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2015 ble et "annerledesår" for Rossabø menighet. Skal en sette en overskrift for året, må det være 
Avskjed og velkomst.  
 
Vikarer til tjeneste 
Årsskiftet opprant med beskjeden om at 
kapellan Rune S. Engedal var alvorlig syk, og 
ville bli sykemeldt en lang periode. Det ble en 
utfordrende start på året. Det var vanskelig å 
få en vikar som kunne gå inn i full stilling i 
sykemeldingsperioden. Det ble løst ved at 
pensjonister og andre prester vikarierte på 
gudstjenester, begravelser og vielser. All ære til 
dem! Samtidig var det arbeidsoppgaver der de 
øvrige ansatte måtte trø til og ta ekstra 
oppgaver. Det ble også satt inn vikarer til 
enkelte konfirmantoppgaver, som kontakt med 
KeyStone og som leder på TT. I tillegg var 
teologistudent Ingeborg Holberg i praksis hos 
oss. Menighetsrådet er takknemlig for den 
innsatsen hver enkelt gjorde for menigheten!  
 
Også høsten 2015 var det behov for vikarer, da 
kirketjener gikk i  en lengre sykemelding på 
grunn av en planlagt operasjon og 
adm.leder/diakon vikarierte i 40% som 
sykehusprest. Andelen mannlige ansatte økte 
disse månedene, da Olav Våge vikarierte som 
kirketjener og Tor Magnar Sjo arbeidet som 
diakoniarbeider i 40% stilling. 
 

 
Personalendringer 
Før jul 2014 kom beskjeden om at kirkeverge 
Merethe Endresen skulle over i ny stilling, og 
at prost Norodd Stavenjord skulle gå av for 
aldersgrensen. Både fellesrådet og 
bispedømmet startet prosessen med å 
rekruttere deres etterfølgere. Rossabø 
menighetsråd var representert ved leder Kjell 
Einar Bergsager i intervjuene til 
kirkevergestillingen. I forbindelse med 
tilsetting av ny prost, avga menighetsrådet en 
uttalelse. De 16 menighetene som utgjør 
Haugaland prosti var representert med to 

personer under intervjuene. Kjetil Nordstrøm 
ble ansatt som kirkeverge, Rune S. Engedal 
som prost. 
 
Da det ble klart at Rune S. Engedal skulle over i 
stillingen som prost etter endt sykemelding, 
ble det mulig for bispedømmet å endre noe på 
hans stilling før utlysning. Som et resultat av 
nedskjæring av prestetjenesten i Haugesund 
for noen år siden, var stillingen endret fra å 
være 80 % kapellan i Rossabø og 20% 
sokneprest på Utsira til å være 50% i Rossabø, 
20 % på Utsira og 30% i Skåre menighet.  
Stillingen som sokneprest på Utsira ble lagt til 
soknepreststillingen i Rossabø, slik at Tor Egil 
Eriksen fra 1. juni er 80% sokneprest i Rossabø 
og 20 % på Utsira. Bispedømmet kunne derfor 
lyse ut stillingen som kapellan  i Rossabø (70%) 
og Skåre (30%) menigheter. Silje Arnevik 
Barkved ble ansatt som kapellan, og startet 
opp 1. august.  
 

 
Silje A. Barkved 

 
Valg i fokus 
I 2015 har valg av nytt menighets- og 
bispedømmeråd stått i fokus. Valget skjer 
parallelt med kommune- og fylkestingsvalget. 
Allerede tidlig i 2014 startet arbeidet med å 
finne kandidater til menighetsrådet, dette ble 
intensivert utover våren 2015. Det viste seg å 
være vanskelig å få nok kandidater til å stille 
full liste (8 faste og 5 vara). 9 personer sa seg 
villige til å gjøre en innsats i menighetsrådet, 
av disse var det fem som stilte til gjenvalg. 
Synet på homofilt samliv ble en hovedsak ved 
valg av medlemmer til bispedømmerådet. Det 
var stort engasjement og høy mediedekning. 
Det var nok en medvirkende årsak til at 
valgdeltakelsen var høyere ved årets kirkevalg 
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enn for fire år siden. Evalueringen av valget 
viser viktigheten av en tidlig og tydelig 
kommunikasjon med kommunen om 
lokalisering valgdagen. Sittende menighetsråd 
gikk av 31. oktober, mens det nye tiltrådte 1. 
november. I desember deltok rådet på kurs for 
nye menighetsråd, initiert av Stavanger 
bispedømme.  
 
