde han erfart. 
Så Karianne begynte på Skeisvang videregående som alle andre gjorde 
den gang. Raskt innså hun at det ikke var noe for henne. 
- Jeg sluttet våren i første klasse, da hadde jeg skjønt at det ikke ville 
være noen vits i å gå ut med så dårlige papirer som 
jeg kom til å få. 
Etter hvert ble hun peilet inn på bakeri-livet like-
vel, og hun utdannet seg til konditor på Godalen 
videregående i Stavanger. For 17 år siden startet 
hun opp Naturbakst sammen med faren, som hun 
også jobbet med da hun var ungdom. 
- Jeg sto gjerne opp klokka 4 om natta og hjalp til i 
bakeriet. Fra pappa har jeg lært å være effektiv, å stå på, og at det ikke 
nytter å stå og henge. En arbeidsmoral som gjør at jeg alltid må gjøre 
noe når jeg er på jobb, jeg klarer ikke helt å være i ro for lenge om 
gangen. 
- Gjelder det på fritida også?
- Ja, kanskje det. Jeg må bli ferdig med ting før jeg kan kose meg. Har 
jeg fri en dag, kan jeg ikke være hjemme hele dagen. Jeg må ha litt pro-
gram, sier Karianne, som synger i Kolneskoret og elsker å ta bilder ute 
i naturen.

Stress med «juleidyll»
Nå står juleforberedelser for døra, og det blir som vanlig en travel tid 

for Naturbakst-familien.
- Det blir like hektisk hvert år. Julekakene kommer i tillegg til alt det 
andre vi lager. Og jeg er ikke så flink til å forberede hjemme hos meg 
selv i god tid heller, så travelt blir det alltid. 
- Er du glad i jula likevel?
- Jeg liker jula, jeg gjør det. Likevel, det er kanskje litt dumt å si, men 
jeg føler nok litt på at jula, og spesielt førjula, ofte skal være så perfekt. 
Alle virker til å ha så god tid, de baker masse og gjør det så fint og flott 
og idyllisk. Jeg blir litt stresset av det. Samtidig vet jeg ikke om jeg tren-
ger å ha det akkurat så idyllisk, smiler Karianne. 
- Men juleaften liker jeg godt. Da spiser vi grøt hos pappa, går i kirka og 
gjør alt akkurat slik vi pleier. Og julebaksten pleier vi å ta her i bakeriet 
med familien en ettermiddag før jul, det liker jentene godt.
Kariannes jenter er på 10 og 14 år, og hun har en sønn som har flyttet 
ut. Men moden alder til tross, hvis noen i vennegjengen finner på et 
barnslig stunt, er alle sikre på at det er Karianne som står bak.
- Da vi hadde klubb dagen før Halloween, gjemte jeg meg utenfor med 
ei svart hette på og skremte alle som kom. De fikk seg en god støkk da, 
det var gøy. Men de var ikke i tvil om at det var jeg som sto bak, ler hun.

Samler på kjendis-selfies
- Du er ikke en som tar deg selv høytidelig , akkurat?

- Jeg er meg selv, og kan jeg få noen til å smile og le, 
så er jeg glad for det. Jeg ser det mer og mer jo eldre 
jeg blir, alvorlige ting skjer og folk blir sjuke. Det 
er kjempeviktig å ha det gøy. Skulle jeg hatt et livs-
motto ville det vært «Å spre smil og godt humør».
- Hva er det aller viktigste for deg?
- Det er vel at de nærmeste rundt meg har det bra. 
Så, Karianne kan trygt beskrives som uselvisk og 
lite selvopptatt. Likevel må vi snakke om alle bil-

dene hun tar av seg selv. Ikke et par selfies her og der på internettet, 
men mange. Virkelig mange. Og med en kjendis, gjerne av A eller B-
kaliber ved hennes side. 
- Hva er det egentlig med deg og kjendis-selfier?
- Haha, ja det har jeg spurt meg selv om også. Jeg har alltid hatt en 
svakhet for kjendiser og samlet på autografer da jeg var liten. Da jeg 
var yngre og så på Amanda-showet, drømte jeg om å få tatt bilder med 
skuespillerne. Nå bare gjør jeg det. Hvorfor skal jeg ikke tørre det? Å 
ta bilder med kjendiser gir meg et kick. Det gir meg rett og slett så mye 
at jeg ikke bryr meg om hva folk måtte synes, smiler Karianne Hauge 
Aksland fornøyd.

Karianne Hauge Aksland liker jula, men kan bli stressa av all 
«juleidyllen».

SKULLE JEG HATT ET  
LIVSMOTTO VILLE DET  

VÆRT «SPRE SMIL  
OG GODT HUMØR».

AV TOVE MARIE SORTLAND
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Folk siden sist

Sauen Ullrik var på besøk fra Strømmestiftelsen og fikk mange nye 
venner. Denne fine gjengen hadde fullført alle utfordringene på et 
aktivitetskort.

DEN 30. BARN ER BRA!-FESTIVALEN VEL I HAVN

- VI SKAL TA MED 
HAUGESUNDS-SMILET 
TILBAKE TIL NEPAL
Gauri Maya Ghalan og Sabita Chaudhary er Barn er bra!-
festivalens utvekslingsstudenter dette skoleåret. En prat 
med dem kan fort føre til at egne fordommer står for fall. 
Med andre ord: Anbefales varmt!

Bare hør:
- Dere nordmenn smiler så mye til hverandre, også til folk dere ikke 
kjenner! sier Gauri. 
- Det finnes bare én Gud, sier Sabita, som er hindu.
- Her i Haugesund er det så mye og sterk gudstro, konstaterer begge. 
Friskt? Og forklarlig. 
- I Nepal har vi lært at utlendinger ikke tror på Gud, forteller Gauri, 
som er buddhist. Hun hadde aldri vært i ei kirke før hun kom til Ud-
land, der hun nå har praksisplass. 
- Men her tror jo folk! Og kirkene er fantastiske, med rom for barn og 
unge. Her lærer jeg ledertrening, treffer ulike folk og kjenner at det er 
godt å være. I tempelet hjemme har vi så mange strenge regler, og folk 
tror ofte bare som en del av kulturen. Her tror jo folk på Gud i hjertet 
sitt.

- Vil kjempe for lokalsamfunnet mitt
- Men, beklager at jeg blir forvirret, når dere snakker om Gud, hvilken gud 
er det dere mener?
- Det finnes bare én Gud, smiler Sabita med fast blikk, i sofaen på kir-
kekaffen i Udland. 
- Han er den samme over hele verden, men har ulike uttrykk.
Sabita har praksisplass i Sagatun barnehage og Klubb 83, og har bak-
grunn fra organisasjonen ABC i Nepal. Nær grensen til India jobber 
ABC for jenters og kvinners rettigheter, og spesielt mot trafficking, 
som er et stort problem i området.
- Jeg vil alltid kjempe for lokalsamfunnet mitt, og her i Norge får jeg 
styrke og selvtillit til å gjøre det, forteller Sabita. 
I Nepal har jenter få muligheter når det kommer til utdannelse og det 
å ta selvstendige valg. At familien hennes tillot henne å dra til Norge, 

gikk ikke upåaktet hen, selv om foreldrene var stolte over Sabitas valg.
- Naboer og andre reagerte negativt, og syntes det var uansvarlig av 
foreldrene mine å la meg dra, siden jeg er jente. Men pappa sa at jeg 
ikke skulle bry meg om dem, forteller hun.

