
1 
 

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. 

 

 
 

2019 

 

Menighetsrådets arbeid 

Menighetsrådet 2015-2019 har avholdt 7 møter i 2019. September ble det gjennomført kirkevalg og 

nytt menighetsråd ble valgt. De hadde sitt konstituerende møte samme dag som det gamle 

menighetsrådet hadde sitt siste. 

 Menighetsrådet har vedtatt å satse på årshjul for å sikre en god gjennomgang av alle saker som må 

opp, samt at vi tar opp utvalgene våre igjen. Det er nå opprettet et trosopplæringsutvalg, et 

gudstjenesteutvalg, et diakoni- og misjonsutvalg samt et praktisk utvalg. I tillegg har vi to komiteer 

som skal jobbe mot henholdsvis jubileum og oppgradering av ute- og inneområde vårt etter at 

nybygget er ferdigstilt. 

 

Personalet 2019 

I desember 2018 ble Jon Erik Kiørboe Strand, eller Jonas, som han også blir kalt, tilsatt som ny diakon 

i Rossabø menighet. I mars 2019 begynte Jonas i stillingen som 100% diakon for menigheten. 
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På vårparten valgte Anne Birgitte Bødtker Ruus, etter mange års tjeneste i menigheten, og si opp sin 

stilling som administrasjonsleder/diakon da hun fikk jobben som sykehusprest i Helse Fonna. Vi 

ønsker henne lykke til i den viktige jobben. 

Wenche Lindtner var inne en periode som vikar fram til Silje Olaussen ble ansatt på høsten som ny 

administrasjonsleder. 

Silje Nesheim Dahl har fått økt sin stilling som trosopplærer og gikk i august opp i 90% stilling.  

 

Økonomi 

Menighetsrådet legger budsjett i henhold til økonomiske målsettingen der det ikke skal være 

overforbruk eller underforbruk. Menighetsrådet vil ved enkeltbeslutninger eller i forbindelse med det 

årlige budsjettet legge opp til at menighetens fond benyttes til å dekke inn spesifikke prosjekter, 

investeringer o.l.  

Inntektene til menigheten har i 2019 utgjort kr 627 418 mot et budsjett på kr 557.000. [Kunne vi her 

sagt noe om økt offerinngang i 2019 sammenlignet med 2018 med tallfesting?]. Driftsutgiftene endte 

på kr 557.955 mot et budsjett på kr 559.000, og Menighetsrådet er godt fornøyd med at menigheten 

holdt seg innenfor budsjettert kostnadsramme. Menighetens regnskap for 2019 viser et 

mindreforbruk på kr 76 760 totalt herav KFUK speiderene … , og menighetsrådet foreslår at KFUK-

speiderenes mindreforbruk overføres deres fond, at kr 30 000,- disponeres til fond for oppgradering 

av uteområde og kirkekjeller og det resterende overføres…[dette må vi diskutere i møtet].  

Menighetsrådet har i budsjettet for 2020 lagt opp til fokusering på givertjeneste for å styrke 

økonomien i menighetens arbeid og vil våren 2020 starte arbeidet med planlegging av nyetablering 

av lekeplass etter kontorutbygging, oppgradering av kjelleretasjen fra kontor og menighetsbruk til 

bruk for menighetens arbeid samt en mulighetsstudie av det resterende tomtearealet rundt kirken.  

 

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. Dette er noe menighetsrådet ønsker å ha fokus på 

fremover, spesielt i forbindelse med   ombygging av kirkens underetasje fra kontorer og gymsal til en 

aktiv barne- og ungdomsavdeling. 

 

Vipps 

Menigheten har erfart økt offer i 2019, og tilskriver muligheten for bruk av Vipps som en av årsakene 

til dette. Menighetens Vippsnummer er 53695. Både i forbindelse med offer, men også ved loddsalg, 

inngangspenger ol. er Vipps i bruk som betalingsmiddel. 

 

Bygging av ny kontorfløy 

Etter anmerkninger fra Riksantikvaren ble det våren 2018 gjort endringer i byggeprosjektet. Planene 

med et separat bygg knyttet til ungdomsavdelingen i syd øst ble forlatt og nye planer for utbygging 

mot lekeplassen ble prosjektert. Kommunen godtok i budsjettbehandlingen for 2019 økte kostnader. 

