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Årsmelding Rossabø menighet 2021 
 

Visjon for Rossabø menighet 

Møteplassen – kjerkå sør i by´n 
-vil gi mennesker et møte med Gud og skape et trosfellesskap gjennom 

Gudstjenesten 

- vårt møte med Gud og hverandre der tro, håp og livsglede skapes. 

Diakoni 

- inkluderende fellesskap med raushet og medvandring, også når livet gir utfordringer. 

Trosopplæring 

- gi mennesker kunnskap og opplevelser som gir troen liv. 

 

 

2021 

Menighetsrådets arbeid 

Menighetsrådet 2019-2023 har avholdt 9 møter i 2021.   

Det har vært nok et annerledes år der vi har måttet tilpasse menighetsrådsmøtene til gjeldende 

smittevernstiltak fortløpende. Menighetsrådet har brukt mye tid på å svare på høring om ny kirkelig 

organisering, Menighetsrådet har vedtatt og fått godkjent lokal grunnordning for hovedgudstjenester 

og vedtatt ny, oppdatert diakoniplan. 

Ellers er utvalgsarbeid, jubileumskomite og komite for uteområde samt nybygg saker som har 

opptatt menighetsrådet også i 2021.  

Personalet 2021 

Det har ikke vært endringer i personalet i 2021 og vi er takknemlig for en stabil og god stab som tar 

utfordringer på strak arm og har jobbet godt gjennom hele 2021. 
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Økonomi 

Den økonomiske målsettingen til menighetsrådet er at økonomien skal gå i null, eller aller helst i 

pluss.  2021 var nok et år der aktiviteten var sterkt preget av den pågående pandemien med 

restriksjoner på våre aktiviteter og således er økonomien preget av mindre inntekter, men også noe 

mindre utgifter. 

Vi har i 2021 valgt å bruke av oppsparte midler fra tidligere mindreforbruk og fond for å kjøpe inn 

gasspeis til silo og peisestue, møbler til nybygg og har startet oppussing og oppgradering av 

menighetssal og kirkekjeller. 

 

Givertjeneste 

Menigheten har mulighet til å forplikte seg til fast givertjeneste. Det er dessverre ikke mange som 

benytter seg av denne muligheten pr. i dag. Menighetsrådet vedtok i februar å ha fokus på 

givertjeneste, og staben ble enige om at givertjenesten i all hovedsak skulle være med å finansiere 

opprusting av gamle kontorer til gode grupperom i barne- og ungdomsarbeidet og opprusting av 

lesepult med antependium med liturgiske farger. Det har dessverre ikke blitt jobbet aktivt med dette 

fordi aktivitetstilpasning til pandemien har krevd fokus fra menighetens stab og vi har fortsatt få som 

gir fast til Rossabø menighet. 

 

Vipps 

Menighetens Vippsnummer er 53695, med undernummer for bla. offer undergudstjenesten. Både i 

forbindelse med offer, men også ved loddsalg, inngangspenger ol. er Vipps i bruk som 

betalingsmiddel. Dette har vært et svært godt hjelpemiddel ved håndtering av offer under  

Covid-19situasjonen og vi ser at enda flere benytter seg av Vipps som betalingsmåte. 

 

Bygging av ny kontorfløy og andre oppgraderinger 

Arbeidene på nybygget fortsatte for fullt i 2021 tross nye nedstenginger, og sommeren kunne vi 

begynne å flytte inn i nye kontorlokaler. 

Det har vært utført vurdering av betongen utvendig på kirka vår og Haugesund kirkelige fellesråd har 

mottatt et estimat som er innenfor det som er satt av penger til av rehabilitering av betongarbeid. 

Målet er å få utført dette arbeidet i 2022. 

Menighetsrådet er i gang med planarbeid for oppgradering av utearealene, herunder lekeplass, 

felling av sitkagran. Planarbeidet gjøres i samarbeid med stab, driftsavdeling og man har dialog med 

kommunens drift- og vedlikeholdsavdeling samt Håvåsen skole. 
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Utleie av kirkens lokaler 

I tillegg til utleie til konserter og andre arrangement på fellesrådets premisser, har vi også anledning 

til å leie ut lokaler til private. Det har vært stor etterspørselen både fra privatpersoner og skoleklasser 

om å leie kirkekjelleren til bursdagsselskap, klasseavslutninger ol., og kirkestuen til dåpsselskap. I 

2021 ble det noe mer utleie enn det som var mulig i 2020, og den nye kirkestuen er blitt populær til 

dåps- og konfirmasjonsselskaper. Menighetsrådet vedtok nytt utleiereglement og gjorde noen 

prisjusteringer på utleieprisene i 2021. 

 

Gudstjenesteliv 
Også 2021 var et svært annerledes og utfordrende gudstjenesteår pga. koronapandemien. Fra og 

med januar til april var det ikke mulig med gudstjenester inne i kirken pga. restriksjoner. I januar – 

februar var det vær til å ha utendørsgudstjenester rundt bålpannen. Kantor spilte på keyboard og vi 

benyttet Bose-høyttaleranlegget. Det var kaldt, men var likevel et godt alternativ i denne perioden. 

Forholdsvis bra oppmøte. Lukkede dåpsgudstjenester ble også gjennomført med begrenset antall 
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deltakere.  Det ble gjort opptak til palmesøndagsgudstjeneste som ble sendt på TVH. Trist var det at 

vi nok en gang måtte avlyse gudstjenestene i påsken. Fra juni til november kunne vi ha inn til 200 

deltakere med registrering.  Da hadde vi tilnærma normale gudstjenester med dåp og nattverd. 

