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MØTEINNKALLING   

 

Rossabø menighetsråd 

 

Dato: 13.02.2020 kl. 19:30  
Sted: Kirkestuen  
Arkivsak: 19/00803  

Arkivkode: 411   

 

Mulige forfall meldes snarest til so369@kirken.no 

 

Møtevert: Karl Gerhard 
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Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjenning av protokoll 

 

Saker til behandling 
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6/20 Folk og kirke. Flytting fra papir til nett. 

7/20 Representant for Kulturkirken Skåre 

8/20 Givertjeneste 

9/20 Budsjett 2020 
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10/20 Orienteringssaker februar 
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Karl Gerhard Bråstein Dahl Silje Olaussen 

Leder Møtesekretær 
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DEN NORSKE KIRKE 
Rossabø menighetsråd 

 
 

 
 

Sakspapir 
 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Gradering 

Silje Olaussen 700 20/00122-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Stellebord dåpssakristi 
  
 
         
 

Saksorientering 
Det har lenge vært ønskelig med et mer brukervennlig dåpssakristi. I dag er det løst med 
border, enkle stellematter og mye flytting på ting. For å gjøre det mer brukervennlig både 
ved dåp og babysang, samt støvsuging og vask av rommet, er det ønskelig å gå til innkjøp 
av 2 stk. vegghengte stellebord. 
Det er også ønskelig med en knaggrekke der inne og en liten toseters sofa til 
amming/flasking. 

Tittel Saksnummer Møtedato 

Rossabø menighetsråd                       
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Forslag til vedtak 
Administrasjonsleder kjøper inn 2 stk. vegghengte stellebord i fargen xxx. Pengene tas av 
overskudd fra fjorårets trosopplæringsmidler.  
Vi ser på finn.no etter «gis bort» eller en billig sofa som kan settes der. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Haugesund kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

Sakspapir 
 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Gradering 

Kjetil Nordstrøm 44 20/00116-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Folk og kirke. Flytting fra papir til nett. 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Bakgrunn for saken 
Folk og Kirke har eksistert i 17 år som et papirmagasin til samtlige husstander i Haugesund 
delt ut av frivillige ombærere.  
Mye har endret seg over disse årene og vi har i dag store utfordringer på 3 områder: 
Distribusjon, produksjon og lesere.  
 
Distribusjon  
I tillegg til mangel på ombærere i samtlige menigheter er det ujevn ombæring med tanke på 
tid, ombæringen strekker seg enkelte ganger over flere uker. Det er ingenting som tyder på 
at menighetene vil greie å øke antallet ombærere fremover – tvert imot.  
Byutviklingen gir også utfordringer i form av flere blokker/boligkomplekser som er stengt for 
ombæring. Det vil også kreve mer ressurser i oppdatering og oppretting av nye ruter videre 
fremover.  
 
Redaksjonelt  
Folk og Kirke har i dag 1 redaktør og to frivillige skribenter. Det har lenge vært forsøk på å 
rekruttere flere til redaksjonen uten hell. Begge de frivillige har nå sagt at de nå ikke kan 
delta lenger. Stabene har også funnet det vanskelig å lage menighetenes sider i bladet 
ettersom bladet kommer ut såp pass sjeldent. Dette har resultert i at kunngjorte 
arrangementer enten er over når bladet kommer frem til mottakerne eller at de er så langt 
frem i tid at de glemmes. Det er også vanskelig å lage redaksjonelle tema når man ikke vet 
når eksakt når bladet kommer ut.  
 
Lesere  
Papirmagasiner/aviser taper stadig lesere. Enkelte mener at de eldste i samfunnet fortsatt 
fortrekker papir og at vi ikke vil nå disse uten et menighetsblad i papir. Det er ingen leser 
undersøkelser som bekrefter dette – tvert imot. Over 70% av den eldste alders gruppen (81-
100år) leser nyheter på nett minst 1 gang i uken. Selv om mange svarer har at de «har 
sett/merket seg» at menighetsbladet eksisterer er det et stykke i fra det til at det blir leste 

Tittel Saksnummer Møtedato 

Rossabø menighetsråd            13.02.2020 
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eller brukt. Dette skyldes både den generelle nedgangen i folks bruk av trykte medier og de 
utfordringene som er nevnt over.   
 