Skeptiske foreldre
Gauris foreldre var skeptiske da hun sa hun var plukket ut til å bli ut-
vekslingsstudent. 
- De spurte meg om jeg virkelig trodde dette kom til å bli bra for meg. 
Men de støttet meg da jeg forklarte at dette ville jeg. Min familie hører 
til en kaste midt imellom i systemet, ikke den høyeste eller laveste. Det 
gjør at jeg kan velge friere enn mange andre jenter, sier Gauri.
I tre år har hun vært engasjert i organisasjonen SAHAS, som jobber for 
jenters rettigheter og utdannelse. Hun er spesielt opptatt av ledertre-
ning, og hvordan norske barn får utfolde seg både i skole og på fritiden 
i for eksempel i kirken. 
- Jenter i Nepal har så strenge regler, de må spørre om lov til alt. Og 
både ledere og lærere er svært autoritære. Her i Norge er det helt an-
nerledes. Hvis man ønsker gode ledere, må man begynne når barna er 
små, slik det skjer her i Udland. 
- Hva håper dere å ta med dere tilbake til Nepal fra Haugesund?
- Smilene! Her kan vi smile til ukjente, uten at folk tror det er noe galt 
med oss, det kan vi ikke hjemme, ler jentene. 
- Hvis vi har smil kan vi gjøre alt, få nye vennskap og knytte nye kon-
takter.
- Også synet på kvinners rettigheter tar vi med oss hjem. Her lærer vi 
at kvinner kan gjøre alt. Hvis det er bra for dem, ja, da kan de gjøre 
det. Slik er det ikke i Nepal, der kvinners eneste valg ofte er å gifte seg 
og stifte familie.

Nytt av året var en flott speiderleir på haugen mellom Haraldsvang 
skole og Haraldshallen, laget av KFUK-KFUM-speiderne. Her hadde 
festivalens tradisjonelle Snakkeri flyttet inn i teltet, ledet av sokneprest 
Arnt Johan Vistnes. I en hyggelig atmosfære av bål, pinnebrød og frisk 
luft kunne barna spinne Snakkeri-lykkehjulet og finne gode tema å 
prate om. På festivalgudstjenesten torsdag kveld fortalte Vistnes at 
mange av barna hadde lyst å snakke om mobbing. - Et viktig tema som 
angår mange, sa presten.

- Jeg er imponsert over festivalen! sa konstituert biskop Anne Lise 
Ådnøy til festival-avisa onsdag. Da var hun på besøk sammen med 
ordføreren i Haugesund og mange andre inviterte gjester til festivalens 
utvidede samarbeidslunsj. Feiring av 30 år med festival og godt samar-
beid ble gjort med kake, ballonger, sang og taler. Barnas råd var verter 
og viste gjestene rundt. 

Gauri Maya Ghalan og Sabita Chaudhary

AV TOVE MARIE SORTLAND
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Folk

FØRSTEHJELP VED SORG 

ØNSKER DU Å BLI MED I EN SORGGRUPPE?

Ta ansvar for kontakten
Vi må ikke legge ansvaret for å holde kontak-
ten på den sørgende. Unngå å si «ring meg 
om det er noe, jeg er her for deg». Da er sjan-
sen stor for at den sørgende ikke orker å være 
den som skal ta kontakt. Si heller «jeg ringer 
deg på tirsdag, ta telefonen om du orker». 
Om den sørgende ikke svarer, kan du ringe 
igjen. Og igjen og igjen.

Ta initiativ
Foreslå en helt hverdagslig aktivitet. Du kan 
invitere på kaffe, til å se en film, eller til å bli 
med på en liten tur ut. Mange sørgende leng-
ter etter en pause i sorgen og litt alminnelig 
hverdagsliv. Husk at den du inviterer med 
kanskje takker nei, og det er helt greit. Det 
viktigste er at du spør – og at du tør spørre 
på nytt.

Bryt stillheten
Mange synes det er vanskelig å ta kontakt med 
den som sørger. For hva skal du si? Tenk om 
det blir helt stille når du ringer, eller kanskje 
den sørgende begynner å gråte? Det viktige er 
ikke hva du sier, men at du våger å bryte still-
heten. Av og til er en tekstmelding en bedre 
løsning enn en samtale, det er ofte lettere å ta 
imot og svare på en melding.

Vis nærvær
Mange av oss er være redde for å trenge oss 
på, og det kan fort ende med at vi ikke gjør 
noe i det hele tatt. Kanskje tenker vi at den 
sørgende helst vil være i fred, eller at vi skal 
vente med kontakt til «det verste har gått 
over». Vi må vise tydelig at vi er der, slik at 
den sørgende ikke føler seg utenfor eller over-
sett.

Gi rom
Det kan være mange som sørger over det 
samme mennesket samtidig. Menneskene 
som har mistet en nær, har hver og en en unik 
relasjon til den som er borte. Sorgen er ulik 
fra person til person. Vi må unngå å ta over 
med våre egne minner og følelser. Vi må hus-
ke at det er den sørgendes følelser, uansett hva 
slags følelser det er, som er de som gjelder. 
Våre tanker og fortellinger er selvfølgelig også 
viktige – men ikke viktigst.

Vær tålmodig
Vis forståelse for at enhver sørgende har sin 
egen sorgprosess. Ikke «trøst bort» sorgen, 
og ikke vis frustrasjon over at den sørgende 
ikke kommer seg videre. For sorgen har ingen 
«best før-dato», og det finnes verken normal 
eller unormal lang tid for sorg. Noen har be-
hov for å fortelle samme historie om og om 
igjen, og for noen kan det være en viktig del 
av det å forstå og bearbeide sorgen.

I februar vil det bli startet opp flere sorggrupper på Haugalandet, 
både for voksne og ungdom. En gruppe for voksne vil bli lagt til 
ettermiddagstid. Den vil starte opp torsdag 7. februar kl. 15.00 – 
16.30 i Udland kirke. De øvrige gruppene vil bli lagt til kveldstid. 
Oppstartsdato og sted vil bli annonsert når dette er avklart. Vi vil 
også kontakte de som har meldt interesse.

Dersom du ønsker å begynne i en sorggruppe, eller ønsker å vite 
mer om tilbudet, kan du kontakte diakon Anne Birgitte B. Ruus, 
tlf. 52 80 95 00/982 42 071, e-mail: ar892@kirken.no

Allehelgensdag i begynnelsen av november er en spesiell 
dag for å minnes de som er døde. Men for mange er også 
jula en tid da savnet av nære og kjære kan være ekstra 
sterkt. Her er noen konkrete tips som kan gjøre det litt let-
tere for oss alle å være til stede for mennesker i sorg.

Sorg er smertefullt, samtidig kan sorgen bli mer utholde-
lig når den deles. Tipsene her er tenkt som en hjelp i den 
første tiden, når noen har mistet en de er glad i. 

TEKST: DEN NORSKE KIRKE, ILLUSTRASJONER: STINA LÖFGREN
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Kirkeliv

ROM I HERBERGET 
– EN ANNERLEDES JULEKONSERT
Onsdag 28. november kl. 19.00 i Kultur-
kirken Skåre. 
Gjertrud Øklands Sigøynerorkester, Solfrid 
Molland og tilreisende rumenere tilknyttet 
Kirkens Bymisjon Haugalandet deltar med 
vakre norske og østeuropeiske julesanger 
spilt på sigøynervis, ildfulle rytmer og tradi-
sjonelle romballader.

KULTURSKOLEN
Fredag 30. november kl. 18.30 i Rossaø 
kirke. Konsert ved Kulturskolen.

KONSERT MED KORFORBUNDET
Søndag 2. desember kl.18.00 i Vår Frelsers 
kirke. Julekonsert m/kor i Korforbundet. 
Gratis inngang. Kollekt til veldedig formål.

FRELSESARMEEN
Søndag 2. desember kl. 17.00 i Rossabø 
kirke.  Tradisjonen tro inviterer Frelsesar-
meen til adventskonsert.

SEINE NATT MED TRYGVE SKAUG
Torsdag 6. desember kl. 19.00 i Kulturkir-
ken Skåre. 
NB! Utsolgt.