Konfirmasjonsgudstjenestene gikk fint med mal fra 2020.  Restriksjonene gjorde at vi igjen valgte å 

avlyse gudstjenestene julaften, men gjennomførte åpen kirkevandring mellom kl. 14.30 og 16.30 

med lesninger av juleevangeliet og musikk mellom kl. 14.00 og 16.00. Gudstjenesteåret ble avsluttet 

juledag med høytidsgudstjeneste med påmelding. 2 jenter fra Keystone tensing deltok med sang. 

Statistikken viser at vi på tross av koronarestriksjonene har gjennomført 42 gudstjenester på søn- og 

helligdager. 10 gudstjenester på andre dager. Til sammen 52 gudstjenester. 
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Diakoni 
Menighetens diakoniplan 

I desember 2021 ble menighetens diakoniplan godkjent i menighetsrådet. Planen har blitt utarbeidet 

av diakoni og misjonsutvalget som har fått innspill fra ulike grupper i menigheten. Planen bygger også 

på Den norske kirke sin nasjonale diakoniplan. Menighetens diakoniplan er nå lagt ut på våre 

hjemmesider: kirken.no/rossabo under diakoni og misjon.   

Foruten tiltakene som er beskrevet under emne diakon her i årsmeldingen, deltar diakonen i Rossabø 

også på 4T6, Tween, Milk, LIV veiledning og konfirmantundervisning 

13-20 

Rossabø menighetsråd vedtok i 2021 å gi sin tilslutning til det diakonale tiltaket 13-20. 

Dette er et gratis samtaletilbud for ungdom i alderen 13-20 år. Alle de 3 menighetene i Haugesund 

kirkelige fellesråd støtter opp om dette. Ansatte fra menighetene var på opplæring i Bærum høsten 

2021. Offisiell åpning var 25. januar 2022. Tiltaket ledes av diakonimedarbeider ansatt i Haugesund 

kirkelige fellesråd, som har en 50% stilling inn i dette arbeidet. Diakonen i Rossabø er med i 

ressursteamet for 13-20. 

 

Åpen kirkestue 

Åpen kirkestue, som er et tilbud for aldersgruppen 60+, har også i 2021 hatt færre samlinger på 

grunn av pandemien. Vi endret også opplegget i tråd med smitteverntiltak. Vi startet opp i februar i 

kirkerommet med andaktsstunder, og hadde en enkel servering av kaffe og en godbit i kirkebenkene. 

Inntektene på arrangementet gikk i fastetiden til Kirkens nødhjelp sin årlige fasteaksjon.  

 

På grunn av smitteverntiltak overtok ansatte i Rossabø alt arbeidet med 

tilrettelegging/gjennomføring av arrangementet. Dette har tidligere blitt utført av frivillige. 

 

Høsten 2021 kunne Åpen kirkestue flytte inn sitt arrangement i nybygget. Igjen fikk vi noen frivillige 

medarbeidere som ordnet med mat og gjennomføring av arrangementet. 

Gjennom året har vi sett at deltagelsen har sunket noe, men vi håper at det tar seg opp igjen nå som 

samfunnet åpner opp igjen. 

 

http://kirken.no/rossabo
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Misjonsforening, Det Norske Misjonsselskap 

Året 2021 ble ikke slik vi hadde planlagt. På grunn av Covid-19 ble vårsemestrets møter avlyst. Vi var 

en glad flokk på 16 stk. som var samlet i august etter 9 måneders pause. 

Roar Vik holdt andakt og misjonsinfo. Det ble også bestemt at møtene heretter begynner kl.17. 

Møtene i sept. og okt. ble avholdt som vanlig. 

Høsten 1981 ble vår forening startet, og vi hadde en liten markering av 40 års jubileet på advents 

møte. 

Marit leste opp sin egen produserte prolog som ble skrevet til 10 års jubileet for foreningen vår. Som 

foreningens kasserer hadde hun også gått igjennom regnskapsbøkene til foreningen, og funnet høye 

inntektstall. Vi hadde vår storhetstid på 80- og 90-tallet, da vi hadde misjonsdager med basar. 

Gjennom disse 40 årene har vår forening samlet inn mellom 2 og 3 millioner kroner til NMS. Takk 

Jesus! 

NB: Vi er ellers svært glade for å ha våre foreningsmøter i den nye kirkestuen. 

 

Samlinger på Bjørgene omsorgssenter 

Tiltakene som Rossabø menighet har hatt på Bjørgene omsorgssenter i 2021 er blitt redusert eller 

avlyst på grunn av de til enhver tid gjeldene smitteverntiltakene. 

Så antallet sangstunder ble kraftig redusert også dette året. Vi laget før sommeren en digital 

sangstund som ble sendt til omsorgssenteret. Det satte de pris på. 

På juleaften holdt diakonen og kantoren en enkel juleaftens gudstjeneste i 3. etasje på 

omsorgssenteret. 
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Samtalegrupper for mennesker i sorg og vanskelige livssituasjoner. 

Diakonen i Rossabø er med i samarbeidet rundt samtalegrupper på Haugalandet. I år var det flere 

grupper som ble gjennomført og diakonen i Rossabø er med i en samtalegruppe enker og enkemenn i 

samarbeid med diakonen i Skåre menighet. Denne startet høsten 2021 og går over i 2022 

 

Strikkeklubbene 

Menigheten har to strikkeklubber. En på kveldstid den siste onsdagen i måneden og en på dagtid den 

siste torsdagen i måneden. Klubbene er for alle uavhengig av alder. 

 

Strikkekafe - kveldstid 

Vi har strikkekafe siste onsdag i måneden, kl. 20-22. Da er vi en gjeng, ca. 8 som møtes til samvær. 

Det er enkel bevertning og drøs. Noen strikker. Det siste året har pga. av korona vært litt annerledes. 

Vinteren som var, møttes vi til tur i Vangen. Det ble også holdt litt stengt. I høst har vi vært i gang 

igjen, som før, hvor vi møtes i vestibylen i nybygget. Vi har god plass til flere. 