 
Vurdering   
Det ble tidligere satt ned en arbeidsgruppe som skulle se på bladet. Arbeidsgruppen 
definerte formålet med Folk og kirke til å handle om å:  
 

 formidle folkekirken 

 være et livstegn fra kirken, som treffer folk i hverdagen 

 formidle fortellinger om kirken som folk ikke visste om fra før, og som gjerne 
overrasker  

 
Det var et videre et ønske om en tydelig redaksjonell linje som handler om tro og verdier. 
Men kirken omfatter hele livet, og bladet kan dermed handle om alt som omfattes av folk 
eller kirke. 
 
Dessverre er det lite som tyder på at vi i dag greier å oppfylle disse visjonene med tanke på 
de utfordringene knyttet til distribusjon, redaksjon og lesere som vi står overfor. Vi mangler 
de menneskelige ressursene som skal til for å levere den kvaliteten som kreves, samtidig 
som det grunn til å stille spørsmål ved om vi som papirmagasin treffer folk i 2020. 
 
 
 
Konklusjon  
For å kunne leve opp til formålet til Folk og Kirke går vi over til å presentere alt redaksjonelt 
innhold i form av nettavis www.folk-og-kirke.no. Videre legges det opp til muligens ett 
nummer i papir levert ut i forhold til høytid (jul), eventuelt høst (semesterstart + 
konfirmasjoner) dersom det lar seg gjennomføre en god distribusjon. 
 
Nettavisen skal fungere på den måten papirutgaven er tenkt å fungere og har fungert. 
Nettavisen skal ha daglige oppdatering og være et samlingssted for tekst, bilder, video og 
lyd. Nettavisen skal korte ned veien til www.kirken.no  

 
Forslag til vedtak 
Haugesund kirkelige fellesråd avvikler produksjonen av Folk og kirke i papir og satser i 
stedet på etablering av en egen nettavis.  
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FOLK OG KIRKE
DEN VIKTIGSTE KONTAKTEN MELLOM KIRKEN OG MEDLEMMENE 
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FOLK OG KIRKE i dag

Distribusjon

- Mangel på ombærere

- Vanskelig å beregne i tid.

- Store «lommer» som ikke mottar bladet fordi ombærerne ikke 
kommer inn i boligene/byggene

- Overskudd av blader 
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FOLK OG KIRKE i dag

Innhold

- Noe for gammelt, annet ligger for langt frem i tid

- For lite redaksjonelt innhold, for få skribenter

- Vanskelig tematisk

- Nødløsning for å få færre nummer?
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FOLK OG KIRKE i fremtiden

Antall utgaver

12: Månedlig blad på 8 sider, distribuert som i dag.

Fordeler: Mer aktuelt, lettere å lese, når sannsynligvis flere

Ulemper: Fortsatt samme problem med «lommer», Større krav til 
nøyaktig ombæring, må ha flere redaksjons medlemmer, mer arbeid for 
menigheten/stab
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FOLK OG KIRKE i fremtiden

Antall utgaver

1(-2): Levert ut i forhold til høytid (jul), eventuelt høst (semesterstart + 
konfirmasjoner)  og med aktuelt nettsted/nettavis.