STJERNEN VISTE VEI
Torsdag 6. desember kl. 18.00 i Rossabø 
kirke. Rossabø Minigospel, Maxigospel og 
Tween. Vi møter en storfamilie som spilles 
av sanggruppa i Tween i Rossabø. De snak-
ker om hvorfor vi feirer jul, og forteller jule-
evangeliet. Alle i juleevangeliet kommer etter 
hvert på scenen, og spilles av barna i Mini- og 
MaxiGospel. Musikalen ble skrevet til ko-
rene i Rossabø av Goos ten Napel og Silje 
Nesheim Dahl i 2015, og dette er fjerde julen 
denne forestillingen blir fremført.

AN AMERICAN HOLIDAY MED ADAM 
DOUGLAS
Fredag 7. desember kl. 19.00 i Vår Frelsers 
kirke. - Dette blir en storslått julekonsert 
med et amerikansk fokus som ligger mot et 
soul- og jazz-uttrykk. Det blir altså litt unorsk, 
samtidig som den gode varme julestemninga 
opprettholdes. Det blir noen klassiske julelå-
ter, samtidig som man vil få nye versjoner av 
gamle hits og noen originallåter, forteller ar-
rangørene.

LUX – LYS
Lørdag 8. desember 2018 kl.18.00 i Kul-
turkirken Skåre. Kammerkoret Bocca (dir. 
Ive Buch Romme) inviterer til en stem-
ningsfull julekonsert med lys som tema. Det 
blir magiske korklanger i stykker som «Lux 
aurumque» (Whitacre) og «O nata lux» 
(Tallis), men også kjente norske julesanger 
som «Det lyser i stille grender» og «Jeg er 
så glad hver julekveld» i nye arrangementer. 
Sammensatt messingkvintett under ledelse av 
Berit Johanne Folkedal.

SCALA
Lørdag 8. desember kl. 18.00 i Rossabø 
kirke. Koret Scala fra Torvastad sammen 
med solistene Siri Kval Ødegård og Ole Mor-
ten Velde.

AUSTRHEIM SKOLEKORPS
Lørdag 8. desember  kl 16.00 i Udland 
kirke.

HAUGESUND UNGDOMSKORPS
Søndag 9. desember kl. 15.00 i Vår Frel-
sers kirke. Konsert med Haugesund Ung-
domskorps

A MAGICAL MOMENT
Mandag 10. desember kl. 18.30 i Vår Frel-
sers kirke. Hanne Krogh, Johnny Logan, 
Thomas Ruud og Koret Voice of Joy- - Når 
stjernelaget i år rommer selveste Johnny Lo-
gan og en av våre beste opera-tenorer gjen-
nom tidene, Thomas Ruud, ligger alt til rette 
for en musikalsk opplevelse på aller høyeste 
nivå, forteller arrangørene.

G-MIKS
Tirsdag 11. desember kl. 11.00 i Rossabø 
kirke. 
G-miks – lunsjkonsert.

VOKALENSEMBLET
Tirsdag 11. desember kl. 19.00 i Udland 
kirke. 

HÄNDELS MESSIAS
Tirsdag 18. desember kl. 19.00 i Vår Frel-
sers kirke. Händels Messias med musikklin-
jekoret på Skeisvang.

VELKOMMEN TIL JULEKONSERTER I KIRKENE

PÅ VEI TIL JOBBEN 
Morgenbønn hver onsdag kl 08.30 - 08.45 – i kirkerommet
Velkommen til en bønn for dagen, en salme og lystenning.

HVILEPULS MIDT PÅ DAGEN 
Formiddagsbønn og kafé hver fredag kl 11.00
Det er tid for en formiddagsbønn og salmesang i Vår Frelsers kirke. 
15-20 minutters «hvilepuls» fra arbeidet!  Etterpå er det kaffe med 
mer på menighetshuset.

LUCIAKONSERT
Torsdag 13. desember kl. 18.00 i Udland kirke. Udland barne-og ungdomskor, Udlandkoret 
og Vissjasskoret. Både tradisjonell advents- og julemusikk, men også en del julesanger med mer 
ukjente melodier og arrangementer. Til sammen 80 sangere deltar med et allsidig program som 
vil gi en fin førjulstund. Ledelse: Brit Steinsland, Steinar Andsnes og John-Olof Haakonseth.

ÅPENT FOR ALLE, HVER UKE I VÅR FRELSERS KIRKE: 

For mer informasjon om konsertene og billettkjøp, se våre hjemmesider kirken.no/haugesund
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Kirkeliv

GRAVLUNDEN – EN ANNERLEDES PARK
Kirkegården er kanskje ikke plassen man umiddelbart tenker på som rekreasjonsområde eller sted for hvile, bortsett fra 
den aller siste. Likevel er gravlundene laget for å være gode områder å oppholde seg på, både i sorg og glede. Men noen 
regler bør respekteres, sier driftsleder Torvald Haugen.

- Jeg ønsker at gravlundene skal være åpne for 
alle. Folk må gjerne bruke parkene som rekre-
asjonsområde, sier Haugen. Han har hoved-
ansvar for drift av gravplassene i Haugesund. 
De ansatte på gravlunden jobber hele året for 
at områdene skal fremstå best mulig. Store 
mengder regn kan føre til oversvømmelser og 
hele tiden gror gresset, som må klippes. I til-
legg sørger de for at alle gravferder skal skje 
verdig, trygt og etter folks forventninger. 

I bil mot gravfølge
Gravlundene er som grønne lunger i byen 
vår. Det er meningen at folk skal kunne bru-
ke dem, det er satt opp benker til hvile, og 
stier det går an å spasere på. Gravlundene 
er vakkert beplantet, og skal kunne brukes 
– gjerne som et rolig rekreasjonsområde.  
- Men folk må være bevisst på at de faktisk er 
på en gravlund, og vise respekt for det som 
foregår der. Det er en litt spesiell plass, og ikke 
som andre parker, selv om det er et slags park-
område, minner Haugen om.
I snitt er det gjerne en gravlegging om dagen 
i Haugesund. Mandager er det urnenedsettel-

ser, og de andre dagene er det gravferder. Det 
betyr at det ofte er et gravfølge på gravplassen. 
- Det hender at folk kommer kjørende med 
bil mot et gravfølge inne på gravlunden. Det 
er verken lov eller greit, og oppleves som 
uverdig i situasjonen. Må det kjøres med bil, 
skal man ta kontakt med kirkevergekontoret 
og få tillatelse eller høre med noen ansatte på 
gravplassen først. 
Urnenedsettelser har gjerne små følger, og 
det kan være folk ikke skjønner helt hva som 
skjer. Men for følget er det like forstyrrende 
med høy prat eller aktivitet rett i nærheten.

Problem med løse hunder
Torvald Haugen har flere eksempler på ad-
ferd på kirkegården som ikke er innafor: 
- Rulleski er for eksempel ikke greit. Jogging 
er heller ikke greit. Er det et gravfølge der, kan 
man fint holde litt avstand. Og skal en gå tur 
sammen med andre, må man være klar over at 
man er på en gravlund. Man bør tenke seg om 
og ikke snakke, le og diskutere høylytt. Det er 
ofte folk på gravlunden som ser til gravene, 
og som er i sorg. Hvordan vi oppfører oss på 
gravlunden har med respekt å gjøre. 
Løse hunder er et stort problem, både for de 
som jobber på gravlunden og for folk som be-
søker den. - Gravlundene er inngjerdet, så det 
er sikkert fristende for mange å slippe hun-
dene løs. Men det er ikke greit. Ikke minst når 
man ikke tar opp hundebæsjen etterpå. Da 
kommer den i plenklipperne og fyker utover 
og på de som klipper gresset. Også andre kan 
være plaget av hundene, kanskje folk som be-

søker gravene er redde dem. Det handler bare 
om å ta hensyn, og vise respekt, sier Haugen. 

Elin Haugen sørger for at alle legat-gravene ser fine ut.