Strikkekafe – dagtid 

Siste torsdag i måneden kl. 11.00-13.30 samles en liten gjeng med håndarbeidsglade damer i Rossabø 

kirke. Opprinnelig var kirkestuen samlingsstedet, under ombyggingen var det samling i 

menighetssalen mens det nå etterpå har vært i siloen. Alle, både med og uten håndarbeid, er 

velkomne.  

Praten går livlig. Ideer og tanker utveksles, oppskrifter deles, og trenger noen hjelp, så er det fint å ha 

noen å spørre.  

Programmet er enkelt, og det lager man selv. Må nevne at fellesmåltidet er viktig. Alle tar med sin 

egen nistepakke/kopp så sørges det for kaffe og te. Antall frammøtte har variert fra 5-6 stk. til 10, 

men har vært litt vanskelig under korona. Det er ca. 20 registrerte, men ikke alle har anledning til å 

bli med hver gang. Trivselen er stor, og de kommer igjen når det passer. På grunn av korona og 

smitteregler ble flere samlinger avlyst. Men siden vi har mat og kopp med oss og mulighet til god 

avstand, kunne vi heldigvis gjennomføre tre samlinger i 2021. 
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Misjonsprosjekt 

Rossabø menighetsråd har en misjonsavtale med Stefanusalliansen om å gi økonomisk støtte til to 

prosjekt i Egypt, Stefanusbarna og Anafora/Anastasia. Avtalen gjelder til 31.12.23 

 

Stefanusbarna 

I Kairos «søppelby» lever tusenvis av fattige. De bor der – og de skaffer seg et lite utkomme ved å 

resirkulere de rikes søppel. Vår partner Mama Maggie hjelper barna til et liv i verdighet. 

Stefanusbarna får komme i barnehager på «søppelfjellet», hvor de gis mulighet til et bedre liv. Det 

drives også et omfattende besøksprogram: Hver uke får barnas familier besøk av en diakonal 

medarbeider som følger opp hele familien. 

 

Stefanusbarnas arbeid omfatter også utbredt leirvirksomhet for barn og unge; flere skoler; 

helseoppfølging av barna og deres familier; utdeling av mat og klær. Kjernen i det mangfoldige 

arbeidet er kjærligheten til det enkelte barnet. Hver dag får barna høre at de er verdifulle og elsket, 

og Stefanusbarnas motto er: «I can – jeg kan!» 

 

Anafora/Anastasia 

Biskop Thomas er koptisk-ortodoks biskop med sete i bispedømmet El-Qussia i Øvre Egypt – det vil si 

i den sørlige delen av landet. Han har bygget opp retreatsenteret Anafora i ørkenen mellom Kairo og 

Alexandria, nord i Egypt. 

 

På samme område har han startet Anastasia – et undervisningssenter der ubemidlet, koptisk ungdom 

fra Øvre Egypt får yrkesrettet trening og grunnleggende hjelp til å klare seg i samfunnet. Her holdes 

det egne kurs og samlinger for unge, koptiske kvinner – og seminarer om menneskerettigheter, 

demokrati og sivilsamfunn. Anastasia samarbeider med flere ulike universiteter som gir 

høyskolekompetanse. 

 

Fasteaksjonen 2021 

Hvert år før påske gjennomfører menighetene i Den norske kirke en pengeinnsamling til inntekt for 

Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Da går konfirmanter og andre i menigheten rundt fra dør til dør med 

bøsse i Rossabø menighet. 

I 2021 ble denne aksjonen gjennomført digitalt. Det ble laget en digital innsamlingsaksjon. 

Resultatet fra innsamlingen i 2021 var 49964,- Det var nokså likt året før.   
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Jubilantfest 2021 

Menigheten arrangerer hvert år “Jubilantfest”. Det ble i 2021 invitert til to fester i november. En fest 

for de skulle vært året før da arrangementet ble avlyst og en fest for årets jubilanter. På disse festene 

kan også jubilanten ha med seg følge. Det var ca. 30 deltagere på hver av de to festene.  

Det var museumspedagog Tove Selås som vår årets foredragsholder. Hun fortalte om “Juletradisjoner 

på Haugalandet”. Det ble servert smørbrød og kake, det var andakt, lek og musikkinnslag.  

Arrangement under seniorfestivalen 

Det ble ikke gjennomført noe arrangement i regi av Rossabø menighet dette året. Festivalen dette 

året var også redusert i antall dager. 

 

Grønn menighet 

Diakoni og misjonsutvalget har sammen med staben og menighetsrådet fått utarbeidet en 

handlingsplan på 25 punkter som skal bidra til å gi menigheten et økt fokus på å være en grønn 

menighet. Planen er lagt ut på vår hjemmeside og kan leses der.  

 
Åpent kapell på Vår Frelsers gravlund/gudstjeneste Allehelgensdag. 
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I forbindelse med Allehelgensdag i november hadde menigheten åpent kapell på Vår Frelsers 

gravlund i samarbeid med Vår Frelsers menighet. Her ble det spilt musikk og det var mulighet til å 

tenne lys og snakke med prest/diakon for de som ønsket det. Det ble servert varm kakao ved 

ankomst.  Dørene var åpne fra klokken 15-17. 

 

Informasjon om arrangementet ble sendt ut i forbindelse med invitasjonen til gudstjenesten på 

Allehelgensdag. Det var også hengt opp plakater om dette ved de fleste innganger til gravlunden. 

Dette var andre året vi gjennomførte åpent kapell og det var god oppslutning om arrangementet 

dette året. Mellom 50-60 personer (store og små) var innom kapellet denne ettermiddagen. 

 

På gudstjenesten på Allehelgensdag ble navnene til alle som det var holdt gravferd for i Rossabø 

menighet siden forrige Allehelgensdag lest opp. Det ble samtidig tent et lys for hver enkelt.  Til denne 

gudstjenesten var pårørende til hver enkelt av de invitert. Gudstjenesten var bygget opp rundt 

diktsamlingen “Lysande mørker” av Jon Fosse. 