Dette har tatt lenger tid enn først antatt, men det nye prosjektet er nå klart til bygging og vi regner 

med å komme i gang våren 2020.  Bygget vil inneholde kontorer og møte/grupperom, ny kirkestue og 

oppgradering av silo og peisestue. Dagens kontorer vil med dette bli frigjort til aktivitetsbruk. 

 

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 økning i etterspørselen både fra privatpersoner og 
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skoleklasser om å leie kirkekjelleren til bursdagsselskap, klasseavslutninger ol., og kirkestuen til 

dåpsselskap.  

Også andre kirkesamfunn leier lokaler hos oss når de skal ha arrangement som er større enn lokalene 

de normalt disponerer. Blant annet feirer Den Eritreisk ortodokse menighet på Haugalandet 

gudstjeneste i Rossabø kirke en lørdag i måneden. 

Menighetsrådet har lagt seg på et overkommelig prisnivå. Vi synes det er positivt at lokalene blir 

brukt til kirkelige og fellesskapsbyggende aktiviteter når vi ikke benytter dem til egen virksomhet. 

Menighetsrådet forventer at utleievirksomheten må reduseres noe i forbindelse med utbygging av ny 

kontorfløy. 

 

Gudstjenesteliv 
I 2019 har vi hatt en viss økning i gudstjenestedeltakelsen i forhold til året før. Økningen i 

nattverddeltagelsen på hele 40 % er spesielt gledelig. Det viser at en bevisst undervisning rundt 

nattverdens sakrament i trosopplæringen og i forkynnelsen i gudstjenesten har båret frukt. 

Statistikken for 2019 viser også at vi har hatt en økning i offerinnsamling på hele 60 % noe som kan 

ha sin årsak i at flere benytter seg av menighetens Vipps-konto.  

Grunnkjernen i gudstjenestemenigheten blir noe mindre og eldes. Likevel er det kanskje flere nå som 

går til gudstjeneste, men de går sjeldnere. På gudstjenester der ulike barne- og ungdomstiltak og 

trosopplæringstiltak er invitert og involvert, er det mange barn, ungdom og voksne som deltar og 

fyller kirkerommet. Vi jobber kontinuerlig med å målrette gudstjenestene slik at vi kan få et variert 

uttrykk både musikalsk og i forkynnelsen av evangeliet. Vi tror det har bidratt til at flere kjenner seg 

inkludert og kan definere seg som en del av det gudstjenestefeirende fellesskapet enten en går ofte 

eller sjelden til gudstjeneste. 
 

 

Diakoni 
Diakontjenesten i Rossabø menighet har i 2019 fått en ny organisering. Fra å ha hatt 2 diakoner i 50% 

stilling frem til 1. mars 2019 ble det etter en endring av ansattes arbeidsoppgaver/oppsigelse ansatt 

ny diakon i 100% stilling fra denne dato. De to tidligere ansatte hadde hovedfokus på hver sine 

områder. Den ene diakonen var ungdomsdiakon, mens den andre diakonen hadde mer fokus på 

arbeid rettet mot eldre og administrering av sorggruppesamarbeidet på Haugalandet. 

Den nye diakonstillingen har fokus på begge de tidligere målgruppene barn/unge og eldre. Diakonen 

deltar fast på flere av menighetens trosopplæringstiltak som blant annet: Etter skoletid-tiltaket 4T6, 

Tween, konfirmantundervisning og MiniLederKurset MILK. Diakonen har også ansvaret for oppfølging 
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av ungdomsledere fra Rossabø menighet som deltar på KFUK-KFUM sine 3 LIV-kurs. Disse tiltakene 

blir omtalt under hovedpunktet om trosopplæring. 

   
 

 

Åpen kirkestue 

Hver tirsdag formiddag møtes pensjonister til en uhøytidelig samling i kirkestuen. Vi har noe 

program, og vi spiser formiddagsmat sammen. Det har i 2019 hatt et gjennomsnitts oppmøte på 15-

20 personer. Diakonen administrerer arbeidet, men det er deltagerne som gjennomfører 

forberedelser og samlingene. 