Konserter 
I løpet av våren ble flygelet vårt innviet «på 
skikkelig» med tre flotte konserter i ulike 
sjangre. Konsertene viste med all tydelighet at 
vi har et flott instrument! 
 

 
 
Sigvart Dagsland 
Førstemann ut var Sigvart Dagsland som 
fremførte sanger fra hele karrieren. Kirken var 
full, og det var en flott konsertopplevelse! 
Etter konserten inviterte vi til kveldsmat. Ca 
halvparten deltok. Menighetsråd og stab 
fungerte som arrangør og arbeidsgruppe. Til 
konserten hadde vi inngått avtale med 
TicketCo om salg av billetter på nettet, og 
kjøpt utstyr for salg i døren. Dette fungerte 
godt! 
 

 
Wolfgang Plagge 
Pianisten Wolfgang Plagge spilte seg gjennom 
pianoets historie, Han er en dyktig 
konsertpianist og en flink kåsør! Også denne 

konserten inviterte vi til kveldsmat. Det var 
ikke så mange tilhørere på denne konserten. 
 
I løpet av året har vi også fått et par 
henvendelser fra musikere som har ønsket å 
bruke lokalene, og ikke minst flygelet, til 
opptak av sin musikk! 
 
Jazzmesse 
Musikklinjekoret  ved Skeisvang og 1B1-
ensemblet framførte sammen med komponist 
og pianist Steve Dobrogosz hans jazzmesse. 
 
 

 
 
Nyskrevet julemusikal 
I desember urfremførte Mini- og Maxigospel 
den nyskrevne julemusikalen «Stjernen viste 
vei!» , med musikk komponert av Goos ten 
Napel, kantor i Vår Frelsers menighet og tekst 
skrevet av Silje N. Dahl, dirigent i koret. Ca 50 
unge sangere/skuespillere mellom 3 og 9 år 
deltok på forestillingen, sammen med 
sangere/skuespillere fra Tween i Rossabø. Det 
var en flott opplevelse å se og høre 
juleevangeliet i musikalsk form.  
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Kirkeasyl 
Den mest krevende saken for menighetsrådet i 
2015, var uten tvil behandlingen av familien 
som søkte kirkeasyl i mars. Familien fikk bo i 
peisestua, da den var å regne som vigslet. En 
støttegruppe ble opprettet, der barnas lærere 
var de som hadde tettest oppfølging av 
familien. Kirkeverge og prost ble involvert. Det 
var de som hadde den formelle kontakten med 
de ulike etatene. Familien valgte til slutt å reise 
ut av Norge frivillig. 
 
For menighetsrådet var det godt at fellesrådet 
deltok på det første menighetsrådsmøtet der 
saken ble behandlet. Det var trygt å vite at 
menighetsrådet hadde støtte fra fellesrådet, 
og at de føringene som ble lagt i møtet var det 
konsensus om. Det gjorde det enklere for MR 
å ta beslutninger på senere tidspunkt i 
prosessen. 
 
Menighetsråd og stab er takknemlige for det 
arbeidet prost og fung. kirkeverge gjorde på 
vegne av Rossabø menighet. Det gjorde at 
menighetens ansatte i stor grad kunne 
gjennomføre vårens program som planlagt, 
uten at asylsituasjonen ble en for stor 
tilleggsbelastning.  
 
Det var også positivt at prost, fung. kirkeverge 
og informasjonsmedarbeider frontet saken i 
media på vegne av menigheten.  
 
I forhold til menighetens egne aktiviteter kom 
kirkeasylantene på et godt tidspunkt. Brukerne 
av lokalet der de bodde, hadde i stor grad lagt 
aktivitetene utendørs i asylperioden. Å 
opprettholde innendørs aktivitet i tilstøtende 
rom hadde blitt relativt problematisk. 
 

Menighetsrådet opplevde det godt å kunne 
utvise nestekjærlighet i praksis. 
 
De negative erfaringene menigheten har fått i 
forhold til Norges asylpolitikk, samt 
holdningene i UDI og UNE, gjør at vi ser at vår 
oppgave i en eventuell ny kirkeasylsituasjon vil 
være å råde og støtte de asylsøkende til 
utreise på en slik måte at de ikke mister alle 
sine rettigheter og muligheter som asylsøkere. 
 