 

Seniorklubben 

Høsten 2021 startet Rossabø menighet opp et tilbud for mennesker med en utviklingshemming. 

Tilbudet er lagt til rette for dem som ikke går på skole eller jobb og som ønsker et tilbud mandag 

formiddag.  Seniorklubben arrangeres 2. hver mandag kl. 11:00-12:30. Dette er et samarbeid med 

bispedømmets inkluderingsrådgiver Sølvi Dahle.  

 

Vi synger litt sammen, har et enkelt måltid, andakt, spill og lek.  

 

Påskehilsen 

Påsken 2021 ble preget av nedstenging og vi valgte derfor, etter tips, å spørre driftsleder om å få 

plukke påskeliljer på Christine Elisabeths gravlund. Etter tillatelse plukket vi blomster, laget et kort 

med en påskehilsen og kjørte rundt til ca. 30 stk. I menigheten og delte ut og slo av en prat i døra. 

 

 
 

Trosopplæring 
Menighetens trosopplæringsplan ble godkjent av biskopen i 2018. Planen sier noe om mål for de 

ulike tiltakene i trosopplæringen og hvilke bibeltekster og tema som skal opp på de ulike 

alderstrinnene. Dette er et viktig hjelpemiddel for å sikre kontinuitet og en bred formidling av den 

kristne tro for barn og ungdom i menigheten. Trosopplæringsutvalget startet i 2020 en revidering av 

planen, men arbeidet ble utsatt da smitterestriksjonene gjorde det vanskelig å møtes. De har 

gjenopptatt arbeidet i 2021 og vi har et flott trosopplæringsutvalg som jobber godt med ideer til nye 

tiltak og planen. 
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Dåpssamling 

Alle som bor i Rossabø menighet når de blir døpt, blir invitert på dåpssamling med prest og 

trosopplæringsmedarbeider, uavhengig av om dåpen er i Rossabø kirke eller en annen kirke. Av 

praktiske årsaker er det noen som heller kommer til samtale med presten. I 2021 hadde vi 59 babyer 

med foresatte på dåpssamling eller dåpssamtale, 56 ble døpt i Rossabø kirke. I dåpssamlingene 

forbereder vi det praktiske rundt dåpen, snakker om hva dåp er og om hvordan vi som menighet 

ønsker å bidra i trosopplæringen.  

Babysang 

I 2021 har vi hatt 4 runder med babysang, og det har hele tiden vært antallsbegrensning på 

gruppestørrelsen, fra 5-15. Vi har hatt 2 grupper per kurs, ei rolig gruppe for de yngste babyene og ei 

gruppe med trommer og litt mer futt og fart for de eldste babyene. 

55 babyer, 72% av døpte i menigheten, gikk på babysang i Rossabø kirke sammen med en foresatt i 

løpet av 2021.  

 
 

Ettårssamling 

Det var for få påmeldte til at vi kunne gjennomføre ettårssamling i 2021. Men alle som var påmeldt 

ble med på småbarnssang i adventstiden, bare noen uker etterpå. 

Småbarnssang 
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Småbarnssang har vi to kurs av i løpet av året, og der inviteres barna sammen med foresatte, 

besteforeldre eller faddere. På hvert kurs har vi to grupper, kl. 16.30 og 17.30. 

På småbarnssang om våren kunne vi pga. smittevernregler ikke ha mer enn 10 barn med hver sin 

foresatt på hver gruppe. Vi inviterte derfor i utgangspunktet toåringene. Da gruppene ikke ble fylt 

opp, åpnet vi for treåringer et par dager før vi startet opp. Vi hadde fire fine samlinger der vi sang og 

lekte om det lille lammet Krølle som forsvant, men ble funnet igjen – hver gang! 

Da vi kom til småbarnssang i adventstiden var vi på vei inn i en ny periode med strenge 

smittevernregler, og vi gjorde ikke pr-fremstøt for å få flere med enn de som allerede hadde meldt 

seg på etter at de fikk invitasjon i posten. Etter første samling, der vi sang julesanger, brukte enkle 

instrumenter og tente lys i adventsstaken, fikk vi enda strengere smittevernregler og valgte å avlyse 

de siste to samlingene. 

 

Samling for fireåringene med utdeling av barnebibel 

Vårens samling ble utsatt til utegudstjenesten i juni pga. korona, og innbydelsen kom nok litt sent for 

noen. Likevel fornøyd med at vi fikk delt ut 11 barnebibler, 9 av dem var med på gudstjenesten og 

stasjonene vi hadde etterpå. På høsten gjennomførte vi 4-årssamling som vanlig i kirkerommet + 

utdeling på gudstjenesten. Her delte vi ut 28 bøker, så det var overraskende god oppslutning! Vi er 

godt fornøyde med et oppmøte på totalt 63% av kullet! Vi deler fortsatt ut «Bibelen for barn», som vi 

har gjort de siste årene. 

 

Bitte-bitte-bitte lite frø 

I 2021 laget vi et nytt 

trosopplæringstiltak for 

menighetens 

femåringer: Bitte-bitte-

bitte lite frø. Det hadde 

en samling om våren da 

vi sådde frø, og en 

samling om høsten der 

vi smakte på forskjellige grønnsaker og frukter, og lagde fine bilder av frø. 18 femåringer (31%) var 

med om våren, 8 kom på samlingen om høsten.  
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Søndagsskolen 

De fleste søndager, når det ikke er gudstjeneste for små og store eller skoleferie, er det 

søndagsskole! Vi har nå en flott ledergjeng med ungdommer som har det å være leder i 

søndagsskolen som praksis når de går på LIV-kurs. Vi bruker Sprell levende-opplegget til 

Søndagsskolen.  