Fordeler: Enklere ombæring – om nødvendig dugnad. Lettere å få 
tematisk innhold, lettere å få tak i skribenter/innhold (få en artikkel i 
stedet for x-antall i året), skape interesse i forhold til aktiviteter 
(julekonserter, julegudstjenester, konfirmanter, oppstart av aktiviteter 
osv)

Ulemper: Fortsatt samme problem med «lommer», fokus på 
tidsnøyaktig distribusjon
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FOLK OG KIRKE i fremtiden

Folk-og-kirke.no

• Aktuelle nyheter om folk og kirke: som vi ønsker i dag

• Lettere og lage tema knyttet opp i mot kirken.no

• Nye formater: podcast, video (tema+nyheter), streaming av gudstjenester, opptak av foredrag, 
konserter, preken etc

• Lettere format når publikum skal føres over til kirken.no

• Designes og driftes som «nettavis» men vil i realiteten fungere som et digitalt knutepunkt mellom 
de forskjellige digitale platformer (Facebook, Instagram, kirken.no, Youtube, podcast etc)

• Skal IKKE erstatte noe av det som er i dag – men styrke underbygge..
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FOLK OG KIRKE i fremtiden

folk-og-kirke.no

Kirken.no

FacebookInstagram

Youtube Podcast
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FOLK OG KIRKE i fremtiden

• 2013: Folk leser menighetsblad (70%)
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FOLK OG KIRKE i fremtiden

• Vi må tenke på de eldre

De eldre bruker nett…
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FOLK OG KIRKE i fremtiden

• Ønske om papir utgaven styres av følelser mer enn behov 

• Nettutgave er ikke lett løsning – krever kontinuerlig oppdatering.

• Trenger fortsatt flere innholdsleverandører, men lavere terskel

• Engasjere flere – mer

• Mer aktuell

• Innhold som informerer, utvikler og underholder

• Større muligheter for annonser

• Større muligheter for å føre folk til riktig og viktig info på kirken.no

• Muligheter for selv å velge presentasjonsform (design, effekter, form)
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DEN NORSKE KIRKE 
Rossabø menighetsråd 

 
 

 
 

Sakspapir 
 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Gradering 

Silje Olaussen 63 20/00123-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Representant for Kulturkirken Skåre 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Rossabø menighetsråd vedtok i mai 2018 å gå inn som eierorganisasjon i Kulturkirken 
Skåre med representasjon i styret. 
Menighetsrådet må velge ny representant til å sitte i styret i Kulturkirken Skåre. 

 
Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 
 
 

Tittel Saksnummer Møtedato 
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DEN NORSKE KIRKE 
Rossabø menighetsråd 

 
 

 
 

Sakspapir 
 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Gradering 

Silje Olaussen 10 20/00124-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Givertjeneste 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Menighetsrådet bes diskutere hvordan vi kan få givertjenesten mer aktiv. Kirkevergen har 
fått på plass en enkel løsning via nettsidene våre i forhold til å melde seg som fast giver eller 
gi enkeltbeløp. Vi vil ha mindre leieinntekter i 2020 og muligens 2021 grunnet nybygget og 
aktivitet som i dag foregår i kirkestue/silo må flyttes til gymsal/menighetssal. 
Menighetsrådet bes derfor om å lage en plan for hvordan vi kan være mer aktive og bevisste 
rundt givertjenesten. 
Menighetsrådsleder innleder med noen tanker rundt dette. 

 
Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 
 
 

Tittel Saksnummer Møtedato 
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DEN NORSKE KIRKE 
Rossabø menighetsråd 

 
 

 
 

Sakspapir 
 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Gradering 

Silje Olaussen 112 20/00125-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

Budsjett 2020 
 
 
  
 
         
 
 

Saksorientering 
Menighetsrådet må godkjenne budsjett for 2020. Budsjettet ligger vedlagt i egen fil.  

 
Forslag til vedtak 
Menighetsrådet godkjenner budsjettet slik det foreligger. 
 
 

Tittel Saksnummer Møtedato 
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Orienteringssaker februar 

 

 Sokneprestens hjørne 

 Hva skjer i menigheten den neste måneden? 

 Anbud – nybygg 

 Kirketjener/renhold 

 Kapellanstilling 

 Assisterende kirkeverge 
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