Mye løv samles sammen i løpet av en høst. 
Her er Rune Ingvaldsen i sving.

Å lage fine kanter rundt gravområdene er 
en av mange arbeidsoppgaver for Bjørn 
Olav Haugen og John Kåre Sveen.

✅ Besøke og stelle graver
✅ Spaserturer
✅ Hvile på en benk
✅ Studere byens historie 
✅ Reflektere over livets forgjengelighet
✅ Plukke opp etter hunden

❌ La hunden gå løs
❌ Kjøre med bil
❌ Jogge eller gå på rulleski
❌ Piknik
❌ Støyende prat

AV TOVE MARIE SORTLAND

SKIKK OG BRUK PÅ GRAVLUNDEN
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Tema

Tid for takknemlighet
Vi utfordret ulike folk til å svare på de samme spørsmålene: 

1. Nevn noe du er spesielt takknemlig for!

2. Hva er den fineste gaven du har fått?

Camilla Strømø Klovning,  
sentrumskoordinator i Haugesund Sentrum

1. Jeg er spesielt takknemlig for å ha familie, mat på bordet og tak over 
hodet!

2. Den fineste gaven jeg har fått i julen er min datter.

Eirik Horneland, hovedtrener for FKH

1. Jeg er spesielt takknemlig for alle de menneskene som har støttet 
meg, gitt meg trygghet, tillit og trivsel i livet. Relasjoner som har gitt 
meg hverdagslykke til å være robust både i medgang og motgang, i alle 
de kontrastene livet bærer med seg. 

2. Den fineste gaven jeg har fått, er mine to gutter (Thomas og Den-
nis), som jeg er så heldig å få ha sammen med kona mi (Tine). Det å se 
de to vokse opp med sine særegne personligheter, ambisjoner, drøm-
mer og utfordringer er ubeskrivelig. 

Ellinor Selsø Håkonsen,  
deltaker i realityprogrammet «Love Island»

1. Det jeg er mest takknemlig for er den fine oppveksten min. Jeg har 
vært veldig privilegert og heldig med alt og alle jeg har hatt rundt meg 
i livet mitt. Jeg har alltid hatt kjærlighet og støtte fra alle kanter. Det er 
dessverre ikke sånn for alle.

2. Den beste gaven jeg har fått må være 20 års-gaven min fra mamma, 
da kjøpte hun billetter til Paris til oss, og vi dro sammen på en fantas-
tisk jentetur!

Geir Tangen, krimforfatter

1. Jeg er utrolig takknemlig for det tankegodset jeg har fått innprentet 
fra min mor om at alle mennesker er like mye verdt uansett kulturell 
bakgrunn, religiøs tilhørighet, sosial klasse eller seksuell legning. At 
det bor noe godt i alle mennesker. 

2. Den fineste gaven jeg har fått til jul noen gang er da min kone svarte 
ja på mitt frieri julaften 2006.
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Tema

Linn Isabel Eielsen, musiker, forfatter, illustratør

1. Jeg er takknemlig for vennene mine, og at jeg lever i en tid hvor det 
finnes så mange ulike måter å uttrykke seg på. 

2. En av de fineste julegavene jeg har fått er gitarreimen min, som en 
venn sydde til meg i fjor.

Hilde Storesund Bentsen, forfatter av forestillingen «Reisen»

1. Det jeg er mest takknemlig for er min egen familie, den jeg har vært 
med å skape selv. Mannen min og de to jentene våre. For meg er det 
ingen selvfølge at jeg fikk en egen familie. 

2. Den fineste gaven jeg har fått, var egentlig ikke noen gave: Julaften 
da jeg var ca. 11 år tok faren min med seg en ung mann fra Polen hjem, 
han jobbet på båtene til rederiet. Ingen skulle være alene på julaften 
ifølge den godhjerta faren min. Jeg glemmer det aldri. Det gjorde inn-
trykk som satte spor. Julebudskapet handler om et rom i herberget, 
faren min viste det med handling. Denne «gaven» hadde en stor be-
tydning for meg, og har preget meg positivt senere i livet.

Karen Hesseberg, redaktør i TV Haugaland

1. Jeg er takknemlig for at heimen er preget av harmoni. Det er alltid 
godt å komme hjem til mannen og de ungene som er hjemme. 

2. Den fineste gaven er krukka jeg fikk i fjor av Marie på 18 år. Den er 
full av små lapper med takknemlighet faktisk. Som «Takk for at du 
smører matpakke til meg fremdeles ...»

Gunnar Salomonsen, pensjonert prost

1. Ettersom åene går blir jeg mer og mer takknemlig for det som er det 
største av alt: å få være Guds barn. Samtidig må jeg si at takknemlig-
heten for familien, kone, barn, svigerbarn og barnebarn blir større og 
større. I tillegg er det masse annet jeg er takknemlig for, men ingenting 
overstiger det jeg først nevnte.

2. Det er vanskelig å svare på. Som barn var Amerikapakken det fi-
neste. Som voksen er det så mange ting av ulik karakter som ikke jeg 
klarer å rangere i kategoriene fin, finere, finest.

Roger Helgesen, Asfalt-selger for Kirkens Bymisjon

1. Jeg er takknemlig for at det tilfeldigvis sto noen ved siden av meg da 
jeg ble så alvorlig syk at jeg holdt på å dø. Hvis ikke hadde jeg nok ikke 
fått hjelp og blitt vekket til live igjen. 

2. Den beste gaven er faktisk livet mitt. Det går ikke an å få en bedre 
gave enn det. Vi tar så mye for gitt.
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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!
Kollekten kan gis på Vipps eller kontant.

ROSSABØ MENIGHET

ROSSABØ KIRKE
Dersom ikke annet står,  
starter gudstjenesten kl. 11.00.
18. november 
Gudstjeneste.
25. november 
Gudstjeneste med konfirmantpresentasjon.
2. desember
Lys Våken- gudstjeneste. Vi feirer kirkens nyttår! 
Speidere er med på å gjøre gudstjenesten til en 
flott innledning på adventstiden! Avskjed med 
ungdomsdiakon Tor Jakob Bjørndal.
9. desember  
Adventsgudstjeneste med tegnspråk.
16. desember kl. 13.00
9 Lessons and Carols med Vår Frelsers Kantori. 
(NB! Mrk. tiden!)
Julaften
Kl. 11.00 Julegudstjeneste på Bjørgene syke-
hjem.
Kl. 15.00 Familiegudstjenester i Rossabø kirke.
Kl. 16.15 Familiegudstjenester i Rossabø kirke.
Juledag kl. 12.00 
Høytidsgudstjeneste. (NB! Mrk. tiden!)
Nyttårsaften kl. 14.00
Minnegudstjeneste på Vår Frelsers gravlund.
6. januar  
Gudstjeneste.
13. januar 
Gudstjeneste.
20. januar 
Globalgudstjeneste. Vi støtter KFUK-KFUMs 
globalaksjon.
27. januar 
Gudstjeneste.
3. februar 
Ung Messe.
10. februar 
Gudstjeneste.
17. februar 
Gudstjeneste for små og store.
Eritreisk koptisk-ortodokse gudstjenester 
17. november og 15. desember kl. 08.00.

