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Møteinnkalling  
Rossabø menighetsråd 
 

Møtedato: 05.11.2020 kl. 19:00 

Møtested: Menighetssalen - Rossabø 

Arkivsak: 19/00803 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 99781313 eller e-post so369@kirken.no. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær. 
 

SAKSLISTE   

Godkjenning av innkalling og saksliste 

38/20 19/00803-50 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

39/20 19/00803-51 Godkjenning av møteprotokoll 01.10.20 

Orienteringssaker 

40/20 20/00133-8 Orienteringssaker 

41/20 20/00928-1 Frivillige medarbeidere fram mot jul 

Saker til behandling 

42/20 20/00924-1 Samarbeidsavtale Stefanusalliansen og Rossabø menighet 

43/20 20/00926-1 Valg av leder og nestleder 

44/20 20/00927-1 Uttalelse til stillingsbeskrivelse for ny diakonstilling 

Eventuelt 

 
Haugesund, 29.10.20 
 
Karl Gerhard Bråstein Dahl 
Leder 
 
 
Silje Olaussen 
møtesekretær 
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DEN NORSKE KIRKE 
Rossabø menighetsråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Silje Olaussen 411 19/00803-50 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Rossabø menighetsråd    05.11.2020 

 
 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Forslag til vedtak 
Rossabø menighetsråd godkjenner innkalling og saksliste. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 



39/20 Godkjenning av møteprotokoll 01.10.20 - 19/00803-51 Godkjenning av møteprotokoll 01.10.20 : Godkjenning av møteprotokoll 01.10.20

 

DEN NORSKE KIRKE 
Rossabø menighetsråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Silje Olaussen 411 19/00803-51 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Rossabø menighetsråd    05.11.2020 

 
 
 

Godkjenning av møteprotokoll 01.10.20 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Godkjenning av møteprotokoll fra møte 01.10.20 
 

Forslag til vedtak 
Rossabø menighetsråd godkjenner møteprotokoll fra møte 01.10.20 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 



40/20 Orienteringssaker - 20/00133-8 Orienteringssaker : Orienteringssaker

 

DEN NORSKE KIRKE 
Rossabø menighetsråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Silje Olaussen 411 20/00133-8 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Rossabø menighetsråd    05.11.2020 

 
 
 

Orienteringssaker 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
- Silje D. og Ingunn – orientering fra trosopplæringsutvalget + hverdagens aktiviteter 
- Sokneprestens hjørne 
- Ny kantor 
- Nytt fra fellesrådet 
- Nybygg 

o Taket er tett 
o Vi har fått en ekstrasak på siloen grunnet lekkasje 
o Vinduene kommer 20.11 
o Flytstøpe gulv i uke 45, begynner med veggene etter det 

- Hovedtavle byttes 
- Status jubileumskomitè 
- Status uteplasskomitè 
- Hva skjer den neste måneden 

 

Forslag til vedtak 
Rossabø menighetsråd tar orienteringssakene til etterretning. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 



41/20 Frivillige medarbeidere fram mot jul - 20/00928-1 Frivillige medarbeidere fram mot jul : Frivillige medarbeidere fram mot jul

 

DEN NORSKE KIRKE 
Rossabø menighetsråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Silje Olaussen 217 20/00928-1 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Rossabø menighetsråd    05.11.2020 

 
 
 

Frivillige medarbeidere fram mot jul 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Flere av gudstjenestene fram mot jul, i tillegg til selve julaften, vil bli doble og med endringer 
i tidspunkt for å få gjennomført på en smittevernvennlig måte. 
Her en opplisting: 
8.11 – utdeling av 4-årsbok kl. 11 og 12. 
15.11 – innsettelse av ny kantor kl. 11 
22.11 – konfirmantpresentasjon kl. 11 og 13 (mangler kirkevert og powerpoint kl. 13) 
6.12 – lysmesse kl. 18 
17.12 – konsert med mini/maxi kl. 1730 (mangler kirkevert) 
24.12 – kl. 1330, 1430, 1530 og 1630. (mangler 1 kirkevert kl. 1330 og 1430. mangler 2 
kirkeverter kl. 1530 og 1630. 
25.12 – kl. 12 
Vi tar en gjennomgang i møte for å fylle inn frivillige der det mangler. 
 

Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 



42/20 Samarbeidsavtale Stefanusalliansen og Rossabø menighet - 20/00924-1 Samarbeidsavtale Stefanusalliansen og Rossabø menighet : Samarbeidsavtale Stefanusalliansen og Rossabø menighet

 

DEN NORSKE KIRKE 
Rossabø menighetsråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Silje Olaussen 65 20/00924-1 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Rossabø menighetsråd    05.11.2020 

 
 
 

Samarbeidsavtale Stefanusalliansen og Rossabø menighet 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Misjonsavtalen med Stefanusalliansen går ut 31.12.20. Menighetsrådet må ta stilling til om vi 
ønsker å fornye avtalen eller om vi ønsker å se videre etter et nytt misjonsprosjekt.  
Forslag til avtale oversendt av Stefanusalliansen vedlagt. 
 

Forslag til vedtak 
Rossabø menighetsråd viderefører misjonsavtalen med Stefanusalliansen med støtte til 
Stefanusbarna og Anastasia i Egypt. 
Menighetsrådet vedtar å gi X offer per år.  
Avtalens varighet 01.01.21-31.12.23 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 



42/20 Samarbeidsavtale Stefanusalliansen og Rossabø menighet - 20/00924-1 Samarbeidsavtale Stefanusalliansen og Rossabø menighet : Rossabø - stefanus

 

Stefanusalliansen   (tidl. Norsk Misjon i Øst) 

                  Kontoradr.: Trondheimsveien 137, 0570 Oslo     Postadr.: Postboks 6603 Rodeløkka, 0502 Oslo 

                  Tlf.: 23 40 88 00     Faks: 23 40 88 01      E-post: post@stefanus.no         www.stefanus.no 

                   Bankkonto: 3000 14 57922         Foretaksregister: NO970276432 

 

Samarbeidsavtale 

Stefanusalliansen og Rossabø menighet  
 

Innsamlingsprosjekt: 
De innsamlede midler formidles videre gjennom Stefanusalliansen. 

 

Formål: 

Informasjon, forbønn og givertjeneste 

 

Avtalens varighet og oppsigelse: Avtalen gjelder fra………………. Til………….. Avtalen 

kan sies opp gjensidig. Dersom Rossabø menighet ønsker å avslutte engasjementet, gjøres det 

skriftlig til Stefanusalliansen.   

 

Beløpets størrelse: Kr……………… pr. år som oversendes Stefanusalliansen sin konto 

3000.14.57922 Adresse: pb 6603, Rodeløkka, 0502 Oslo. Innbetalingen merkes 

misjonsprosjektets navn. 

 

Kontaktpersoner:  I Rossabø menighet:………………………… 

Adr;………………………………………Epost:……………….………..Tlf………………….  

 

I Stefanusalliansen: Christine G. Lunga. Telefon 23 40 88 00, e-post: cgl@stefanus.no   

 

Stefanusalliansen forplikter seg til: 
A å bistå menigheten med informasjon og aktuelle forbønnsemner. Også gjennom 

organisasjonsbladet Magasinet Stefanus 

B å orientere om eventuelle endringer av Stefanusalliansen sin involvering i prosjektet 

 

Menigheten forplikter seg til: 

A. at de innsamlede midler oversendes Stefanusalliansen sin konto. Innbetalingen merkes 

med prosjektets navn og menighetens navn. 