 

Misjonsforening, Det Norske Misjonsselskap 

Siste mandag i hver måned samles misjonsforeningen til møte i kirkestuen. De samler inn penger til 

NMS gjennom hele året, bidrar med kirkekaffe under misjonsgudstjenester og gjør en stor innsats 

sammen med områdets øvrige misjonsforeninger på Misjonsselskapets julemesse i november hvert 

år. 

 

Samtaletilbud på Bjørgene omsorgssenter 

Diakonen har gjennom året hatt faste avtaler for tid til samtaler med beboere på alle 

døgnavdelingene på Bjørgene omsorgssenter. Utover de faste avtalene møter prest/diakon også opp 

dersom vi får henvendelser utover den fast oppsatte samtaletiden. 

Andakt/sangstund/gudstjenester 

Annenhver onsdag er kantoren og prest/diakon på Bjørgene omsorgsenter. Da har vi en kort andakt 

og mye musikk og sang. Den ene gangen er vi på aldersdement avdeling og 2. etasje og den andre 

gangen i måneden er vi på dagavdeling og 3. etasje. Vi har et fint samarbeid med de ansatte der. 

Til jul og påske har vi hatt både gudstjenester og en ekstra jul/påske samling. Jul- og påskesamlingene 

har vært i samarbeid med Åpen kirkestue her i menigheten. 
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Samtalegrupper i forbindelse med sorg 

Menigheten samarbeider med de andre menighetene på Haugalandet om sorggrupper. 

Gruppetilbudet har blitt administrert av diakonen i Rossabø frem til juni 2019. Nå har diakonen i 

Aksdal overtatt den administrative oppgaven for dette samarbeidet. Det er i 2019 gjennomført flere 

ulike samtalegrupper. 

 

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 er 3 damer som startet strikkekafe i kirken i 2017.  

De som sitter i styret er: Else Magrethe Eikeland Karlsen, Mai Elin Høie og Gunn Marie Rossebø. 

Denne strikkekaféen er for alle, også de som ikke strikker. Vi møtes siste onsdag i måneden, kl. 20-22, 

i kirkestuen. Dette er et gratis tilbud. 

Vi har noe å bite i og kaffe. Det går på rundgang, hvem som har med mat. Dette er frivillig. 

Vi har en bønnekrukke, der vi kan skrive anonyme lapper, og en i kirken ber for bønneemnene. I 

november laget vi julekaker på kjøkkenet i kirken, som vi serverte på strikkekafeen. Vi har vært 

mellom 5 til 12 personer. Det er god plass til flere. 

 

Strikkekafe – dagtid 

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

kirkestuen i Rossabø kirke. Det er ikke nødvendig å ta håndarbeid med. Dette velger du selv.  

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 så sørges det for kaffe og te. Av og til tar noen med litt kaffemat.  

Antall frammøtte har variert fra 5 til 10 stk. men er økende. 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. 

Alle som har lyst er velkomne til å bli med! Bare møt opp siste torsdagen i måneden kl. 11.00 og ta 

med nistepakke og et håndarbeid hvis du vil. 
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Misjonsprosjekt 

Rossabø menighet har inngått menighetsavtale med Stefanusalliansen om å gi økonomisk støtte til to 

prosjekt i Egypt, Stefanusbarna og Anafora/Anastasia: 

 

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. 

 

Høsten 2019 fikk pedagogene i menigheten vår reise på en inspirerende studietur til Egypt, arrangert 

av Stefanusalliansen. De fikk besøke prosjektene vi støtter.   

 
 

Fasteaksjonen 2019 

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 2019 ble det i Rossabø menighet samlet inn ca. 74000,-. Det var en god 

oppgang i forhold til året før.  

Jubilantfest 

Menigheten arrangerer hvert år “Jubilantfest”. Da blir alle registrerte medlemmer som fyller 75, 80, 

85, 90, 95, 100+ år invitert til fest i Rossabø kirke. Alle jubilanter får også ha med seg ett følge. I 2019 

hadde Knut Meland kåseri i ord og bilder med tittelen: “Fra Lillesund til verdens ende”. Det ble også 

sang, lek, utlodning, smørbrød og festkake og andakt. 32 jubilanter + 20 følger deltok. 
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Arrangement under seniorfestivalen 

I 2019 var det sanger Solveig Sørheim og gitarist Torbjørn Reiso som stod for underholdningen på 

lunsjkonserten i Rossabø kirke. De sang religiøse folketoner. Det kom 65-70 deltakere på denne 

konserten. Beboere fra Bjørgene omsorgssenter deltok også på arrangementet. Det ble servert kaffe, 

frukt og te-brød etter konserten. En liten utlodning og andakt fikk deltagerne også med seg. 