SKÅRE MENIGHET

Gudstjeneste tilrettelagt for små og store hver 
søndag kl. 11.00 i Udland kirke. I forbindelse 
med våre gudstjenester legger vi stor vekt på 
å skape rom og trivsel for barn, ungdom og 
voksne. Med både søndagsskoletilbud og kirke-
kaffe etter gudstjenesten.
Søndag 18. november 
Presentasjon av de nye konfirmantene. 
Søndag 2. desember
Lys Våken gudstjeneste med deltakere fra over-
nattingsgjestene som har feiret nytt kirkeår!
Fredag 7. desember kl. 09.30
Skolegudstjeneste med Gard.
Onsdag 12. desember kl. 08.30
Skolegudstjeneste med Saltveit
Onsdag 19. desember kl. 09.00
Skolegudstjeneste med Hauge.
Onsdag 19. desember
Julegudstjeneste for eldre kl 11.00 m/kirkekaffe. 
Alle velkommen til et hyggelig førjulstreff!
Fredag 21. desember kl. 09.00
Skolegudstjeneste med Austrheim.
Julaften 
Kl. 14.30 Gudstjeneste for små og store i Ud-
land kirke. 
Kl. 16.15 Gudstjeneste for små og store i Ud-
land kirke.
Kl. 16.15 Gudstjeneste for små og store i Skåre 
kirke.
Juledag kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste i Udland kirke.
Søndagsskole 
Velkommen til søndagsskole i Udland kirke hver 
søndag for alle barn. Hellig Uro er en søndags-
skole tilrettelagt for barn fra 3. klasse.
Åpen kirke 
Udland kirke er åpen alle hverdager i kontor-
tiden  – 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.
Bønn for menigheten 
«Bønn for menigheten» hver torsdag mellom 
kl 11.00 og 12.00. Det foregår i bønnerommet 
utenfor menighetssalen. Alle er velkomne til å 
være med. Det vil uansett bli bedt her om det 
er en eller flere som møter opp. For spørsmål ta 
kontakt med Louise Hjelmervik.

VÅR FRELSERS MENIGHET

Dersom ikke annet står, starter gudstjenesten 
kl. 11.00.

VÅR FRELSERS KIRKE
Søndag 18. november
Høymesse. Nattverd. Konfirmantpresentasjon.
Søndag 25. november  
Høymesse. Nattverd.
Søndag 2. desember   
Høymesse. Nattverd.
Søndag 9. desember kl. 18.00 
Lysmesse. Speidere og konfirmanter og hele 
menigheten.
Torsdag 13. desember kl. 09.30
Skolegudstjeneste med Solvang, Røvær og 
Breidablikk.
Søndag 16. desember  
Lessons and Carols med Kantoriet.
Tirsdag 18. desember kl. 11.30 
Julegudstjeneste for eldre.
Onsdag 19. desember kl. 12.30 
Julegudstjeneste sammen med Frelsesarméen 
og T3.
Onsdag 19. desember kl. 18.00 
Skolegudstjeneste med Skåredalen.
Fredag 21. desember kl. 08.30 
Skolegudstjeneste med Haraldsvang.
Julaften 
Kl. 13.30 Julegudstjeneste for små og store
Kl. 15.00 Julegudstjeneste
Kl. 16.15 Julegudstjeneste
Juledag kl. 12.00 
Høytidsgudstjeneste. Nattverd.
Søndag 30. desember
Høymesse. Dåp. Nattverd.
Nyttårsaften kl. 23.15 
Midnattsmesse
Nyttårsdag kl. 12.00 
Høymesse. Nattverd.
Morgenbønn onsdag kl. 08.30-08.45 i 
kirken.
Formiddagsbønn fredag kl. 11.00 i kirken. 
«Åpent hus» i menighetshuset etterpå.

RØVÆR BEDEHUSKAPELL:
Søndag 18. november kl. 14.00 
Høymesse. Nattverd 
Julaften 24.desember kl. 13.30 
Julegudstjeneste for små og store
Søndag 20. januar kl. 14.00
Høymesse. Nattverd.

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

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 gjen-
nom nye og eksperimentelle former.»  Følg oss på Facebooksiden vår for oversikt over program, og se side 6 for julens konserter i Kulturkirken.

Gudstjenester og arrangement på UTSIRA
30. november: Julekonsert med «Myrull» i 
Utsira kirke kl. 19.00.
6. desember: Kveldsgudstjeneste og  
LYS VÅKEN for 5.-7. klasse fra kl. 18.00.
24. desember: Samling i kirka julaften kl. 16.00.
29. desember: Juletrefest på bedehuset kl. 16.00. 
Utsira musikkorps spiller, juletregang m.m.
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Andakt

Livets gang

STEDT TIL HVILEDØPTE
VÅR FRELSERS MENIGHET 

Bjarne Stueland f. 1925

Borghild Andrea Olufsen f. 1924

Gunnar Ingart Mathiesen f. 1930

Arne Ellefsen f. 1941

Olai Stølås f. 1928

Lars Erik Kristiansen f. 1964

Gunnar Johan Førre f. 1944

Ann Karin Nesse Lande f. 1969

Kåre Sandvig f. 1930

ROSSABØ MENIGHET

Vegard Haakonseth Olsen f. 1983

Geir Lundeby f. 1964

Ingrid Karin Barane f. 1932

Ivar Eliassen f. 1936

Borghild Elisabeth Haugsnes f.1919

Alf Kristian Hollund f. 1937

Hans Endre Haugen f. 1936

Marta Vedøy f. 1938

SKÅRE MENIGHET 

Tor Johan Sæverhagen f. 1944 

Hanna Kristine Tveit f. 1931 

Karen Danielsen f. 1933 

Maren Gaard f. 1924 

Jørn Gûnther Kôrber f. 1940 

Marta Gjertveit f. 1928 

Sigmund Christian  

Westergaard f. 1936

Ingrid Gjerde Sørensen  f. 2018

Nå går vi inn i en måned som bygger opp 
ulike forventninger. Jeg gleder meg til mye 
av det som kommer i desember. Det blir sik-
kert travelt. Det er mange tidsfrister som må 
holdes. Likevel er jeg takknemlig for nett-
opp disse ukene. For i adventstiden invite-
res det til å tenke litt ekstra over hva Jesus 
har med livene våre å gjøre.

Det fortelles om Martin Luther at han strev-
de med ordene om Jesus, da han skrev sin 
katekisme. 
Hva vil det si at «jeg tror på Jesus Kristus, 
Guds enbårne sønn, vår Herre... født av 
jomfru Maria»? 
Gud OG sant menneske – samtidig? Hvor-
dan skulle han få disse to tankene til å henge 
sammen? 
Noen vil bare ha den fjerne og skjulte Gud, 
mens andre bare vil ha mennesket Jesus. 
Han måtte gå en lang runde med seg selv, 
gjennom viktige hendelser i hans liv. Den 
åpne kampen mot pavens kirke hadde nes-
ten kostet ham livet flere ganger. Hvorfor 
gjorde han det? Det var fordi han tvilte. Han 
kunne ikke tro på frelsen før han hadde møtt 
Jesus, både som menneske og som Gud. 

Så skrev han: «Han er min Herre! Det er 
nøkkelen. Det er først når jeg bøyer meg 
for mennesket Jesus fra Nasaret og kaller 
ham min Herre og min Gud, at jeg kan fatte 
hvem han er og hva han har gjort. Men når 
jeg gjør det, da står himmelportene åpne. 
Da hører jeg englesangen fra Betlehem og 
troen min blir levende og ny!»

«Alle som tok imot ham, dem ga han rett til 
å bli Guds barn», sier Johannes. 
Jesus ble menneske for å være der mennes-
kelivet utfolder seg. Vi inviteres til et sam-
spill med ham.
Midt i vår travelhet og alle våre forvent-
ninger, kan vi si: Takk for invitasjonen. Jeg 
kommer! 

