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Innledningen  
Årsmeldingen fra Skåre menighet beskriver på forskjellige måter det meste av det som skjer i 
menigheten. Den har forskjellige bidragsytere og vi lar den være fargelagt av nettopp det. La oss 
begynne med vår kirkes visjon: 
 
Den norske kirke − en evangelisk-luthersk folkekirke 
 

 
Mer himmel  
på jord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være 
 

bekjennende 
Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den verdensvide kirken. 
 

åpen 
Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. 
 

tjenende 
Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. 
 

misjonerende 
Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt. 
 
I tillegg til denne visjonen for hele Den norske kirke har vi arbeidet etter planer innen trosopplæring, 
misjon og diakoni, miljøplaner og planer laget for gudstjenesteliv og andre samlinger.  
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Høydepunkt og utfordringer 
Soknepresten setter ord på det i første 
setning av sin rapport (neste side) når han 
peker på «ny kapellan og nytt orgel» som to 
store begivenheter i menigheten i 2015. 
Både den nye presten, Silje, og det nye 
orgelet har løftet menighetslivet. Ikke bare 
fordi det var nytt. Silje Barkved sitt arbeid i 
menighetene har allerede skapt mye 
vakkert rundt seg. Orgelet er en fryd, og en 
pryd! 
I Skåre menighet er vi også opptatt av at 
hverdagshistoriene er høydepunkter. Et 
barn som kommer til kirken og får trøst og 
venner, er et stort høydepunkt. Når unge 
og eldre i rekke og rad går til nattverd, 
snakker vi om store hendelser. Barn er 
døpt og ungdom konfirmert. Det har vært 
mange fester i løpet av året. 
 
Det er en utfordring at kun 180 av 8000 
medlemmer kommer til kirke 
(gjennomsnitt) søndag formiddag. Det er plass til flere og flere er 
velkommen. Vi ligger slett ikke dårlig an sammenlignet med andre menigheter, men våre ambisjoner 
er større. Når i vi i 2014, første år i en periode på tre satsningsår oppnådde 7 prosent økning med en 
målsetting på 10, lå vi godt an. Men tallene for 2015 viser at vi har en tilbakegang og på stedet hvil. 
Vi har argumentert lenge med at å «stå på stedet hvil» er en slags fremgang med tanke på alle som 
faller fra. Men vi ønsker å være mer offensive enn som så. Vi tror at oppskriften er enkel: Det er bare 
å møte opp! Banalt? Ja, men sant. For det viser seg at når folk inspirerer hverandre til å komme til 
messe, så møter flere opp. Vi har sett det på forskjellige vis. Når vi har spesielle invitasjoner og når 
det gjøres avtaler på facebook-grupper ol. Det er altså så vanskelig å få vekst i 
gudstjenestefremmøte, men samtidig så enkelt. 
 
Rapporten vil fortelle om mye som går bra i menigheten vår. Men, som sagt, vi vil «mer». Fordi vi 
ønsker å være kirke for alle.  
 

Bemanning  

Skåre menighet har dyktige og engasjerte ansatte og frivillige medarbeidere. Vi rekrutterer stadig 
flere frivillige. Noe som er viktig med tanke på de som også går ut av tjenesten. Samtidig er jakten på 
gode medarbeidere en tilstand vi lever med. En del av menighetens puls med tanke på at vi skal være 
en levende menighet og en tjenende kirke. 
 
I mars var soknediakon Lisbeth S. Haahem tilbake etter permisjon. Da takket vi for innsatsen til vikar 
Jorun Karin Kringeland Thorsen. Marie M. Kristensen gikk da også tilbake til sin vanlige stilling som 
trosopplærer.  Fra august startet Marie fødselspermisjon og Tove Marie Sortland kom tilbake i deltid 
som trosopplærer. Kateket Reidun F. Qvale gikk opp fra 60 til 80 prosent stilling og Dordi Selvaag 
vikarierte i 10 prosent stilling innen trosopplæring i tillegg til å være kirketjener. Silje Barkved startet i 
august som prest i Skåre menighet. Stillingen er delt mellom Rossabø og Skåre.  De andre ansatte har 
fungert slik som tidligere.  
 



4 
 

Når det gjelder prestetjenesten merker vi stadig til endringene i tjenesteordningene. Det er merkbart 
at man nå ikke lenger kun har sine «faste prester», men at der er mer flyt. Men tross dette er det 
ingen tvil om hvem som er Skåre menighets prester. 
 
Et gledelig trekk er at vi stadig har gode og trofaste pensjonister som frivillige medarbeider, samt 
ungdom som både går på lederkurs og gjør oppgaver i menigheten. Man kan neppe få sagt det sterkt 
nok at frivillige medarbeidere i alle aldre er viktig for menigheten. 
 