 

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.  

 

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. I 2019 

hadde vi 66 babyer med foresatte på dåpssamling. 

Babysang 

 

Våren 2019 samarbeidet vi med Vår Frelsers menighet om felles kurs for begge menighetene, ett i 

Rossabø og ett i Vår Frelsers. Da delte vi også kurset i to grupper, først kom de eldste babyene, 6-12 

mnd, og hadde sangstund. Så hadde vi felles nistelunsj, før de yngste babyene, 1-6 mnd hadde sin 

sangstund. I løpet av hvert kurs legger vi inn et besøk på sykehjem. Når vi er i Rossabø kirke besøker 

vi Bjørgene omsorgssenter – til stor glede for oss, beboerne og de ansatte. 

Høsten 2019 var det ikke lenger samarbeid med Vår Frelsers om babysang, og vi hadde to kurs i 

Rossabø. På det første kurset var antall deltagere passelig til en gruppe, på det andre kurset var det 

nok til to grupper, en med “store” babyer og en med små. 

51 babyer gikk på babysang i Rossabø kirke sammen med en foresatt i løpet av 2019. 
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Ettårssamling 

 
 

10 ettåringer med foresatte/besteforeldre/faddere var med på ettårssamling i november 2019. Vi 

hadde ei koselig sangstund, spiste havregrøt med godt tilbehør og snakket om måltidsfellesskap og 

nattverd. Alle ettåringene fikk med seg hjem ei spisebrikke med bordvers på. 

Småbarnssang 

 
 

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

besteforeldre eller faddere. 

I Rossabø menighet hadde vi 29 to- og treåringer med på småbarnssang om våren i 2019. Vi hadde 

seks samlinger der vi sang morsomme, vakre og rare sanger og fortalte om lammet som ble funnet 

igjen. Vi bevegde oss rundt i kirkerommet, brukte enkle instrumenter og gøye bevegelser, og tok oss 

tid til både lek, latter, ro og undring. 

I adventstiden var 46 ett- og toåringer med på småbarnssang i advent, «Et barn er født». Vi hadde 

fire samlinger der vi sang julesanger, brukte enkle instrumenter og lystenning. Sammen skapte vi god 

og rolig julestemning, men med bevegelse, liv og variasjon for aktive barn. 
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Samling for 4åringene med utdeling av barnebibel 

 
 

Fireåringene inviteres på en times samling en ettermiddag, der de blir kjent med kirkerommet og den 

fortellingen som er prekentekst når de skal komme tilbake i kirken på gudstjeneste for å få 

barnebibelen sin. Vi deler ut “Bibelen for små barn”, og 47 4-åringer fikk denne i 2019. Det er 57 % av 

4-åringene i menigheten. 

 

Rossabø Mini- og Maxigospel 

 
 

I 2019 har Rossabø Mini- og Maxigospel hatt 59 medlemmer mellom 3 og 10 år som har møtt jevnt 

og trutt både på øvelser og opptredener.  

Vi har hatt mange opptredener i Rossabø kirke i 2019.  

• Fire gudstjenester: To gudstjenester med utdeling av barnebibel til 4-åringene, høsttakkefest 

og julaften. 

• Juletrefest, bamsebasar, høstmarked – og julemarkedet på KM-huset 

• Vårkonserten «Eg e så gla at eg e meg!» 2. mai, der vi sang en del av Maj Britt Andersens 

sanger. Konserten var gratis, kollekten gikk til menighetens misjonsprosjekt, 

Stefanusalliansen og Mamma Maggies arbeid på søppelfjellene i Kairo. Tween var også med 

på konserten.  