ROSSABØ KIRKE

16. september 
Lotte Moe

23. september 
Liam Helgesen Irarrazabal 
Herman Isaksen Tollaksen

7. oktober 
Mia Wee Lyngholm

28. oktober 
Erik Røher Jørgensen 
Tuva Prestegård 
Theo Andreas Srimoonpha 
Melkevik

UDLAND KIRKE

16. oktober  
Lina Mannes Apeland

30. oktober 
Kris-Marius Aune 
Linn Victoria Økland

RØVÆR BEDEHUSKAPELL

23. september 
Oliver Østrem Gautesen

21. oktober 
Martine Mikkelsen Egeland

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

Salmenes bok 121, 8

AV PROST RUNE STEENSNÆS ENGEDAL 

VÅR FRELSERS KIRKE

23. september 
Vega Andersen Frøyland 
Isak Hansen Kluge 
Lars Kibsgaard Meling 
Sondre Molvik Slokvik 
Oline Vallestad

7. oktober 
Kaia Dagsland 
Kristian Trin Klayhiran Eliassen 
Julian Mæland Larsen 
Viljar Ringen-Alvheim 
Leon Ersland Spilde 
Leo Tollaksen

21. oktober 
Luca Alsaker Fagerheim 
Henrik Tyse-Lothe 

SKÅRE KIRKE

29. september 
Kristian Anker Stenild Christensen

TIL ETTERTANKE

TAKK FOR INVITASJONEN. JEG KOMMER!

11



Smånytt

GODT PROGRAM PÅ MANNSMØTER
Mannsmøtene i Vår Frelsers menighetshus er for menn fra hele 
byen! Annenhver tirsdag møtes en god gjeng til interessante 
foredrag og trivelig selskap. 
27. november:   
«40 år som prest i Haugesund» - Gro Steensnæs Håvåg.
11. desember: 
«Julesalmene og historiene bak» - Goos ten Napel
30. januar: 
Bjarne Stornes
13. februar: 
Per Qvale

HUSFEDRENE TOK 
KJØKKENTJENESTEN
Både Rossabø og Skåre menigheter har hatt marked og basar siden sist. 
Kjekke og inntektsbringende dager for menighetsarbeidet. I Rossabø sto 
sokneprest Bård Egil Dyrhol for steiking av ekte sveler sammen med dat-
ter Ingrid, mens i Udland betjente sokneprest Arnt Johan Vistnes kiosken 
sammen med daglig leder og pizzabollebaker Tom Landås og Oddvar En-
gedal. 

VELKOMMEN TIL 
KIRKEKAFFE
Slik annonseres det hver søndag etter guds-
tjenestene, også i Rossabø kirke. Og hit 
er alle velkommen: Både voksne og barn, 
unge og eldre og konfirmanter! Flott tiltak 
som alle setter pris på. Koselig samvær med 
prat rundt bordene mens kaffekanna går 
rundt. Saft og vann for de yngste og kaffe 
eller te for de som foretrekker det. Hjem-
mebaksten står framme på bordet og det er 
lov å forsyne seg flere ganger.
Kirkekaffen administreres og utføres av fri-
villige som også stiller med bakverk. Men 
det er også kjøpt inn kjeks hvis det er en 
gang det ikke passer å bake. Frukt kjøpes 
inn de gangene det er mange små barn som 
er invitert. Dette er et kjempebra tiltak! 
Mange nye vennskap knyttes via denne 
samlingen.
Nå trenger vi flere medhjelpere til å lage 
kirkekaffen i stand. Flott om noen nye kun-
ne tenke seg å bli med. Enten å levere bak-
verk eller være kirkekaffevert. Du blir ikke 
alene om ansvaret, da det bruker å være to 
personer hver gang.
Ta kontakt med Oddveig Bergsager tlf. 97 
54 63 80 hvis dette kan være aktuelt for 
deg!

RADIOKONTAKT MED RESTEN AV VERDEN

Gro Steensnæs Håvåg skal 
fortelle om sine 40 år som prest i 

Haugesund 

FARVEL OG VELKOMMEN 
Tor Jakob Bjørndal blir innsatt som prest i 
Vår Frelsers menighet søndag 18. november. 
Det skjer samtidig med at konfirmantene blir 
presentert. Slik blir både konfirmantlærer og 
konfirmanter presentert for hverandre og me-
nigheten. Julaften kl 16.15 i Skåre kirke holder 
Tor Jakob sin forste gudstjeneste i Skåre me-
nighet.
Søndag 2. desember er det Lys Våken-gudstje-
neste i Rossabø, som blir Tor Jakobs avskjeds-
gudstjeneste i menigheten. 

Kjekt med pause på kjøkkenet.

Knut Meland er radioamatør og lærte villig bort til 
speidere på Jota.

Morse var nytt av året. 

44 speidere fra Skåredalen, Rossabø, Nor-
heim og Bokn var samlet til JOTA/JOTI i 
Rossabø kirke helga 20.-21. oktober. 10 le-
dere, 11 medhjelpere og 3 radioamatører var 
med å lage et flott arrangement for speider-
ne, der internasjonalt vennskap sto i fokus. 
JOTA ( Jamboree on the Air) er Jamboree 
via amatørradio. En bruker radio og snakker 
med andre på forskjellige språk, tar direkte 
kontakt og presenterer seg enkeltvis med 
navn via fonetisk alfabetet. Det blir satt opp 
store antenner på kirketårnet for å kunne 
sende signalene. JOTI ( Jamboree on the 
Internet) er chatting via nettet, på en pc. De 
fleste eldre speidere er mest på Joti og de yn-
gre er mest på Jota. Leirbålkos, underhold-
ning, film, spill, knuter, hobby, merketaking 

sto også på programmet. 
Over hele landet samlet speidere seg denne 
helgen. På www.jotajoti.no står det om ar-
rangementet: «Under JOTA/JOTI knyt-
ter speidere i hele verden vennskapsbånd 
på tvers av landegrenser ved hjelp av radio 
og internett. Speideren har i 110 år vært en 
organisasjon som forholdsvis fort har tatt til 
seg ny teknologi, men vi har også vært flinke 
til å ta vare på tradisjoner. Det er og vil alltid 
være spesielt å kunne sette seg ned ved ra-
dioen og kjenne på spenningen rundt det å 
kanskje, men bare kanskje, klare å få kontakt 
med speidere fra et land på den andre siden 
av jorden, eller kanskje klare å få flest land 
på lista.» 
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Haraldsgata 119 - Tlf. 52 72 15 30 - butikk@kr-bok.no - facebook

Bibler
Flere oversettelser og mange ulike designutforminger 

NETT-
BUTIKK
www.haugesundbok.no

SJEKK VÅR

FRI FRAKT

Haugesund bok er ny nett-
butikk for Kristelig bokhandel

Annonser

Døgnvakt: 52 70 19 70 

50  år i Haugesund 

Tradisjonsrikt og moderne i nye lokaler 

Strandgata 196 

Kundeparkering 

Egne solister og pianist 

Utstilling av gravstein 

www.imibb.no 

Stolt samarbeidspartner 
med Haugesund kirkelige fellesråd

 

Tet tilbyr tjenester innen  
regnskap, rådgivning, inkasso og system.  

Vi tar gjerne en prat om  
hvordan vi kan hjelpe din bedrift!

br@tet.no – 95 17 35 63
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Bestill katalog på
boligpartner.no

Bønesveien 70, 4260 Torvastad
Tlf. 52 84 67 88

O. J. Hanssen A/S
Haraldsgt. 147 – 5527 Haugesund

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

Birger Aase Bilrekvisita as
5500 Haugesund
Telefon 52 73 70 25

GRAVSTEIN
Se vår store
utstilling,eller 
be om katalog

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

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

GARDSENTERET

Per VELde as

EN GOD KONTAKT

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

Tlf. 52 72 10 39
post@haraldseid-trafikk.com

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

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

post@byggmesterkompaniet.no
www.byggmesterkompaniet.no

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

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 

Annonser

(mandag - fredag)

Nygaardsvn. 6, 5515 Haugesund

Prøv byens 
beste bilvask

Svelland Bygg as

Haraldsgt. 140 – 5527 Haugesund

Friestad Kjøkken & Interiør as
Vestheimvegen 33
4250 Kopervik
Telefon 52845090
www.friestad.as

Tannleger M. N. T. F.
Anna Benedicte Pugerud, Jouko J. Rytilahti, Siv Storesund

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

Circle K Kvala

Vi har hele behandlingskjeden innen rusomsorgen.
Tlf. 52 85 90 00

www.stiftelsen-karmsund.no

Vi er takknemlige for alle som gir en gave til menighetsbladet! 
Støtte fra givere gir oss mulighet til å fortsette å lage menighetsblad i Haugesund. Du kan gi din gave på ulike måter:
VIPPS: Søk opp Den norske kirke i Haugesund, eller bruk vippsnummer 534372. 
AvtaleGiro:  En enkel, sikker og rimelig måte å gi din gave på, 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. Det er en rimelig 
ordning å administrere for kirken.  
Slik kommer du i gang: Gå inn på www.kirken.no/haugesund, velg GIVERTJENESTE. Signer med BankID eller Print ut skjema, fyll ut 
og lever kirkekontoret.
Giro: Bruk vedlagte giro for å gi en enkeltgave til Folk og Kirke. 
Skattefradrag: Dersom du velger å gi via giro eller VIPPS og ønsker at gaven skal gi grunnlag for skattefradrag, ta kontakt med oss slik at vi 
får registrert fødsels- og personnummer. 