Det har vært 25 barn innom søndagsskolen i 2021, i snitt var det 5 barn hver gang. Noen av dem er 

faste, og noen er med en gang, kanskje fordi familien deres er i dåp. I mars, april og desember var det 

ikke søndagsskole, pga. strenge smittevernregler. Det har også vært mange søndagsgudstjenester 

med strenge antallsbegrensninger på gudstjenestedeltagere og få dåp i ordinære gudstjenester. Da vi 

i høst hadde mange dåp i gudstjenestene, hadde vi noen ganger med mange barn på søndagsskolen - 

den gangen det var flest kom det 16. 

 
 

Rossabø Mini- og Maxigospel 

I annerledesåret 2021 har Mini- og MaxiGospel hatt 54 medlemmer fra 3-9 år.  

Året har blitt preget av varierende smittevernregler med ulike krav til gruppestørrelser mm. Vi har 

hele tiden klart å holde aktiviteten i gang, ved å variere mellom øvelse i smågrupper, vanlig korøvelse 

og Facebook-øvelse. Flere av opptredenene våre har blitt avlyst, men vi fikk gjennomført utekonsert i 

kirketrappene i mai. I høst deltok vi på høstmarked og høsttakkefest i Rossabø kirke, og vi var også 
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med på gudstjeneste med utdeling av fireårsbibel. I desember sang vi på julemarkedet på KM-huset, 

men pga. økende smittetrykk var det ikke så mange barn som kom. Vi måtte avlyse julekonserten 

vår, men i stedet inviterte vi barna og familiene deres på utejulevandring rundt kirken. I “stallen” fikk 

de hver sin julekule og julesokk med snop.  

 

      

 

 

Førsteklasses - skolestarteleir 

Også i 2021 var skolestartleiren et samarbeid mellom Vår Frelsers og Rossabø menigheter, og var i 

Rossabø kirke de to dagene skolene og SFO hadde planleggingsdager før skolestart i august.  

20 førsteklassinger (25%) fra Rossabø menighet deltok, og de fikk leke masse, gå tur til lekeplassen på 

Lillesund skole, være med på skattejakt i kirka, musikkstunder, høre fra boka Tre i et tre, rutsje i 

vannrutsjebane i kirkebakken og bli godt kjent med historien om Sakkeus. De deltok på 

søndagsgudstjenesten i Rossabø kirke, og fikk utdelt hvert sitt eksemplar av boka Tre i et tre.  

 

 

Karneval 

I 2021 valgte vi dessverre å avlyse karnevalet i Rossabø pga. strenge smitteverntiltak.  
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Den store påskeeggjakten 

Vi hadde planlagt et nytt tiltak før påske i 2021, der åtte- og tolvåringene skulle få komme på 

påskeeggjakt ute rundt kirken, med spennende oppgaver, koder og hengelåser. Det ble for strenge 

regler til at det lot seg gjennomføre, så åtte- og tolvåringene ble heller invitert til å komme og hente 

seg et gratis fylt påskeegg og et oppgavehefte med oppgaver om symbolikken i påskepynten vår.  15 

åtteåringer (26%) og 6 tolvåringer meldte seg på. Barna i Mini- og MaxiGospel fikk også hente hvert 

sitt påskeegg. 

 

 

Tårnagentene 

Tårnagentene er et samarbeidstiltak med Vår Frelsers menighet. I år løste barna oppdrag knyttet til 

Egypt og Stefanusbarna, som er misjonsprosjekt for begge menighetene. Det var kjekt for oss ansatte 

som fikk besøke dette prosjektet høsten 2019 å få bruke erfaringene og opplevelsene våre fra turen i 

dette trosopplæringstiltaket. Barna fikk også komme opp i klokketårnet og være med Goos ten 

Napel, kantor i Vår Frelsers, da han spilte på klokkespillet!   

 

Pga. smittevernrestriksjoner inviterte vi bare ett årskull, tiåringene, i 2021. Vi prioriterte dem, da de 

ikke fikk vært med i fjor. Da måtte vi avlyse. 12 tiåringer (18%) fra Rossabø menighet deltok på 

Tårnagent. 

 

 
 

4T6 

4T6 en klubb for fjerde-, femte- og sjetteklassinger etter skoletid tirsdager. Da er det lekseklubb, 

frilek, stikkball og brettspill i tillegg til et brødmåltid og samling i kirkerommet. I høst har vi tatt i bruk 

de gamle kontorene i kirkekjelleren til grupperom, og de brukes mye på 4T6. Et av rommene er 

innredet med bandinstrumenter, et rom har vi til Lego- og kulebanebygging, og et rom brukes til 

brettspill.  
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I 2021 var det 37 unike barn som gikk på 4T6. Mange av dem var 4. klassinger som begynte om 

høsten. Høsten 2021 hadde vi også åtte 7.klassinger som var med som MINI-ledere, og hjalp til med 

alt fra matlaging og oppvask til å hjelpe med lekser eller leke med de litt yngre deltagerne. 

 

   

 
 

Lys Våken 

Lys Våken er et trosopplæringstilbud der barn i 5. og 6. klasse inviteres til å overnatte i kirken. Vår 

Frelsers og Rossabø menigheter samarbeider om tiltaket, som avholdes i Rossabø kirke. Gjennom 

aktiviteter, opplevelser og læring blir barna bedre kjent med hverandre, med kirken, seg selv og Gud.  

I 2021 fikk de 23 barna (14%) fra Rossabø som var med, blant annet være med på Salmeskattejakten, 

se en koselig julefilm, gå julevandringen rundt kirken, og kose seg med boller og kakao ved bålpanna i 

«rundkjøringen». Vi overnattet i kirkerommet og hadde mange oppgaver under søndagens 

gudstjeneste.   