• Julemusikalen «Stjernen viste vei» 12. desember. Denne ble skrevet av Goos ten Napel og 

Silje Nesheim Dahl i 2015, og ble fremført for femte gang av Mini- og Maxigospel i samarbeid 

med Tween. Konserten var gratis, kollekten gikk til Stefanusalliansen. 

Foreldrene i koret hjelper til med å lage kvelds og vaske opp, og kan, om de vil, kose seg med kaffe og 

te i menighetssalen mens koret øver. De stiller også med kaker til kirkekaffen til to gudstjenester i 

året. 
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Førsteklasses - skolestarteleir 

 
 

I 2019 var skolestartleiren et samarbeid mellom Vår Frelsers og Rossabø menigheter i Rossabø kirke 

de to dagene skolene og SFO hadde planleggingsdager før skolestart i august. 8 førsteklassinger fra 

Rossabø menighet deltok, og fikk være med på skattejakt i kirkerommet, tur til Håvåstoppen, 

vannrutsjebane i kirkebakken og bli godt kjent med historien om Sakkeus. Førsteklasses - 

skolestartleir deltok på gudstjenesten søndag 18. august, og da fikk 6-åringene utdelt hver sitt 

eksemplar av boka, “Tre i et tre”.   

Karneval 

 

Karnevalet i starten av fastetiden samler mange på tvers av aktivitetene våre, da medlemmene i 

speideren, 4T6 og Tween inviteres! Også dette er et populært arrangement for aldersgruppen. 

9åringene i menigheten blir spesielt invitert til karnevalet, og i 2019 var det 16 9-åringer med. 

Tårnagentene 

 
 

Tårnagenthelgen er en del av trosopplæringstilbudet i menighetene som Rossabø og Vår Frelsers 

menigheter samarbeider om. Tårnagenthelgen er for 3. og 4. klassinger, og legges alltid til Vår 

Frelsers kirke (Det er litt lettere å klatre opp i tårnet der! ☺) I 2019 var det bare 6 deltagere på 

Tårnagent fra Rossabø, så vi håper flere vil være med på dette kjekke arrangementet i 2020! 
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4T6 

 
 

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

frilek, fotball, sport og spill i tillegg til et brødmåltid og samling i kirkerommet. Dette er et tilbud der 

det er en høy andel gutter, og det var 85 barn innom 4T6 i 2019. 

 

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 2019 var 25 barn fra Rossabø med på LysVåken, og fikk være med på bl.a. salmeskattejakt og 

refleksløp som endte på silotaket der de fikk servert kakao, så på stjernehimmelen og sang “Nattens 

mørke er ikke mørke, Gud for deg. Som dagens klare lys skinner natten.” 

Tween musikkkafè 

 
 

Tween musikkafè er en fin gjeng som koser seg sammen i Rossabø kirke torsdag i partallsuker. Vi er 

ikke så mange nå som vi har vært de siste årene.  Vi har en kjøkkengruppe som lager mat, en 
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gymsalgruppe, en sanggruppe og noen spiller spill eller bare koser seg i kirkekjelleren. Vi møtes 

klokken 18 og deler oss i grupper. Klokken 19 har vi samling i kirkerommet, før vi går inn i 

menighetssalen og koser oss med maten som kjøkkengruppa har laget. 

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. I 2019 deltok Rossabø menighet med to ansatte, 

flere ungdomsledere og mange deltagere! 

 

Konfirmantarbeidet 

  
 

Vi har fortsatt et godt samarbeid mellom menighetene i byens konfirmantarbeid. Av dette årskullet i 

Rossabø menighet deltok 92% av de døpte på konfirmantundervisning. 

Halvparten av opplegget er undervisning og arrangement i menigheten, mens den andre halvparten 

er leir.  Konfirmantene kunne i 2019 velge mellom 5 ulike undervisningstilbud; film, KRIK-gymsal, tur 

og friluft, multi, og Keystone tensing.  

I tillegg til undervisningsgrupper, kan konfirmanten velge mellom tre ulike leirtilbud. 

1. Prosjektcamp. Her var konfirmantene med på ei bo-hjemme-helg i Udland kirke. I tillegg 

deltok konfirmantene på Ung Film-festivalen. 

 

2. KonfAction. En konfirmantleir som arrangeres av KRIK i Bø i Telemark. Her er fokuset på 

aktiviteter, felles møter og bading i Bø sommerland. Her bor konfirmantene i lavvoer på Bø 

camping. 