 

 
 
Trosopplæring 
De ulike aktivitetene i menighetens 
trosopplæringsarbeid evalueres kontinuerlig. 
Det har ført til noen praktiske endringer, som 
f.eks at «Førsteklasses» fra i høst av er lagt på 
skolens planleggingsdag før skolestart. Dette 
hadde vi positive erfaringer med. Tilbudet for 
femåringer er også endret for bedre å spisse 
tilbudet. Trosopplæringsarbeidet 
innrapporteres til bispedømmet, der en i 
tillegg til programmessig evaluering også 
vurderer deltakerprosent, kjønnsbalanse, 
tilrettelegging osv. Innen noen årskull er det 
ikke kjønnsbalanse. Det antyder at vi må 
vurdere om aktivitetene må endres noe for 
disse kullene, slik at det blir attraktivt for 
begge kjønn å delta. Trosopplæringsplanen 
skal revideres i 2017. 
 
Oppgradering og utbygging 
Fellesrådet har lenge sett behovet for en 
oppgradering av Rossabø kirke. 
Kontorlokalene tilfredsstiller ikke dagens 
behov hverken når det gjelder lokaliteter, 
størrelse, ventilasjon eller garderobeforhold. 
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Etter innhenting av anbud så en at det vil bli 
svært kostbart å oppgradere de eksisterende 
lokaler. En prosjektgruppe ble derfor nedsatt 
for å utrede mulighetene for å bygge nytt 
kontorbygg. Riksantikvaren er positiv, og de 
opprinnelige arkitektene har sagt seg villige til 
å tegne nybygget når forprosjekteringen er 
avsluttet og kostnadsrammer lagt. Vedtak om 
nybygg og videre prosjektering vil bli gjort i 
2016. 
 

 
Fra julevandringen 
 

Oppvarming 
Oppvarmingen av kirken har vært vanskelig. 
Det er derfor vedtatt at en i 2016 skal 
installere jordvarme til erstatning for oljefyr og 
elektrisitet. Dette er et miljøvennlig alternativ 
som vil kunne gi mer stabil varme. Samtidig vil 
det gi oss anledning til å varme opp kirken 
etter de behov vi har. Det er budsjettert med 
store innsparinger. Installasjon er planlagt 
våren 2016. 
 
Økonomi 
Menighetsrådet har gått inn for at alle tiltak 
skal være selvfinansierende. Menigheten 
lykkes langt på vei i det. Noen tiltak er ikke 
inntektsbærende i seg selv, men MR opplever 
at disse har så stor egenverdi at en i stedet for 
å legge dem ned velger å tilføre midler. Dette 
gjelder bl.a søndagsskole- og 
ledertreningsarbeid. Menighetsrådet vurderer 
å opprette givertjeneste i 2016.  
 
Oppdatert 
Diakoner og prester i byens tre menigheter har 
i lengre tid ønsket å samarbeide om 
temakvelder om kristen tro. Med 

utgangspunkt i boken Oppdatert – kristen tro i 
dag, la en opp til 6 samlinger i de ulike kirkene, 
der en gjennom undervisning, samtale og 
måltidsfellesskap skulle ta opp sentrale tema i 
den kristne tro. Det ble lagt opp til påmelding, 
noe som fungerte dårlig. En valgte derfor å 
endre opplegget til færre og kortere samlinger 
uten påmelding, med oppstart i januar 2016. 
Både menighetsrådet og ansatte synes det er 
fruktbart å samarbeide på tvers av 
menighetsgrensene om slike opplegg. 
 
Trekk fra statistikken 
Vi har hatt færre gudstjenester i 2015 enn vi 
hadde i 2014. Likevel har vi flere 
gudstjenestedeltakere i 2015 enn året før! Vi 
er glade for at flere kommer til gudstjeneste 
enn tidligere! Når vi også vet at gruppen med 
faste kirkegjengere har blitt mindre de siste 
årene, ser vi at økningen er større enn 
statistikken tilsier. Vi har ønsket at alle 
aktivitetene for barn og unge skal knyttes opp 
mot gudstjenestene. Vi tror derfor at økningen 
skyldes denne prioriteringen. Det er viktig at 
alt arbeid vi har henger sammen med 
gudstjenestene, så det vil vi fortsette å legge 
til rette for!   
 