 
 

Tween musikkafè 

Tween er for 10-13-åringer, og møtes i Rossabø kirke kl. 18-20 torsdager i partallsuker. Vi har ulike 

fellesaktiviteter den første halve timen, før vi deler oss i grupper. Vi pleier å ha korgruppe og gymsal-

gruppe, og lager nye grupper underveis, tilpasset det deltagerne har lyst til å gjøre. Semesterstart for 

Tween er alltid et fellesmøte der vi sammen lager semesterplanen. Da får vi gode innspill til hva vi 

skal spise, hva vi skal gjøre, hvordan vi skal organisere Tween, og hva vi skal ha samlinger og andakter 

om. 
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I 2021 har det vært veldig varierende hvor mange som har kommet på Tween. Det var bare 3 som 

gikk i Tween hele året, 6 var med kun i vår og 9 nye begynte i høst.  

Korgruppa hadde ikke så mye aktivitet i vår, men i høst jobbet vi hardt mot en julekonsert sammen 

med Atle Pettersen. Mange av de nye i Tween begynte for å få være med på den konserten. Det ble 

en real nedtur da den ble avlyst pga. nye og strenge smittevernregler som trådte i kraft dagen før 

konserten. 

 

 

Barn er bra!-festivalen 

Barn er bra!-festivalen arrangeres av Den norske kirke i Haugesund og Haugesund kommune, 

sammen med mange gode samarbeidspartnere som Haugesund KFUK-KFUM, Vard og 

Strømmestiftelsen og Hald Internasjonale Senter.  

Også i 2021 var festivalen desentralisert, og vi hadde fem grupper knyttet til Rossabø kirke: “Barnas 

kjøkken”, “Legogruppe”, “Sceneshow”, “Kreativt verksted” og “Førsteklasseklubb”.  I tillegg hadde vi 

med to frivillige som hadde en diakonikrok i kirkestuen hvor barna kunne komme og prate litt, spille 

spill eller tegne hvis de hadde behov for litt pause fra aktiviteten sin. Tre ansatte fra Rossabø var med 

på Barn er Bra i 2021. På arrangementet i Rossabø kirke var det 56 deltagere, og det var totalt 83 

deltakere på festivalen med adresse i Rossabø menighet. 

 
 

Konfirmantarbeidet 

Et år preget av korona og smittevern, men vi fikk likevel gjennomført det meste! Vi la opp til kun 

lokale leirer, hele 5 ulike leirtilbud, for ikke å være for mange på hver leir. Det ble gjennomført 2 
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leirer på Stemnestaden, 1 villmarksleir, 1 leir på Fredtun og 1 bo-hjemme-leir. Det ble litt travelt med 

2 leirer etter hverandre på Stemnestaden, men mange fornøyde konfirmanter som syns det var kjekt 

å få vært på leir! Et spennende nytt leirtilbud var «Villmark». Her ble det tur til Valldalen og Slettedal 

med sekk på ryggen og overnatting i telt. Dette er et tilbud vi ønsker å fortsette med også til neste 

års konfirmanter.  

Ellers fikk vi gjennomført det meste av det planlagt konfirmantopplegget, med unntak av 

presentasjonsgudstjeneste og konfirmantfest. Kirkens Nødhjelps innsamlingsaksjon ble også endret 

til kun digital aksjon. 

Konfirmantgudstjenestene ble gjennomført som planlagt, da vi allerede hadde delt konfirmantene 

inn i mindre grupper for å være litt «føre-var» ift. smittevern. Det ble imidlertid begrensninger på 

antall gjester de kunne ha med seg. 3 av konfirmantene måtte utsette konfirmasjonen fordi de satt i 

smittevernkarantene, men vi fikk laget til en flott konfirmasjonsgudstjeneste for dem noen uker 

senere! 81% av de døpte på kullet ble konfirmert i Rossabø kirke i år, så det var kjekt at vi har en fin 

oppgang fra i fjor! 
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Konfirmantreunion 

Konfirmantene blir invitert på reunion, utpå høsten etter konfirmasjonen. Det kunne ikke 

gjennomføres i 2020, så i 2021 inviterte vi to kull til hver sin konfirmantreunion. Vi så bilder og 

mimret, lekte litt, spiste pizza og hadde kahoot. Det kom 29 av årets kull (36%) til reunion, 10 til var 

påmeldt, men forhindret fra å møte på arrangementet.  

 

Ledertrening  

Rossabø samarbeidet våren 2021 med Skåre og Vår Frelsers menigheter om Minilederkurs, MILK, 

året etter konfirmasjonen. Kurset som startet høsten 2021 var et samarbeid mellom Rossabø, Vår 

Frelsers og Utsira menigheter. På dette kurset lærer man mer om hva det vil si å være leder. Vi 

bruker KFUK-KFUM sitt digitale kursopplegg for MILK. Fra Rossabø menighet var det med 3 

ungdommer i vår, og 3 nye i høst.    

 

Vi sender også flere av våre ungdommer på KFUK-KFUMs ledertreningskurs LiV Basic, LiV identitet og 

tro og LiV Global. Alle kursene stiller krav om oppmøte, og LiV-løpet inkluderer også praksis i 

menighetene. I 2021 har Rossabø menighets 23 deltakere hatt ulike praksiser på blant annet Tween, 

søndagsskolen, Lysvåken ol.  

 

Alle Livkursene pleier å inkludere en studietur. I 2021 har det vært vanskelig å gjennomføre, men LIV 

identitet og tro fikk vært med på en helgesamling i Bergen med deltakere fra hele landet.  

 

Deltakerne betaler en egenandel for å delta på disse turene. Menighetsrådet gir økonomisk støtte til 

kursavgiften. Dette gjør vi fordi vi over år har sett hvilken stor betydning det har hatt for 

menighetsarbeidet generelt og barne- og ungdomsarbeidet spesielt, at vi har hatt engasjerte, unge 

ledere.  