Tusen hjertelig takk for din gave! Den er med på å bringe kirken til folket i byen vår. 

www.nord-motor.no

OFFSHORE OG FØRSTEHJELPSKURS 
www.4safety.no

K V A L A M A R K A  I N D U S T R I O M R Å D E  -  H A U G E S U N D

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Tlf. 52 70 32 20 
post@haugli.no 

www.hauglibakeri.no 
 

Bestill katalog på
boligpartner.no

Støtt våre annonsører!
De støtter oss.
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På plakatenVELKOMMEN TIL MENIGHETSLIV FOR STORE OG SMÅ!

VÅR FRELSERS MENIGHET
Se www.kirken.no/varfrelsers

SKÅRE MENIGHET
Se www.kirken.no/skare

ROSSABØ MENIGHET
Se www.kirken.no/rossabo

Jubilantfest
Torsdag 22. november kl. 11.00 
inviterer Rossabø menighet til 
jubilantfest for deg som fyller 
75, 80, 85 osv.  Sammen med en 
ledsager vil du bli invitert til god 
mat og variert program. Invita-
sjon vil bli sendt i posten.

Konfirmant-KickOff!
Torsdag 22. november kl. 18.00 
inviteres alle konfirmanter i Ros-
sabø menighet med foreldre til 
konfirmant-KickOff i Rossabø 
kirke.

Strikkekafé både på dag- og 
kveldstid i Rossabø kirke
Velkommen til strikkekafé i kir-
kestuen i Rossabø kirke enten kl. 
20.00 den siste onsdagen eller kl. 
11.00 den siste torsdagen i hver 
måned! Neste gang er onsdag 28. 
og torsdag 29. november.

Globalbasar 21. januar kl. 17.30 
i menighetssalen, til inntekt for 
KFUK-KFUMs Globalaksjon.

Adventssamlinger for små 
barn i følge med foreldre eller 
besteforeldre
Velkommen til småbarnssang 
i adventstiden for 1-2 åringer, 
sammen med forelde eller fore-
satte, der vi synger julesanger, 
bruker bevegelser og instru-
menter og lystenning. Sammen 
skaper vi god og rolig julestem-
ning, men med bevegelse, liv og 
variasjon for aktive små barn. 
Vi møtes de fire tirsdagene i 
adventstida kl. 17.00-18.00 (fra 
tirsdag 27. november).  
Påmelding: Meld deg på via nett-
siden vår. Påmelding finner du på 
www.kirken.no/rossabo.
Pris: Gratis

Juletrefest i Rossabø kirke 
torsdag 3. januar kl. 17.30. 
Hele familien er velkommen til 
underholdning, godteposer og 
juletregang. Mini- og Maxigospel 
synger.

Julekonsert og julebord for Klubb 83
 i Udland kirke,
Torsdag 13. desember Kl.18.00.
Påmelding felleskontoret 52 80 95 00.

Hellige tre kongers fest
Vår juletrefest i Udland kirke.
Mandag 7. januar 2019 kl. 17.00-19.00.
Ta med julens kakerester til felles bespisning. Formidling,  
utlodning og gang rundt juletreet.
Arr. Søndagsskolen og diakoniutvalget.

Lucia-konsert
Torsdag 13.desember kl. 18.00 i Udland kirke.
Medvirkende: Udland barne-og ungdomskor,  
Udlandkoret og Vissjasskoret.
Les mer på side 6.

Vi inviterer 5. og 6. klassinger til Udland kirke lørdag 1. desember til 
søndag 2. desember for å være Lys Våken, selv om du skal  sove litt 
også... Du skal nemlig gjøre som 5. og 6. klassinger i hele Norge gjør 
denne helgen, du overnatter i kirka di. Her blir du med for å feire 
kirkens nyttårsaften. 
Det blir lysløype, nattkino og godnatthistorie. Vi satser på å få en 
uforglemmelig opplevelse sammen. Søndag morgen våkner vi og blir 
med på en gudstjeneste litt utenom det vanlige.
Påmelding: www.kirken.no/skare innen onsdag 28 november. 

KIRKEKONSERTER I ADVENT OG JUL  
Se oversikt på side 6. 

MANNSMØTENE I VÅR FRELSERS MENIGHETSHUS 
er åpne for menn fra hele byen! Se program side 12. 

FØLG MENIGHETENE PÅ 
DERES FACEBOOK-SIDER

Rossabø og Vår Frelsers menigheter inviterer deg som går i 5. eller 
6. klasse til LysVåken-helg i Rossabø kirke lørdag 1. desember kl. 
17.00 til søndag 2. desember etter gudstjenesten.
Vi skal ha perlejakt, der vi leter etter perler i kirken og setter de 
sammen til Kristus-perlekransen. Vi skal lære LysVåken-sangen og 

ha kjekke aktiviteter. På kvelden blir det pizza, godteri, aktiviteter 
i gymsalen og selvsagt overnatting i kirken. På søndagen deltar vi 
med sang, lesing og drama på gudstjenesten. 
Du melder deg på under «påmelding» på www.kirken.no/rossabo 
innen mandag 26. november.

Supertorsdag 
– torsdag 22. november kl. 
16.00-18.00

Babysang 
– onsdager i Vår Frelsers kirke – 
for både Vår Frelsers og Rossabø 
menigheter

Småbarnssang – 1-3 år 
– torsdag 22. november kl. 17.00

Oppdagere og Stifinner- 
speidere – 1.-4. klasse 
– hver torsdag kl. 17.00 - enten i 
Skåredalen eller menighetshuset

Lørdagsgodt 
– 24. november kl. 12.00-14.00  
i menighetshuset

Mannsmøte 
– Tirsdag 27. november  
kl. 19.00 i menighetshuset:  
«40 år som prest i Haugesund»  
- Gro Steensnæs Håvåg.  
Tirsdag 11. desember kl. 19.00: 
«Julesalmene og historiene bak» 
- Goos ten Napel

Lørdagskafeen 
– lørdag 1. desember kl. 12.00  
i menighetshuset

Kirkeringen 
– onsdag 5. desember kl. 11.30 i 
salongen på menighetshuset

Unge voksne 
– søndag 9. desember kl. 19.30  
i Vår Frelsers kirke og menig-
hetshus

Juletrefest 
– søndag 6. januar kl. 16.30 
- 18.00 i menighetshuset: 
Sammen med KFUK - KFUM og 
Normisjon.
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7.0 Kommunikasjon 
7.1 Logo og grafisk profil 
Lys våken har en egen logo med bakgrunnselementer, som kan lastes ned fra ressursbanken.no. På 
ressursbanken.no finnes det også høyoppløselige bilder til bruk i promoteringen.  

På nettsiden trykksak.kirken.no kan man lage invitasjoner og plakater med denne profilen.  