Antallet døpte holdt seg stabilt i 2015. Det har 
vært en prosentvis økning i innmeldinger, 
samtidig som antall utmeldinger har steget 
noe. I forbindelse med kirkevalget var det 
ventet endringer. Alle registrerte medlemmer 
fikk tilsendt valgkort, og medlemsregistrering 
var et av flere fokus i media i forbindelse med 
kirkevalget.. 
 

 
Babysang er en av aktivitetene som har hatt 
mest økning i 2015 
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Rossabø menighetsråd har avholdt 11 møter og behandlet 54 saker. Et av møtene var sammen med 

fellesrådet. Det nyvalgte menighetsrådet deltok på innføringskurs for nye menighetsråd i desember. 

 

Rossabø menighetsråd har hatt følgende sammensetning i 2015: 
 
01.01.15-31.10.15 

Kjell Einar Bergsager  Leder  
 

Per Oddvar Ringen Nestleder  
 

Kjell-Ivar Glette  Representant i 
Haugesund kirkelige 
fellesråd 

Elin Kvamsøy Sjursen  Representant i 
Haugesund kirkelige 
fellesråd (juli 2014-). 

Astrid Hansen Mæland Vararepresentant i 
Haugesund kirkelige 
fellesråd 

Tove Irene Bergsholm 
 

Medlem 

Ragnhild Lodden 
 

Permisjon 

Tor Egil Eriksen 
 

Sokneprest 

Reidun Skiftun Ghergisan Varamedlem 
(permisjon) 

Hanne Louise Eikill 
 

Varamedlem 

Olaug Elise Høie 
Mortensen  

Varamedlem 

Liv Lefsaker  
 

Varamedlem  
(- høsten 2014) 

Astri Furumo 
 

Varamedlem 

Adm.leder fungerer som rådets sekretær, og deltar 
på alle møter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
01.11.15 - 31.12.15 

Kjell Einar Bergsager Leder 
 

Karl Gerhard Bråstein 
Dahl 

Nestleder 
 

Kjell-Ivar Glette  Representant i 
Haugesund kirkelige 
fellesråd 

Anne Marthe Møinichen Representant i 
Haugesund kirkelige 
fellesråd 

Elin Kvamsøy Sjursen  Vararepresentant i 
Haugesund kirkelige 
fellesråd  

Hanne Louise Eikill 
 

Vararepresentant i 
Haugesund kirkelige 
fellesråd 

Silje Olaussen Medlem 
 

Olaug Elise Høie 
Mortensen 

Medlem 

Laila Synnøve Kongestøl 
 

Varamedlem 

Tor Egil Eriksen 
 

Sokneprest 

Adm.leder fungerer som rådets sekretær, og deltar 
på alle møter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Ansatte 2015  
 
Prestetjenesten 
Arbeidsgiver:  Stavanger bispedømme. 
 

Tor Egil Eriksen 
 

Sokneprest 
-31.05:  Rossabø 100% 
01.06 -: Rossabø 80% 
               Utsira 20% 

Rune Steensnæs 
Engedal 
 

Kapellan 
 -31.05.2015:  
Rossabø 50% 
Skåre       30% 
Utsira      20%    Sokneprest 

Silje Arnevik 
Barkved 
 

Kapellan   
01.08.2015- 
Rossabø 70% 
Skåre       30% 

Prestene er medlemmer i kommunens kriseteam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Øvrige ansatte 
 
Arbeidsgiver: 
Haugesund kirkelige fellesråd. 
 

Tor Jakob Bjørndal, 50% ungdomsdiakon og 
50% 
trosopplæringskoordinator. 

Ingunn Bergsager 
Våge 
 

menighetspedagog, 80%. 

Alie Hamberg, 
 

kantor, 100% 

Silje Terese 
Nesheim Dahl 
 

trosopplæringsmedarbeider 
40 %. 

Oddveig Bergsager kirketjener, 40% + 15% 
vikariat i 
menighetspedagogens 
permisjon 

Tor Magnar Sjo 
 

vikariat som 
diakoniarbeider høsten 
2015 

Olav Våge 
 

kirketjenervikar høsten 
2015 

Eline Bergsager 
 

kirketjenervikar. 

Amalie Storesund 
Olsen 
 

kirketjenervikar. 

Hanna Thobjørnsen 
Lefsaker 
 

kirketjenervikar. 

Håkon Areklett 
 

organistvikar. 

Anne Birgitte 
Bødtker Ruus 

adm.leder 50% og diakon 
50% (delvis permisjon 
høsten 2015). 

 