 

Speiderliv 

Speiderne er en del av Rossabø menighet sitt tilbud til barn og unge og deltar aktivt på arrangement 

og gudstjenester. Aktivitetene er f.eks friluftsliv, førstehjelp, padling, matlaging, hobby, leirer, turer 

og samarbeid med andre.   
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Oppdagere 

Vi hadde 24 speidermøter i løpet av 2021. Vi har hatt fokus på semestermerkene “klissvåt” og 

“jungel”. Høydepunkter fra året er: akedag, gammeldags filmaften, fiske i Kvalsvik, besøk på 

Franzefoss gjenvinning og laging av rognebærgelè. 
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1 Rossabø 

Ved årsslutt 2021 hadde speidergruppen 38 medlemmer (7 oppdagere, 9 stifinner, 13 vandrere og 9 

ledere). Speideråret 2021 har også vært preget av koronapandemien. Av arrangementer for 

Haugesund speideravdeling ble St. Georgsdagen avlyst. Under morgenprosesjonen på 17. mai ble det 

bare holdt flaggheising i sentrum og ikke noe tog. Men årets JOTA-JOTI-arrangement ble avholdt. 

Bymanøveren ble arrangert i høst og 2 lag fra Rossabø bestående av både gutter og jenter vant 1. og 

2. plass i konkurransen mellom alle speiderne i byen, 

Norges KFUK-KFUM-speidere kom med om retningslinjer og råd for hvordan speiderne skulle 

forholde seg til koronasituasjonen.  

Vi er en del av menighetens arbeid for barn og ungdom og pleier å delta på ulike arrangementer i 

menigheten i løpet av året. I høst deltok vi på høsttakkefesten og lysmessa. Vi har ellers avholdt de 

fleste av våre planlagte møter og aktiviteter i år. 

Fra vårsemesteret kan nevnes misjonsmøte der vår leder Stig Morten Bråthen fortalte fra sin tid på 

Madagaskar. Et møte der vi sådde frø og det ble tatt flere ulike speidermerker. Det var også 

refleksløp og noen møter med pionèrarbeid. Om høsten hadde vi et kanomøte med oterfiske på 

Eivindsvatnet. Vi inviterte jentene med på et «leirbål» og kveldsmat i kirken. Vi har i praksis begynt å 

drive felles arbeid for vandrerne med guttene og jentene sammen. To av våre ledere deltok på 

Haugaland krets sin ledersamling på Vigdarheim i november. 

Når det gjelder lokaliteter så har vi nå permanent flyttet arbeidet vårt bort i kirkekjelleren og har 

variert mellom gymsal og menighetssal og etter hvert tatt i bruk de gamle kontorene som 

grupperom. 
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Rossabø 1 

I 2021 var det følgende tilbud:  

• Oppdager 1-2 kl. og Stifinner 3-4 kl. Hver onsdag kl. 17.00-18.00 

• Vandrere 5-10 kl. Hver mandag kl. 17.30-19.00 

• Rovere fra 1. videregående. Ca. 1 mandag i måneden. 

• Familiespeidere For hele familien fra 0-100 år. Ca. 1 gang i måneden 

ROVERE OG VANDRERE 

Året 2021 startet med nye koronatiltak. Dette førte til at oppstarten ble utsatt og julefest og karneval 

avlyst. Men Globalaksjonen med basar ble gjennomført i slutten av februar sammen med 

tenkedagen. Ellers har det vært 20 møter, de fleste ute.  De deltok på lysmesse i kirken sammen med 

1. Rossabø. Speiderne var medansvarlig for Jotajoti i Rossabø kirke med godt frammøte fra flere 

inviterte speidergrupper. I tillegg har det blitt arrangert egne rovermøter. Roverne er en god ressurs 

og hjelper til på møter når de har anledning.  

Gruppa hadde flere deltakere på Ledersamlingen i Bergen, Roverlandsleir og Norsk Roland. 

Aktiviteter: Aking, nordisk merke, tenkedagsfeiring med basar, tur på Kyststien, digitalt påskemøte, 

orientering, geocaching, tur i Byheiene, sommeravslutning med grilling, bålmøte med pinnebrød, 

bymanøver, filmkveld, spleising av tau, infomøte på bussterminalen/busstur, forhåndsoppgave til 

landsleiren/opptenningspose, juleforberedelser og juleavslutning. 

FAMILIESPEIDERNE  

Her er det bra frammøte og de koser seg ute i all slags vær på tur i skog og mark. Men så kom korona 

og det ble vanskelig å møtes. Det har vært mindre aktivitet mot det pleier være. Har likevel 

gjennomført flere kjekke turer: Lindøy på Fosen i mai, Eventyrskogen på Kolnes i juni, O-hytta i 

Djupadalen i begynnelsen av september og kveldsmattur i Nøtteskogen med bunkersene og 

lommelykter i slutten av september. Håper aktiviteten kan ta seg opp igjen etter hvert! Her er også 

plass for nye familier. Og en trenger ikke møte hver gang, men når det passer. 

I løpet av året 2021 var det 55 registrerte medlemmer. Endel sluttet i løpet av høsten så det var flere 

på våren. Men siden det har vært få av både oppdagere og stifinnere og ingen nye vandrere, så har 

tallene de siste årene bare gått nedover. 
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Andre tiltak/arrangement 
Juletrefest og Bamsebasar 

Det ble ikke arrangert juletrefest og bamsebasar i 2021 grunnet pandemien. 

 

Julevandring  

Før første søndag i advent satte vi opp den julevandringen vi laget i 2020, med tre løyper rundt 

kirken:  

• Følg Maria, Josef og eselet til Betlehem 

• Følg gjeterne og sauene til stallen 

• Følg de vise menn og kamelen til stallen 

På de ulike postene kunne en lese både den aktuelle bibelteksten, og fortellingen gjenfortalt for 

barn. Det var også praktiske oppgaver å løse, for eksempel bygge med kapp fra Josefs 

snekkerverksted, telle sauer eller finne gullet til vismennene som rampenissen hadde tullet med.  