 

3. Camp Norefjell. En helt ny konfirmantleir arrangert av KFUK-KFUM på Norefjell. Her er 

fokuset på felles møter og konserter, aktiviteter og seminarer, med rettferdighet som et 

sentralt tema. Vi reiste i lag med konfirmanter fra Sveio. Her bodde konfirmantene i 

leiligheter. Dette var en vellykket leir som vi ønsker å ha som tilbud også i 2020. 
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I tillegg til undervisningsgrupper og leir, var konfirmantene med og gjennomførte Kirkens Nødhjelps 

fasteaksjon.  

 

Ledertrening  

Rossabø samarbeider med Skåre og Vår Frelsers menigheter om Minilederkurs, MILK, året etter 

konfirmasjonen. I dette kurset lærer man mer om hva det vil si å være leder, og de deltar på 2 

weekender underveis i opplegget. 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 2019 har Rossabø menighets deltakere hatt 

ulike praksiser i blant annet Tween, søndagsskolen, Lysvåken ol. Alle Livkursene inkluderer en 

studietur. For Liv global er turen ikke obligatorisk. Deltakerne betaler en egenandel for å delta på 

disse kursene. 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.   

1. Rossabø - gutter 

1 Rossabø hadde  31 medlemmer i 2019. De medlem av Haugesund speideravdeling og Norges KFUK-

KFUM-speidere. De har gjennom året vært representert på ulike kurs, ledersamlinger og årsmøter. 



14 
 

De har ukentlige møter med forskjellige temaer, vi kan nevne kanohaik i Aksdalsvannet, besøk på 

Franzefoss gjenvinning og de deltok på Haugesund speideravdeling sin bymanøver. 

Rossabø 1 - jenter 

I 2019 var det følgende tilbud:  

Oppdager 1-2 kl. 

Stifinner 3-4 kl. 

Vandrere 5-10 kl. 

Rovere fra 1. videregående 

Familiespeidere for hele familien 

 

26 speiderjenter deltok på kurs: Peffkurs, KILT, Pefftivalen, Lederkonferansen og Roverkongressen. 

Dette er kurs i speidersammenheng som gir opplæring til å bli gode ledere.  

Overnattingsturene har gått til Vigdarheim vår og høst. Her var det også sommerleir sammen med 1. 

Rossabø og 13. Haugesund KFUK-KFUM- speidere.  

Speiderne deltok på BARN ER BRA festivalen med speideropplegg.   

Gjennom året 2019 har vi hatt til sammen 78 registrerte medlemmer, av disse 25 familiespeidere. 

Men siden det har vært få både oppdagere og stifinnere ser vi at antallet har gått ned det siste året. 

Til sommeren er det Kretsleir i Bjerkreim sammen med speiderne i Rogaland Krets. Dette blir nok 

årets happening i 2020! 

Speideren deltar aktivt på Globalbasaren og i globalgudstjenesten, samt at de har gjennomført St. 

Georgsdagen i april og JOTA JOTI i oktober. Det siste med overnatting. Det har vært veldig flotte og 

vellykkede arrangement der speidere fra mange grupper utenfor Rossabø deltok. 

 

Andre tiltak/arrangement 

 

Juletrefest og Bamsebasar 

 
Menighetens juletrefest og Bamsebasar samler mange hvert år! Dette er tradisjonsrike arrangement 

som har fulgt menigheten i mange år, og som menighetsrådet er stolte av! 

Høstmarked 

I 2019 arrangerte vi høstmarked i kirken for tredje gang. Høstmarkedskomiteen startet arbeidet 

allerede i januar, og fikk inn masse flott og godt håndarbeid, frukt, grønt, syltetøy og saft – samt 

bakverk til kafeen - fra folk i menigheten. Vi arrangerte også lefsekurs/dugnad, der vi bakte og 

smurte lefser for salg på markedet. Vi inviterte Kirkens Bymisjon og KFUK-KFUM Forandringshuset 

samt lokale kunstnere og produsenter til å delta med egne salgsbord med egne produkter.  Det ble 

solgt flotte produkter, både hjemmelaget og kunsthåndverk, kafé med søtt og salt, loddsalg, 

lynlotteri og fiskedam.  Det var ansiktsmaling, barnekino, lekekrok, formingsaktivteter og andre 

kjekke barneaktiviteter. Høstmarkedet 28. september ble en flott dag, og innbrakte kr. 29 372,- til 
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oppgradering av ute- og inneområde! Menighetsrådet takker alle bidragsytere på høstmarkedet, 

både utstillere, produsenter og kjøpere! Og ikke minst takk til Babysang, Tween, Mini- og maxigospel 

som bidro med fin sang! 