Ansatte i menigheten 2015 
 
Navn Stilling Stillingstørrelse Kommentar 

Arnold Skaatan Sokneprest 100%  

Tom Landås Adm.leder 
tros-opplæringskoordinator 

100%  

Torgeir Vea Prest   

Rune Steensnæs Engedal Prest  Frem til sommeren 2015 

Lisbeth Skilhagen Haaheim Diakon 100% Permisjon fra 1. mars 2014 

Reidun F. Qvale Kateket 60%  

Marie Medell Kristensen Trosopplæringsmedarbeider/ 
diakonimedarbeider 

60%/80% Til og med februar 2015 vikar i 20 % stilling innen 
diakoni. Fra august 2015 i permisjon. 

Bjørg Lund Trosopplærings-medarbeider 100%  

Randi Førre Sekretær 70%  

Leiv Rossehaug Kantor 100%  

Louise Flatås Kirketjener Timer Til og med august 2015 

Sara Louise Igelkjøn Emmerhoff 

 

Kirketjener/diakonimedarbeider Timer/20% Vikar for soknediakon til og med mars 215 og 

sluttet som kirketjenere juli 2015. 

Brit Steinsland Trosopplæring/kor 20%  

Dordi Selvaag Kirketjener 50%/20% Til og med mars 2015  vikar i 20 stilling innen 
diakoni. Fra og med august 10 prosent vikar i 

trosopplæring. 

Jorunn Karin Kringeland 

Thorsen 

Diakon 30% Vikar for soknediakon til og med mars 2015 

Andreas Lund Kirketjenerassistent Timer Fra og med august 2015 

Tove Marie Sortland Trosopplæringsmedarbeider 30% Fra og med august 2015 

 
Utvalg og komiteer i 2015 
 
Utvalg/ 
komiteer 

Medlemmer 

Vaktmestergruppen 
 

Bernhard Engedal 
Jan Arne Igelkjøn 

Egil Johan Sandvik 
Harald Kyvik 

Tor Log 

Diakoni og misjonsutvalg  

 

Lisbeth Skilhagen Haaheim/Marie M. Kristensen 

Otto Sirnes  
Brit Halvorsen 
Astrid Støle 

Liv Eli Breivik 
Lillian Tornes 

Frid Selvaag 
Anders Sande 

Gudstjenesteutvalg  
 
 

Arnold Skaatan  
Leiv Rossehaug 
Knut Meland  

Gro Steensnæs Håvåg 
Åse Rødeseike 

Einar Torkildsen 
Jarle Botnen 

Utsmykkingsutvalg  Menighetsrådet 

Trosopplæringsutvalget  
 

 

Tom Landås 
Marie M. Kristensen 

Reidun F. Qvale  
Harald Nes, 

Ingunn Soland Drabløs 
Katrin Kyvik  
Sara Louise Igelkjøn Emmerhoff 

Kulturkirkekomite  Styres av Dordi Selvaag og Tom Landås etter at styret for Kulturkirken avsluttet sitt arbeid. 

Orgelkomité Harald Nes 
Brit Steinsland 

Leiv Rossehaug 
Svein Skrunes 
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Styre for Stiftelsen Olava og 
Inghard Frøylands legat 

Bernhard Engedal 
Astrid W. Hagen 
Hanne F. Soland 

Tom Landås 
 

Fra november 2015: 
Gro Steensnæs Håvåg 
Jostein O. Waage 

Harald Nes 
 

Regnskapsfører: Svein Skrunes 

 
 
Medarbeiderpris og begrunnelse for utdeling i 2015: 
 
Årets veteranpris går til Tor Log 
Noen av oss har alltid vært her. Han som får denne 
prisen en sånn kar. Han har båret mange stoler og 
rigget i stand lokalet mange ganger. Både før og 
etter Udland kirke ble bygget. Hvor mange 
postkasselokk han har løftet har vi ikke oversikt 
over. Men menighetsbladet vårt har blitt delt ut i 
en årrekke. Du finner han med gressklipper på 
haugen foran Udland kirke i sommerhalvåret og 
deltar gjerne i praktiske gjøremål. Han er en viktig 
mann når vi skal stelle i stand og rydde i 
forbindelse med minnemøter. Han har også vært 
med i arbeidslaget som sørger for at barna på 
Etter Skoletid får mat og at salen er ryddet til 
aktivitet noen minutter senere. Hans deltakelse 
over så mange år er unik og svært verdifull for 
Skåre menighet. 
 
Årets altmuligmannspris går til Kåre Fredheim 
Er det noe jeg kan brukes til, spør han ofte. I en 
menighet er det er vakkert spørsmål som ofte har et 
godt svar.  Denne karen har bidratt helt siden han kom til byen. Han har 
vært med å styre menigheten som medlem av Skåre menighetsråd, men trives aller best med å 
kunne gjøre et praktisk arbeid. Få noe til å skje. Med andre ord; ikke bare prate om det. Hans siste 
verk er å sette hjul på sofaene i kirken. Hvorfor bære når man kan trille, tenker han. Han er en 
fagmann i snekkerarbeid og lett å spørre. Han sørger for at vi får teksten på veggen under 
gudstjenestene våre, han har vært dåpsvert og kirkevert. Han er med å løfte menighetsarbeidet vårt. 
Rent konkret ved å være styltebygger for sirkusskolen vår.  
 