 

 

Påske på Facebook 

I påsken var det pga. pandemien ingen arrangementer eller gudstjenester i kirken. Vi brukte derfor 

Facebook aktivt, og la bl.a. ut en påskenøtt for barn hver dag.  
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Høstmarked 

Høstmarkedet 2021 ble arrangert dagen da vi gjenåpnet Norge etter lange tider med restriksjoner. Vi 

hadde ikke tørt å planlegge for stort da det fortsatt var knyttet stor usikkerhet til gjennomføringen. Vi 

er veldig takknemlig for at vi fikk gjennomført, og hadde salg av varer levert fra mange i menigheten, 

kafesalg og mange aktiviteter for barn, deriblant lakkering av negler, fiskedam og forming. 

Høstmarked gikk i overskudd med 14800,- som blir satt av til oppgradering av ute- og inneområdet 

vårt. 
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Unge voksne 

Det har ikke vært arrangert samlinger for unge voksne i 2021. 

Barnehagesamarbeid 
Menigheten har et godt samarbeid med alle barnehagene i bydelen. Det var planlagt besøk i 

barnehagene før påske, men menighetspedagogen rakk bare å besøke 1 barnehage før samfunnet 

stengte ned igjen. 

Før jul fikk vi gjennomført 13 julevandringer med barnehager, det var veldig kjekt! 

Menighetspedagog og kantor var med som engler på alle vandringene, mens keiser Augustus` rolle 

ble fordelt på de fleste andre ansatte. I tillegg sendte vi ut invitasjon til barnehagene om å gå 

julevandringen ute med barna. Flere barnehager benyttet seg av dette, og vi har fått mange positive 

tilbakemeldinger på at det var kjekt! 

     

Skolesamarbeid 

Også dette året måtte alle skolegudstjenestene utgå pga. smittevern. Men 6.trinn på Lillesund skole 

fikk en hel dag med øvelse i kirken. Selv om de ikke fikk gjennomført gudstjenesten, satte de pris på å 

ha fått byttet ut klasserommet med kirkerommet en hel skoledag før jul! I tillegg sendte vi ut 

invitasjon til skolene om å gå julevandringen klassevis, og noen klasser benyttet seg av det. I løpet av 

året har det vært noen skolebesøk av klasser, men noe mindre enn normalt pga. pandemien. 

Kirkemusikk 
Mathias Reitan Jacobsen kom til Rossabø som kantor høsten 2020 og overtok etter Alie Hamberg. 

Kantor samarbeider med menighetens prester om planlegging og gjennomføring av de ukentlige 

gudstjenestene og holder daglig tilsyn med kirkens instrumenter. I tillegg spiller kantoren begravelser 
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og vielser i kirkene og kapellet i Haugesund i turnus med de andre kantorene i byen. Kantor spiller til 

andakter og sangstunder på Bjørgene omsorgssenter og spiller piano til Mini-Maxi og Tween. Kantor 

bidrar også med musikk til seniorfestivalen, jubilantfesten og høstmarkedet. I tillegg bidrar kantoren 

på Barn er bra-festivalen med musikalsk og teknisk bistand. 

 
I 2021 fikk vi besøk av Else Olsen Storesund og Solveig Sørheim med konserten Eit lite rom. Her fikk 

publikum oppleve flygel og trøorgel brukt på en helt ny måte. Kirkens flygel er stadig i bruk både ved 

gudstjenester, formiddagsandakter og korøvelser. Det tørre vinterværet i Haugesund har skapt store 

utfordringer for orgelet. I 2021 ble det installert luftfuktere i kirkerommet som har løst disse 

problemene. Med midler fra Frifond ble det kjøpt et digitalt piano til bruk utendørs eller andre 

steder. I 2021 har mye av kirkens musikkutstyr funnet veien fra lager til et av de nye grupperommene 

og blitt et flott musikkrom til glede for barn, unge og konfirmanter. 

MR-medlemmer 
Karl Gerhard Bråstein Dahl Leder og vararepresentant i Haugesund 

kirkelige fellesråd 

Elin Kvamsøy Sjursen 

 

Nestleder 

Kjell Einar Bergsager Medlem og leder i Haugesund kirkelige 
fellesråd 

Eirik Hustvedt Medlem og vararepresentant i Haugesund 
kirkelige fellesråd 

Kjell-Ivar Glette Medlem 

Benedicte Skjold-

Ødegaard 

Medlem med permisjon 

Eli Emilie Heimark Medlem 

Anne Marthe Møinichen Medlem og representant i Haugesund 

kirkelige fellesråd 

Morten Waka Medlem grunnet Benedicte sin permisjon 

Olav Våge Varamedlem 

Svein Egil Sørland Varamedlem 

Laila Synnøve Kongestøl Varamedlem 

Bård Egil Dyrhol Sokneprest/medlem 

Silje Olaussen Permisjon hele året 
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Ansatte 
Arbeidsgiver: Stavanger bispedømme. 

Bård Egil Dyrhol Sokneprest 100% 

 

Ole Amund 
Halvorsen 
Gaustad 

 

Kapellan 
Rossabø 50% 
Skåre 50% 
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Arbeidsgiver: Haugesund kirkelige fellesråd. 

Jon Erik Kiørboe Strand 

 

Diakon 100%  

Ingunn Bergsager Våge 

 

Menighetspedagog, 100% 

Silje Terese Nesheim Dahl 

 

Trosopplæringsmedarbeider 90% 

Mathias Reitan Jacobsen Kantor 100% 

Hanna Nesheim Dahl Kirketjener (søndag) 

Ingrid Dyrhol Kirketjener (søndag) 

Thomas Preston Kirketjener (søndag) 

Silje Olaussen Adm. leder 50% 
HMS-rådgiver 50% 

 