 

Unge voksne 

 

I vårens samlinger hadde vi tema rundt IOTA-korset. Det har vært ca. 10-15 unge voksne som har 

deltatt gjennom året. 

Dette året har også rullert mellom å være i Udland, Rossabø og Vår Frelsers hvor de har hatt felles 

måltid og en samling. Noen av samlingene har de holdt selv, og noen ganger er ansatte fra de 

forskjellige menighetene med. 

10.03 – Kjærlighet og selvbilde 

 05.05 – Musikkveld og nachos 

 02.06 – Spillkveld  

25.08 – Quizkveld med sommertaco 

 29.09 – Høsttakkefest  

27.10 – Vårruller og kristuskransen 

 01.12 - Førjulssamling 

Barnehagesamarbeid 
Menigheten har et godt samarbeid med alle barnehagene i bydelen. Før påske var 

menighetspedagogen i flere av barnehagene og fortalte om hvorfor vi feirer påske. 

I adventstiden ble alle barnehagene invitert til julevandring i kirken. Her deltar flere ansatte i 

forskjellige roller hvor vi “reiser” gjennom julefortellingen, slik den er formidlet i Bibelen.  

Deltagerne får være med og oppleve det som skjedde gjennom rollespill, fortelling og sanger. Dette 

er populært og de fleste barnehager benytter seg av tilbudet. 
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Skolesamarbeid 

Menigheten har samarbeid med skolene i bydelen. Flere klasser har vært på besøk og fått omvisning i 

kirka. Menighetspedagog har også besøkt 1. og 2. klasse på Brakahaug skole og hatt ulike 

tema/opplegg. 

I adventstiden inviteres alle skolene til skolegudstjeneste – disse er godt besøkt og er et fint 

samarbeidsprosjekt mellom skolen og menigheten der elevene opptrer i gudstjenesten. 

I tillegg setter vi stor pris på vårt gode samarbeid med alle skolene der vi får låne gymsal, utstyr og 

kjøkken til forskjellige aktiviteter og vi låner/leier ut lokalet til avslutninger, samt border til 17. Mai. 

Det er kjekt å se at lekeplassen ved kirka blir mye brukt av både barnehager, SFO og andre i 

nabolaget. 

Sang og musikk 
Kantoren har spilling ved den ukentlige høymessen som hovedoppgave. Det er et variert 

gudstjenesteliv i menigheten som gir forskjellige faglige utfordringer. På høytidsdager, 

konfirmasjoner og julaften er det vanlig med deltakelse av instrumentalister eller vokalister i 

gudstjenesten. Det er ofte ungdommer som enten hører til i menigheten eller er elev på 

kulturskolen/musikklinjen. I gudstjenester hvor det ikke er deltakelse av en ekstra instrumentalist er 

kantoren glad i å bruke orgelet og pianoet som soloinstrument utover akkompagnement i 

salmesangen. Ved høytidene har det noen ganger vært en liten forsangergruppe som støtter 

salmesangen; det er flott når vi får det til, men rekrutteringen er litt vanskelig. 

Spilling til andakter og sangstunder på Bjørgene omsorgssenter, begravelser og vielser etter en 

turnus med organistene i Vår Frelsers og Skåre menigheter og spilling til Mini-Maxi/Tween hører også 

til arbeidsoppgavene. Det har også vært skoleklassebesøk med m.a. en ‘omvisning av orgelet’. 

Også ved seniorfestivalen og jubilantfesten har kantoren bidratt med musikk. 

Det er god kvalitet i instrumentene i kirken, og kantoren ser fram til en større revisjon av orgelet 

sommeren 2020. 