Årets assistentpris går til Jan Erling Mæland 
Det er et vakkert syn å se han som har stilt opp og tatt ansvar uten at vi har bedt han om det.  Han 
har vist seg som en ekte mann som bidrar med vesentlige ting i et fantastisk korarbeid som er bygd 
opp i menigheten. Vi vet egentlig ikke hvor mye han selv synger, men han har gjort det mulig for 
mange å gjøre det. Og han har sørget for gode arbeidsforhold for kordirigenten. Han er den heldige 
gutten som er gift med kordirigenten. Det er mye praktisk som skal tilrettelegges og han har bidratt 
til at hele familien er engasjert i  Udland barne- og aspirantkor. Han har gjort en frivillig innsats der vi 
kanskje har måttet vurdere å lønne folk til oppgaven. 
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Årets unge lederpris går til Ruth Rasmussen 
Det er faktisk ikke så mange år siden hun spratt rundt her i kirken som et lysende søndagsskolebarn. 
Ei som allerede da var godt i gang med ledertreningen sin. Nå har hun gått gradene som deltaker i 
MiLk og LIV kurs. På tross av sin unge alder har hun lang fartstid som leder. Hun har bidratt på 
søndagsskolen, Etter Skoletid, Plan B, Lys Våken og Skolestartleir, for å nevne noe. Hun er kjent for 
sitt smil og skaper glede rundt seg. Hun trekkes nå frem blant en flott gjeng med ungdom som deltar 
i våre lederkurs og bidrar i menighetsarbeidet. Hun er en av de svært viktige medarbeiderne våre 
som vi er takknemlige for at er en del av menigheten vår. 
 
Årets ekteparpris går til Unni og Einar Torkildsen 
Det er flott å se familier komme til kirken vår i flokk. Noen ganger er det også sånn at begge de 
voksne i en familie har påtatt seg verv og oppgaver i menigheten. Flott å se, og godt for menigheten. 
Disse to har deltatt i søndagsskolearbeidet, i gudstjenesteutvalget og «kjørt powerpoint».  De har 
også vist vei når det gjelder smågruppearbeidet i menigheten og iver for å få mer fart på det. De gjør, 
som så mange andre foreldre, en flott innsats med å ta med seg hele familien til kirken vår. På den 
måten står de for vekst og framgang i fellesskapet vårt.  Vi er svært glade for at de to er en del av 
menigheten vår. 
 
 

Menighetsrådet 

 
Rådet har bestått av følgende medlemmer til og med oktober 2015: 
 
Hanne Friis Soland, leder 
Harald Nes, nestleder 
Louise Hagland Birkeland    
Bernhard Engedal    
Mathilde Sofie Oftedal Eikill  
Astrid Wallem Hagen   
Ragnhild Kristine Håkull Alne 
Kari Sigvor Kollbær Rasmussen    
Arnold Skaatan 
 
Varamedlemmer 
Otto Sirnes 
Terje Tveit 
Hilde Elise Throndsen Vestvik 
Nils Sigfred Kyvig  
Eirik Lund 

 
Fra og med november 2015: 
Gro Steensnes Håvåg, leder 
Harald Nes, nestleder 
Otto Sirnes 
Jostein O. Waage 
Jan Arne Igelkjøn 
Kari Sigvor Kollbær Rasmussen 
Jarle Botnen 
Kåre Fredheim 
Arnold Skaatan 
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Varamedlemmer: 
Kathrine Straum 
Eivind Eidesvik 
Bernhard Engedal 
Reinert Husveg 

 
Møter og saker 
I løpet av 2015 hadde menighetsrådet  51 saker til behandling i løpet av 8 møter. I tillegg ble det gitt 
en orientering om menighetsarbeidet på menighetsfesten 13. mars. 
 