B. å informere Stefanusalliansens om hvem som til enhver tid er menighetens kontaktperson 

for prosjektet 

C. å sørge for at regnskap for innsamlingen underlegges Rossabø menighets ordinære revisjon 

 

Dato:  

Stefanusalliansen      Rossabø menighet 

    
Christine G. Lunga      V/kontaktperson 

Kommunikasjonsrådgiver             



43/20 Valg av leder og nestleder - 20/00926-1 Valg av leder og nestleder : Valg av leder og nestleder

 

DEN NORSKE KIRKE 
Rossabø menighetsråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Silje Olaussen 411 20/00926-1 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Rossabø menighetsråd    05.11.2020 

 
 
 

Valg av leder og nestleder 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Leder og nestleder skal velges hvert år.  
Valget skal være skriftlig. 
 

Forslag til vedtak 
Leder: 
Nestleder: 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 



44/20 Uttalelse til stillingsbeskrivelse for ny diakonstilling - 20/00927-1 Uttalelse til stillingsbeskrivelse for ny diakonstilling : Uttalelse til stillingsbeskrivelse for ny diakonstilling

 

DEN NORSKE KIRKE 
Rossabø menighetsråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Silje Olaussen 211 20/00927-1 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Rossabø menighetsråd    05.11.2020 

 
 
 

Uttalelse til stillingsbeskrivelse for ny diakonstilling 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Kirkevergen ber om uttalelse fra menighetsrådet i forkant av fellesrådsmøte 10.11.20. 
Se vedlagt stillingsbeskrivelse. 
 

Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 



44/20 Uttalelse til stillingsbeskrivelse for ny diakonstilling - 20/00927-1 Uttalelse til stillingsbeskrivelse for ny diakonstilling : Stillingsbeskrivelse diakon ved felleskontoret

 20/00745-1 
 Kjetil Nordstrøm 

 17.09.2020 
 

Side 1 av 1 
 

  

Diakonimedarbeider 100 % 

 

 
Stillingsbeskrivelse 
 

 

Stillingen skal arbeide med diakonale tiltak på tvers av hele fellesrådsområdet 

Stillingen har to hovedmål. Å yte åndelig og eksistensiell omsorg for alvorlig syke og døende i 

samarbeid med Haugesund kommune og Haugaland Prosti, og å bidra i ulike fellessatsinger vedtatt av 

de ulike menighetsrådene. 

 

 

Hovedarbeidsområde:  

 Åndelig og eksistensiell omsorg og veiledning av pårørende og ansatte i kommunens helse- og 

omsorgstjeneste, blant annet innen tverrfaglig ressursgruppe og lindrende behandling.  

Oppfølging av kommunens sykehjemsavdelinger og refleksjonsgrupper i 30 %. Arbeidet ved 

lindrende avdeling Sentrum bo- og behandlingssenter (SBS) i 20 %.  

 Realisering av diakonale tiltak som er felles for byens menigheter. 

 

 

Arbeidsoppgaver:  

 Være en sentral pådriver for at eksistensielle og åndelige behov blir møtt hos pleietrengende i 

kommunen uavhengig av de enkeltes trosretning/livssyn gjennom blant annet; egne møter med 

pleietrengende, kursing av helse- og omsorgspersonell, samt skaffe og følge opp frivillige. 

 Planlegge, lede og gjennomføre diakonalt arbeid i menighetene i tett samarbeid med frivillige, 

daglige ledere og øvrige diakoner. 

 Bidra til tett og godt samarbeid med diakoner, diakonimedarbeidere samt andre diakonale 

ressurser i menigheter og organisasjoner  

 Rapportering og synliggjøring av resultatene som stillingen frembringer  

 

 

Organisasjonsmessig plassering:  

 Kontorsted er for tiden ved felleskontoret og stillingen er for tiden underlagt kirkevergen.  

 Tjenesten utøves i medhold av plan vedtatt i Vår Frelsers, Rossabø og Skåre menighet. 

 Stilingens organisatoriske plassering kan endres.  
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