 

MIKS-Lunsjkonserter (Musikk I KirkeStuen) 

En tirsdag i måneden utenom sommersesongen har det vært arrangert lunsjkonserter i kirken. Det 

har vært et variert program. Kantor har invitert både blåsere og strykere, og det har variert fra 

klassisk musikk til salmediktere som har hatt nynorsk som skriftspråk. Musikklinjen i byen har også 

hatt en konsert hvor avgangselever prøvde sine eksamensnerver. Etter konsertene har Åpen 

Kirkestue invitert til lunsj i kirkestuen. 
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Konsertene er gratis, men musikerne får et lite honorar. Det ligger mye arbeid bak konsertene og det 

er en vurdering hvordan vi kan finansiere disse konsertene framover. Stavanger bispedømme støttet 

disse konsertene med en liten sum i fjor.  

Målet er å kunne tilby attraktive klassiske konserter, for et utsøkt (åpen kirkestue) publikum. 

Konsertene er åpne for alle og det er potensiale til å nå flere, også utover menigheten. Det er ikke 

nødvendigvis kirkemusikk på programmet, men det bestrebes god kvalitet og en fin 

konsertopplevelse til publikummet. Som oftest er kantoren med på konserten. 
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MR-medlemmer 2015-2019 
Kjell Einar Bergsager Leder 

 

Karl Gerhard Bråstein Dahl Nestleder 

Kjell-Ivar Glette Nestleder 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 E. Høie Mortensen Medlem 

Bård Egil Dyrhol Sokneprest/medlem 
 

Laila Synnøve Kongestøl Varamedlem 

 

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

 

Det ble valgt nytt menighetsråd september 2019. Det nye menighetsrådet konstituerte seg på møte 

31. Oktober. 

MR-medlemmer 2019-2023 
Karl Gerhard Bråstein Dahl Leder og vararepresentant i Haugesund 

kirkelige fellesråd 

Anne Marthe Møinichen Nestleder 

Kjell Einar Bergsager Leder i Haugesund kirkelige fellesråd 

Anne Marthe Møinichen Representant i Haugesund kirkelige fellesråd 

Eirik Hustvedt Vararepresentant i Haugesund kirkelige 
fellesråd 

Kjell-Ivar Glette Medlem 

Silje Olaussen Medlem med innvilget permisjonssøknad 
grunnet stillingen som administrasjonsleder i 
menigheten 

Benedicte Skjold-

Ødegaard 

Medlem 

Eli Emilie Heimark Medlem 

Elin Kvamsøy Sjursen Varamedlem – rykket opp som fast medlem 
etter permisjonssøknad fra Silje Olaussen 

Morten Waka Varamedlem 

Olav Våge Varamedlem 

Svein Egil Sørland Varamedlem 

Laila Synnøve Kongestøl Varamedlem 

Bård Egil Dyrhol Sokneprest/medlem 
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Ansatte 
Prestetjenesten 
Arbeidsgiver: Stavanger bispedømme. 

Bård Egil Dyrhol Sokneprest 

 

Einar Andreassen 

 

Kapellan   

Rossabø 50% 
Skåre 30% 
Utsira 20% 

 
Øvrige ansatte 
Arbeidsgiver: 
Haugesund kirkelige fellesråd. 

Jon Erik Kiørboe Strand Diakon 100% fra mars 2019 

Ingunn Bergsager Våge 

 

Menighetspedagog, 100% 

Alie Hamberg 

 

Kantor, 100%  

Permisjon i 30% for å undervise i musikk på 
Skeisvang videregående skole. 

Silje Terese Nesheim Dahl 

 

Trosopplæringsmedarbeider 

60% 
90 % fra august 2019 

Ine Sandøy Kirketjenervikar (søndag) fra våren 2018. 

 

Jørgen Bjørndal Kirketjenervikar 

01.09.16-15.08.18 

Zelia Almeida  Ringen Kirketjener 25% 
Renhold 60%  fra august 2019 

Anne Birgitte Bødtker Ruus Adm.leder 50% og  

diakon 50% til 01.06.19 

 

Wenche Lindtner Vikarierende adm. Leder i 50 % april-oktober 2019 

Silje Olaussen Adm. Leder fra oktober 2019 

 