Menighetsrådet begynte året med å uttale seg om hvem som burde bli den nye prosten og 
bestemme seg for å overta Klubb 83 i samme møte. To store, men forskjellige saker for et 
menighetsråd. Vedtaket om å overta driften av Klubb 83 ble sett på som en nysatsning innen diakoni. 
Vedtaket om å ikke å fortsette med å arrangere gudstjenester på «frivillig basis» som ble fattet i 
samme møte henger sammen med innskrenkinger i prostiet som Skåre menighet helst ikke vil la få 
sin effekt i Skåre. Både kirkeverge og prost hadde som krav at ingen ansatte skulle jobbe med 
gudstjenesten disse dagene det ikke var satt opp prest, derfor ble det for krevende med kun frivilliges 
innsats. 
Planarbeidet til menigheten gikk også videre i 2015. I møtet i februar vedtok rådet en kortsiktig 
tiltaksplan innen misjon og diakoni.  
Menighetsrådet fikk også anledning til å prege stillingsannonsen for ansettelse av ny prest, senere på 
våren også uttale seg om hvem som burde bli den nye presten. Vi ser i ettertid at det er god 
sammenheng mellom utlysningstekst og oppgavene som nå blir utført av presten som ble ansatt. 
I møtet i mars ble det vedtatt å anbefale fellesrådet om å gå til innkjøp av orgelet som havnet i 
Udland kirke allerede i juni. En eventyrlig prosess, etter intens arbeid, førte til at vi fikk et 
kvalitetsorgel i Udland kirke etter 14 års venting.  Rådet fordelte også i mars-møtet midler fra 
Frøylandsfondet som dette året hadde gitt Skåre menighet over 400.000 kroner i avkastning. 
2015 var også valgår for kirken. Skåre menighetsråd som valgstyre godkjente 5. mai en ufullstendig 
liste med 9 navn til valget. Minstemålet skulle vært 8 medlemmer og 5 varamedlemmer. Altså en 
liste på 13 navn. 
Før sommerferien vedtok menighetsrådet å sende søknad om «Ny lokal grunnordning» 
Gudstjenesteutvalget hadde vært saksbehandler i denne saken og anbefalt søknaden som ble sendt. 
Høstsemesteret for menighetsrådet startet med valgarbeid og en krevende vurdering av om man 
skulle låne bort Skåre kirke til overnatting for EØS borgere. Skåre menighetsråd vedtok et modig ja. 
Dette førte til offentlig debatt og fokus på saken slik at andre muligheter i byen åpnet seg. 
Valget, med menighetsrådet som valgstyre, ble avholdt etter gjeldende regler. Flere kandidater til 
listen som var mangelfull, kom til under valget. Det ble derfor klart at Skåre menighetsråd nok en 
gang fikk på plass et sterkt menighetsråd med dyktige representanter. 
Det nye menighetsrådet ble konstituert tirsdag 27.oktober. Gro S. Håvåg ble valgt til leder og Jostein 
O.Waage og Jan Arne Igelkjøn representerer Skåre menighetsråd i Haugesund kirkelige fellesråd. 
Det nye rådet startet ellers med å møte de ansatte og å få høre om arbeidet i menigheten. 
Det nye rådet ønsket også å ta opp igjen organiseringen av Kulturkirken Skåre og fattet vedtak om å 
utrede sak om dette i løpet av våren. 
Menighetsrådet ønsker også å gå tydelig inn i engasjement for TeTRE-Sonsenter og HØR ved å bli 
med i styre og representasjon. 
Budsjett og offermål ble vedtatt i desembermøtet. Vedtatt budsjett bygger på erfaringer fra tidligere 
år og representerte ikke noen nye dreining. På samme måte som vedtak om offermål behold samme 
profil som tidligere. 
 
Skåre menighetsråds medlemmer deltok også på kurs og opplæring i løpet av høsten for å 
dyktiggjøres til oppgaven. 
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Administrasjon og økonomi 
Skåre menighet og Skåre menighetsråd har ressurser både fra Haugesund kirkelige fellesråd, statlige 
midler og innsamlede midler. Menighetsrådets virksomhet ledes av tilsatt daglig leder som ser til at 
menighetsrådets og fellesrådets vedtak blir virkeliggjort i Skåre menighet. Daglig leder i 50 prosent 
stilling, er da både leder for virksomheten og på delegasjon også leder for de ansatte knyttet til 
Haugesund kirkelige fellesråd. Betydelige deler av administrative oppgaver og føringen av regnskap 
er knyttet til ansatte på felleskontoret til Haugesund kirkelige fellesråd. En god ordning for 
menigheten som da kan i større grad konsentrere seg om tiltakene som skal gjennomføres etter 
menighetens planer. 
 
Skåre menighets ansatte bidrar alle med å planlegge og gjennomføre de forskjellige tiltak.  
 
Skåre menighets økonomi er  forholdsvis sunn og god. Vi bruker stort sett ikke mer penger enn vi til 
enhver tid har. Samtidig er 2015 også et år hvor vi brukte mye oppsparte midler for å finansiere nytt 
orgel. Dette ble gjort ved bruk av egenkapital og innsamlede midler til Udland kirke.  Det betyr at vi 
har omsatt penger i verdi i form av et flott orgel. 
De forskjellige aktiviteter i menigheten er ikke en belasting for menighetskassen. Disse avdelinger har 
også i 2015 kun brukt av sine «egne» penger. Det vil si at inntekter på egenandeler, medlemsavgift ol 
har dekket utgiftene. Der det ikke har gjort det er det dekket av oppsparte fond til formålet. 
 
Det er i 2015 samlet inn mer penger enn året før. 404.000 kroner til sammen som handler om offer 
og innsamlinger. Av dette blir 161.000 kroner brukt til tiltak i menigheten. 
 