 

 

 

7.2 Filmer 
I ressursbanken.no ligger Lysvåken-video som kan brukes i promoteringen. Disse kan legges ut på 
Facebook, og målrettes mot voksne siden Facebook har 13 år aldersgrense.  

Tekster til facebookkampanjen 
Tekst over post: Kjenner du et barn som vil være med på en spennende opplevelse i kirken? Lys våken 
nærmer seg – årets happening for 11-åringer! Natt til første søndag i advent, lørdag 2. desember, 
overnatter tusenvis av barn i kirker over hele landet. Les mer på kirken.no  

Tekst under film: En spennende natt i kirken! Les mer på kirken.no 

 

7.3 Materiell 
På kirken.no/materiell kan man bestille t-skjorter og reflekser til Lys våken.  

  

 7.0 Kommunikasjon  
Lys våken | Side 91 av 90 

 
 

 

7.0 Kommunikasjon 
7.1 Logo og grafisk profil 
Lys våken har en egen logo med bakgrunnselementer, som kan lastes ned fra ressursbanken.no. På 
ressursbanken.no finnes det også høyoppløselige bilder til bruk i promoteringen.  

På nettsiden trykksak.kirken.no kan man lage invitasjoner og plakater med denne profilen.  

 

 

 

7.2 Filmer 
I ressursbanken.no ligger Lysvåken-video som kan brukes i promoteringen. Disse kan legges ut på 
Facebook, og målrettes mot voksne siden Facebook har 13 år aldersgrense.  

Tekster til facebookkampanjen 
Tekst over post: Kjenner du et barn som vil være med på en spennende opplevelse i kirken? Lys våken 
nærmer seg – årets happening for 11-åringer! Natt til første søndag i advent, lørdag 2. desember, 
overnatter tusenvis av barn i kirker over hele landet. Les mer på kirken.no  

Tekst under film: En spennende natt i kirken! Les mer på kirken.no 

 

7.3 Materiell 
På kirken.no/materiell kan man bestille t-skjorter og reflekser til Lys våken.  

  

15



Til slutt

Maken til kretsmøte i Det Norske Misjonsselskap hadde det ikke 
vært før, og neppe siden. Hele byen var på beina for å se og høre 
den nyvigslede misjonsbiskopen Hans Paludan Smith Schreuder. 

Han var Det Norske Misjonsselskaps første utsendte misjonær. Hans 
nærvær på kretsstevnet i 1866 i Haugesund forårsaket overbefolkning 
av byen.Schreuder og hans kone Emilie var nettopp kommet hjem fra 
Zululand. Med seg hadde de en ung mann, Moses. Misjonen hadde 
store forventinger til ham. På kretsstevnets siste dag sang han en salme 
på zuluspråket sammen med misjonspioneren Schreuder. På Bytunet 
var det svart av folk. Schreuder og Moses sto på trappen foran Almue-
skolen, huset som Turistforeningen nå eier, og talte til folket. Noen 
hevder at det var 15.000 som hørte Schreuder og Moses. Også i kir-
ken samlet Schreuder store skarer. På gudstjenesten – det må ha vært 
i Skåre, for Vår Frelsers var ennå ikke bygd – samlet han 6.000-7.000 
mennesker «baade i og utenfor Kirken», ifølge Misjonstidende, Mi-
sjonsselskapets blad. 
Uansett, mange var de. Og hvordan de fikk mat, forteller historien in-
gen ting om. Misjon var en sak som engasjerte og begeistret i 1866. 
Helt nytt var det ikke. Allerede i 1858 ble Helene Øritsland den første 
leder av en kvinneforening i byen. Foreningen arbeidet for hedninge-
misjonen og for jødemisjonen, som det het da. Og før det, i 1840, var 
det dannet en misjonsforening som sendte Brønjel H. Røvær til stiftel-
sesmøtet for Det Norske Misjonsselskap i Stavanger i 1842.
I disse årene ble Almueskolen brukt som forsamlingslokale, for noe 
gudshus hadde den unge byen ikke. Rett nok sto Skåre kirke ferdig i 
1858, og ved den sto et lite hus som ble brukt som møtelokale så langt 
tilbake som i 1840-årene. Men huset ble flyttet til Gard og brukt til 
skolestue der. Slik gikk det til at en sal i skolen på Bytunet ble møte-

lokale. Og slik var det naturlig at Schreuder og hans zuluvenn sto ak-
kurat der – på trappa til Almueskolen og skuet utover Bytunet når de 
talte til folket.

Ønsket mer plass
Gløden for misjon var sikkert en av grunnene til at flokken som hadde 
møter i skolestua følte behov for noe mer, et eget hus, et hus der de 
kunne møtes til oppbyggelse utenfor kirketid. Og ikke minst, et hus 
der det var plass til alle.
Så fikk de kjøpe en tomt av Ånen G. Sørhaug i 1862. Den 2. november 
1868 skrev ni menn under et dokument om kjøpet og hvordan huset 
skulle brukes. Det var før Haraldsgata hadde fått navn, så det står at 
tomten lå i «det 2det kvartal nordenfor torvet på vestre side av 2den 
langgate».  Nå heter det Haraldsgaten 180.

Stort hus
Johannes Meling, bedehusmann og tidligere sekretær i Det Norske 
Misjonsselskap, skriver at det første huset var en stor trebygning i en 
etasje, uten galleri, men med en lillesal. «Huset var mest å ligne med 
et brakkebygg», skriver han, men med sine 350 sitteplasser var det et 
stort hus. Siden er det ombygd og påbygd flere ganger. Galleri kom i 
1890. Da ble også talerstolen flyttet fra kortveggen i sør til langveggen 
i vest, og huset fikk 600 sitteplasser. Siste restaurering var i 1963. Da 
er det nevnt et maleri, «Getsemanekampen», signert Haugesunds-
maleren Ole Frøvig og datert 1849. Maleriet henger på veggen bak 
talerstolen, som nå i mange år igjen har stått foran kortveggen i sør.

Sju møter i uka
Historien om Haugesund bedehus handler om sammensveising og 
oppbyggelse av kristenfolket i Haugesund, men også om indre strid 
og splittelser. I 1902 kom det en stor vekkelse på bedehuset. Skoma-
ker Bertinius Røyseland fra Stavanger ledet møtene i over et år. Det 
var sju faste kristne oppbyggelsesmøter i uka. I årene som fulgte, fikk 
Risøy (1903) og Hasseløy (1904) sine bedehus. Indremisjonsarbei-
det vokste. I 1913 hadde Karmsund prosti 26 bedehus. Av disse var 20 
oppført i perioden etter Røyselandvekkelsen.

Misjonshuset og Betania
Motsetninger mellom indremisjonsfolk og kinamisjonsfolk førte til at 
bedehusstyret i 1901 stengte kinavennene ute. De kjøpte en stall og 
bygde Misjonshuset. En gruppe av kinamisjonsfolket som hørte hjem-
me i Det vestlandske indremisjonsforbund ble etter noen år stengt ute 
fra Misjonshuset. Slik ble det til at de kjøpte Betania, ved Festiviteten, 
og det huset driver og eier de den dag i dag.

Søndagsskolen
Søndagsskolen hadde sitt utspring på bedehuset. Den kom i gang i 
1871. 24 år senere gikk hvert tredje skolebarn i Haugesund på søn-
dagsskolen, som hadde 14 klasser, 300 elever og 35 lærere og lære-
rinner. Det er god grunn til å tro at mange av lærerne og lærerinnene 
hadde sett og hørt Moses – på Bytunet.

AV KNUT MELAND

Da hele 
byen fikk 
se Moses JUBILERER: Haugesund 

bedehus feirer 150 år.
Foto: Knut Meland

HER STO MOSES: På trappen foran Almueskolen sto misjonsbiskop 
Schreuder og zuluen Moses. Det var svart av folk som ville høre dem. 
Almueskolen var de kristne vennenes møtested før de fikk sitt eget 
hus. 

Foto: Knut Meland