Frøylandsfondet har også de siste årene vært et godt bidrag til menighetskassen. Noe som betyr at vi 
i 2015 fordelte penger fra fondet på følgende måte: 
 
400.000 kroner fra Frøylandsfondet nå og resten fordeles i løpet av året. Følgende prosjekter tildeles 
midler fra Frøylandsfondet i 2015: 
 
1. Støtte til kirkefellesskapskurs/ferieopphold på Solgården i Spania for mennesker med 
utviklingshemming – søknad fra Diakonistiftelsen Rogaland – 37.500 kr., tilsvarer fellesutgifter for 3 
deltakere fra Skåre. 
2. Ledertrening i menigheten – søknad fra ansvarlig for menighetens ledertrening, 40.000 kr. 
3. Styrking av kirkemusikalsk virksomhet – søknad fra gudstjenesteutvalget, 30.000 kr. 
4. Menighetens diakoniarbeid – søknad fra Misjons- og diakoniutvalget, 75.000 kr 
5. Menighetsbesøk i Carlisle – søknad fra Udlandkoret, 15.000 kr. 
6. Bygging av trelavvo – søknad fra menighetens KM speidere, 118.500 kr. Selve byggesaken må 
utredes bedre før den settes i gang. Menighetsråd og fellesrådet leder dette. 
7. Korsommerskole – søknad fra Udland barnekor, 4000 kr. 
8. Trosopplæring, dekking av færre offer til menigheten, post 41 – 40.000 kr 
9. Utvidelse av kjøkkenplaner – 40.000 kr. 
 
Olava og Inghart Frøyland legat 
Stiftelsen Olava og Inghart Frøyland legat for Skåre menighet i Haugesund er en stiftelse beliggende i 
Haugesund. Stiftelsens formål er å bidra økonomisk til menighetsarbeidet i Skåre menighet. Det skal 
særskilt legges vekt på arbeid for unge og eldre og den nye Udland kirke. Den nye Udland kirke 
forstått som bidrag til inventar, utstyr og utsmykning. 
Stiftelsen ble opprettet den 24.01.2012 med grunnlag i testament fra Olava og Inghart Frøyland. 
 
Fra stiftelsen årsmelding: 
Det er i 2015 avholdt 1 styremøte og behandlet 2 saker. 
Pr. 31.12.15 viste fondet en saldo (sum utestående gjeld og egenkapital) på 12 461 710 



9 
 

Kapitalforvaltningen 
Gjensidige har forvaltet kapitalen siden oppstart av legatet og den er plassert på følgende måte: 
 
Toten Sparebank   7 279 486,58 
SEK 9750.07.16162        14 649,62 
SR-bank 3201.60.74518        19 001,42 
Holberg likviditet                  0,00 
Danske invest Norsk Obligasjoner 2 280 828,94 
Pimco GIS    1 327 457,87 
Nordea Obligasjon II      617 026,40 
Pramerica US Corprate Bond  1 300 976,68 
Sum                 12 839 427,51 
   
Hoveddelen av kapitalen er plassert i Toten sparebank til en rimelig god avkastning etter forholdene..  
Det er til sammen plassert kr. 5 526 290 i ulike rentefond, hvorav Pimco Gis og  Pramerica US 
Corprate Bond er et utenlandsk rentefond. Fondene er vurdert til markedsverdi per 31.12.15 i 
balansen.  
 
Vår forvalter forklarer avkastningen slik: 
Avkastningen ble dårligere i 2015 enn vi forventer over tid. Dette er sikre rentepapirer. Over tid vil 
tyngdeloven gjelde også her, og gi dere en god avkastnings margin over bankrenten.  
Obligasjons rentene steg i 2015.  Dette som følge av at de hadde falt, litt for mye, siste 2 år. I tillegg 
har verdens økonomien også påvirket at motpartene vil ha bedre rente for å låne obligasjons-
utstederne penger.  
Sett i bakspeilet siste 6 mnd har vi tatt «støyten» i stor grad. Det positive med dette er at vi nå har 
høyere løpende renter (snitt 2.5% til 3%) fremover.  
Med andre ord, her er det ingen grunn til å gjøre noe forhastet. 
 
Oppgjør av boet 
Boet var medeier i tomteområde på Hundvåg i Stavanger. Det ble inngått kjøpekontrakt med 
Østerhus tomter og 50% av kjøpesummen ble utbetalt i 2013.. Resterende beløp ble utbetalt med 
25% i 2014 og 25% i 2015 i flg. kjøpekontrakten. Det er i 2015 utbetalt  
kr. 624 484,21 og i tillegg kommer renter med kr. 746,92.  
 
Kr. 624.484,21 inngår i grunnkapitalen i regnskapet 2015. 
 
Disponering av fondets avkastning 2015 
Årets resultat ble kr. 169.155,56 hvorav 20 
% av avkastningen kr. 40418,00 tillegges 
grunnkapitalen i samsvar med fondets 
vedtekter, § 7.  
Resten av overskuddet 128.737,56 
overføres til Skåre menighet.   
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Rådets virksomhetsområder  
Her har forskjellige forfattere bidratt til å prege fremstillingen av hva som hendte i Skåre menighet 
i 2015 
 
Gudstjenesteliv og kirkelige handlinger 
Menigheten fikk to nyheter i 2015: ny 
kapellan og nytt orgel. Silje Arnevik 
Barkved begynte hos oss i august i 1/3 
stilling. Hennes arbeidsområde er 
trosopplæring, og har gudstjenester 
som særlig er rettet inn mot den. Hun 
overtok etter Rune Steensnæs 
Engedal. Han ble takket for innsatsen 
i november. Så fikk vi nytt, praktfullt 
orgel. Det ble innviet til bruk den 13. 
september. Det er iflg organisten en 
fryd å spille på, og er også blitt tatt 
godt imot av menigheten. 
2015 viser en nedgang i frammøtet 
til gudstjenestene i soknet 
sammenlignet med året før. Det 
samlede antall til alle gudstjenester holder seg nokså 
konstant.  Årsaker til nedgangen kan være: Det var fire færre gudstjenester, 
konfirmantene har egne gudstjenester, noen færre dåp, færre barn på søndagsskolen. Det var 
stigning i antall nattverddeltagere. 
Vi fikk i 2015 den endelige godkjenningen av liturgien vi har nå. Den skal vare til 2017. 
Til en alminnelig gudstjeneste er  disse medarbeiderne i funksjon: forsangere eller liturgisk kor til 
noen gudstjenester, medliturg, nattverdmedhjelper, kirketjener, PowerPoint-ansvarlig, organist og 
prest. Kirkekaffe etter hver gudstjeneste har som regel hatt to ansvarlige hver gang.  
Vi samarbeidet med Rossabø menighet om gudstjenestene sommerstid og i vinter- og høstferie. Vi er 
også med i det gode samarbeidet i byen om ungdomsgudstjenester. 
Søndagsskole og Hellig uro bidrar til god aldersspredning på gudstjenestene. Trosopplæringen er 
også godt integrert i gudstjenestearbeidet. 
Menighetsrådet har vedtatt at vi skal ha disse gudstjenestene, som ble gjennomført i løpet av året: 
misjonssøndag, bibeldagen, skaperverkets søndag, søndag for de forfulgte. 
Vi har også hatt disse særskilte gudstjenestene: karneval-gudstjeneste, utdeling av bibel til 4-åringer 
(2 ganger), økumenisk gudstjeneste på Krosshaugen, Sildajazz-gudstjeneste, Etter skoletid-
gudstjeneste, Skolestart-gudstjeneste, Lys-våken-gudstjeneste, friluftsgudstjeneste, rusmesse. 
Utenom dette har vi hatt gudstjenester på institusjonene og gudstjeneste for eldre i kirken, 
skolegudstjenester og gudstjeneste for barnehagene. Udlandkoret og Udland barnekor har deltatt på 
mange av gudstjenestene søndag formiddag; barnekoret også på julaften. 
Bønnegruppa har vært i virksomhet i tilknytning til gudstjenesten.  
Soknepresten har sammen med soknediakonen hatt andakter og gudstjenester på institusjonene i 
soknet. Presten har ansvar for tjenesten  i fengselet. 
Gudstjenesteutvalget har vært i aktivitet gjennom hele året. 
2015 ble også hos oss rekordår for utmeldinger: 51. Det er en oppgang på 121%.  
 
Arnold Skaatan, sokneprest 
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Trosopplæring/barne- og 
ungdomsarbeid  
 
Hovedmål for trosopplæringen 
"Kirkehuset 0-18" (Joh. 14,2), et sted for 
opplevelser, erfaringer og kunnskap om den 
kristne tro. Målet er å styrke barn og unges 
tilhørighet til menigheten gjennom et allsidig 
aktivitetstilbud.  
 
Menighetens trosopplæring handler om 
både det vi tradisjonelt har kalt 
dåpsopplæring og barne- og 
ungdomsarbeidet og 
trosopplæringsprosjektet som startet i 
2004.  I rapportering til Den norske kirke 
sentralt holdes deler av trosopplæringen 
frem i tall og omtale for at dette skal 
kunne måles og forskes på. I Skåre 
menighet har vi en måloppnåelse på de 
forskjellige tiltak vi rapporterer som 
strekker seg fra 4 til 90 prosent.  Skåre 
menighet har fortsatt satsingen på å få 
mest mulig effekt og måloppnåelse både med tall og 
menighetsbygging ved å ha både kontinuerlige og punktuelle tiltak. Noe vi ser tydelige resultater av. 
Vi ser større oppslutning på enkeltstående tiltak når vi har kontinuerlige tilbud til samme 
aldergruppe. Og motsatt. De store samlingene fungerer som rekrutteringsarena for faste grupper og 
lag. 
 
2015 er ikke et år vi kan rapportere om mye nytt, men om at vi holder trykket oppe på de forskjellige 
tiltak som krever vår innsats.  Etter Skoletid har svært god oppslutning og nær det toppnivå vi har 
hatt tidligere. Barn er bra!-festivalen hadde ny rekord for deltakere. Korarbeidet vårt er svært godt 
og det er et stort ungdomsarbeid gjennom ledertrening, konfirmantundervisning og KRIK, for å nevne 
noe. 
Samtidig som oppslutningen er god kan vi melde om godt innhold. Det er ikke slik at barn og ungdom 
i kirken bare opplever aktiviteter. Etter gode planer undervises det i kristen tro, kunnskap og praksis. 
Det rapporteres om en god tid for å formidle evangeliet i menigheten. 
 
Videre i årsmelding fra trosopplæringsarbeidet tar vi med noe fra utviklingen i de forskjellige tiltakene 
våre: 
 
Dåp 
Alle nyfødte får invitasjon til dåp, hvis mor eller far er medlem i Den norske kirke. Men alle som 
ønsker det kan bli døpt! Små eller store. Presten har hatt dåpsamtaler med alle før dåp i menigheten 
vår. Her blir det gitt informasjon om dåpen, praktiske opplysninger og det monteres bilde av barnet i 
en ramme som menigheten gir.  
 
Dåpsfest 
Dette tiltaket har ikke «tatt helt av» når det gjelder oppslutning. Noen få møtte i vår. I løpet av 
høsten ble det ikke arrangert. Samtidig er det planer om å ta det opp igjen. I en tid med synkende 
dåpstall er dette ett av mange tiltak som vil bli forsøkt. 
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Babysang 
Det har vært en fin oppslutning omkring Babysang også i 2015. Det som tidligere har vært et kurs er 
nå lagt opp som et kontinuerlig tiltak. Vi kan se at babysang er et lavterskeltilbud, der mange får med 
seg nesten hele barselgruppa, enten de er kirkegjengere eller ikke. Da er det fint å kunne invitere til 
en musikksamling der vi synger både kjente og nye barnesanger, gleder oss over de små og samtidig 
får lov til å stå samlet rundt lysgloben og tenne lys for hvert barn og avslutte med velsignelsen. 
 
Tirsdagsklubben 
Tirsdager kl 11.00. Fra 0-6 år i følge med voksne.- Samling med sang og formidling, 
rytmeinstrumenter, matpakkespising og aktiviteter. 
 
En fast god gjeng som møtes ukentlig og noen som er litt mer av og på, men kommer når de kan. Det 
er et inkluderende fellesskap der nye blir tatt godt imot. Vi har en mor som står i bresjen for å handle 
inn og ordne til felles lunsj 3-4 ganger i halvåret, det er utrolig koselig med slikt felles måltid. 
Tirsdagsklubben er et treffpunkt for mange og det kommer folk fra nærmiljøet men også fra Tysvær, 
Norheim og Sveio. 
 
4 års-bok 
Alle fireåringer får invitasjon i posten til utdeling av Barnebibelen, der barnet eller minst ett av 
foreldrene er medlem i kirken. Det er samling torsdagen i forkant av gudstjenesten der bibelen blir 
delt ut. Utdeling en gang i semesteret og vi er glade for den store oppslutningen på 72 prosent av 
kullet som deltar og tar imot boken. 
 
Kor og lek 
Mandager kl 17.00-17.45. Fra 0-6 år.  
Mye sang og musikk, lek, aktiviteter og samlingsstund. Det er mange barn med stor sangglede og en 
viktig del er leken. De synger på gudstjenesten for 4-åringer, en gang i halvåret. 
 
Fortsatt stor oppslutning på Kor og lek hver mandag. Kommer nye til gjennom hele året og det er gøy 
å se. Vi deltar på gudstjeneste 1 gang i halvåret når det er utdeling av barnebibel til 4-åringene., vi 
synger også på jubilantfesten i menigheten, det er noe barna setter pris på.  Det at vi har samme 
klokkeslett som aspirantkoret er også bra og gjør overgangen til aspirantkoret enklere. Vi har også 
felles avslutning med aspirant og barnekoret noe som gjør at de blir litt kjent med hverandre. 
 
Søndagsskole/Hellig Uro 
Hver søndag fra kl 11.00, unntatt når det er gudstjeneste for små og store. Fra 0 år og oppover. 
- Fortelling, sang, aktivitet og lek for de små under gudstjenesten. 
 
Søndagsskolen og Hellig uro er en viktig del av gudstjenesten i menigheten. Vi ser at det betyr mye 
for mange at vi har søndagsskole og Hellig uro. Vi jobber med å få en fast gjeng som går på 
søndagsskolen og Hellig uro slik at vi har en «stamme» å jobb ut i fra. Det er gledelig at mange fra 
dåpsfølgene benytter seg av tilbudet som er, men vi kan fortsatt være enda tydeligere på at de som 
er i dåpsfølget er hjertelig velkomne på søndagsskolen og Hellig uro. Vi har i høst hatt noen ledere 
som har sluttet i søndagsskolen og har derfor behov for nye som kan være med i teamet rundt 
søndagsskolen. 
 
Skolestartleir 
Alle barn i Skåre menighet som startet på skolen høsten 2015 ble invitert på bo-hjemme-leir i Udland 
kirke. Leiren ble lagt til torsdag, fredag og søndag før første skoleuke.  
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Programmet bestod av morsomme 
aktiviteter sammen og barna fikk bli litt 
bedre kjent med historiene i barnebibelen 
de fikk som 4-åring. Det var samlinger, 
sang, lek, uteaktiviteter, 
gudstjenesteverksted, film, 
vannrutsjebane og mye mer. Søndag var 
det frokost, samling for foreldrene og 
gudstjenesteverksted for seksåringene. 
Barna fikk være med på og «fikse» en 
gudstjeneste og ikke minst: Få kirkebok 
for seksåringer! 27 barn, 25 prosent av 
kullet, ble med på leiren. 
 
Seksårsbok 
Det er lang tradisjon på å dele ut kirkebok, eller 
rettere sagt, barnebibelen, til fireåringene. Nå deler vi ut en flott bok til 
seksåringene med gode fortellinger og sanger å by på. Noen får boken som avslutning på 
Skolestartleir og andre kun ved å delta på søndagens gudstjeneste. I 2015 var det 31 som mottok 
boken.  
 
Tween 
Det er et varierende oppmøte fra 2 til 20 barn, med et gjennomsnitt på 12 hver gang.  
I vår brukte vi noen ganger på å lage gips-masker som vi brukte på karneval-gudstjeneste i 
menigheten. Vi har ellers hatt mye Tween – sporty,  Tween- sing og Tween mat som de faste 
gruppene. Vi har hatt Kristuskransen som tema for samlingene i høst. 
Det er med ungdomsledere som går på ledertrening og ungdomsledere som er begynt på 
ungdomsskolen. Vi har også hatt med noen foreldre som har hatt ansvar for kjøkkengruppa. 
I høst var vi med på felles samling med Tween-Rossabø på KM-huset. 
Vi hadde med 1 av våre medlemmer på Tweenfestival i høst. 
Vi jobber med å få en stabil gjeng som kommer hver gang, men ser at det ikke er så lett, samtidig er 
vi glad for at barna kommer når de kan selv om de ikke kan hver gang. 
De som går på Tween trives veldig godt og ser at det betyr mye for barna som kommer. 
 
Lys Våken 
På Lys Våken overnattet 46 5. og 6. klassinger i kirka natt til første søndag i advent. Det er noen flere 
enn i fjor, og tilsvarer 22% av de inviterte.  Vi var 4 ansatte og hele 21 frivillige. Både ungdom i 
ledertrening og foreldre stilte opp, sistnevnte var nattevakter, lagde frokost og hadde i tillegg med 
kirkekaffemat.  
Opplegget hadde en del fellestrekk med i fjor, men vi lagde i år en ny «Lysløype» for deltakerne. 
Gjennom ulike poster i mørket rundt kirken, på kirkegården, i kapellet og i undergangen ved 
gangstien, møtte barna ulike scenarioer som handlet om temaet i salmen Solbarn, Jordbarn. 
Hovedfokus var Lyset som kom til verden, og hvordan vi kan lyse videre.  
Gudstjenesten søndag samlet mange familier og venner. Barna deltok på en flott og positiv måte 
med både sang, dans og bidrag ellers i gudstjenesten, som de hadde forberedt på lørdagens 
gudstjenesteverksted.  
 
Etter Skoletid 
Etter Skoletid hver tirsdag for skolebarn fra 1.-7. klasse.  Et opplegg bestående av rundstykkemåltid, 
samling i kirkerommet med supersetning hentet fra Bibelen, bønn og lystenning, og god tid til lek og 
ulike aktiviteter. Nesten hele staben i menigheten er med, samt flere frivillige medarbeidere. 
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I 2015 har Etter skoletid har 
fortsatt som det «flaggskipet i 
trosopplæringen» vi liker å 
omtale klubben som.  
146 barn fra 1.-7. klasse er 
registrert i løpet av året. Det 
tilsvarer 18% av de 812 døpte 
eller tilhørende i målgruppa. 
De aller fleste møter opp 
jevnlig, men ikke alle på en 
gang. 
Gjennomsnittsoppmøtet 
ligger på i underkant av 80 
stykker. Spesielt 3. klassingene er godt 
representert også i år, med 27% av kullet som Etter skoletid-deltakere. 
Dette er likevel færre 3. klassinger enn rapportert for 2014, men samtidig har det vært en god 
vekst generelt i klubben i 2015. Nye medlemmer kommer stadig til, medlemmer tar ofte med seg 
venner som begynner i klubben. Det viser at tiltaket lykkes på flere vis, vekst og trivsel er viktige 
faktorer. God tid til lek, både fri og organisert, formingstilbud, utelek og film er nok essensielt.  
Men formidling av tro og bibel-kunnskap er for oss minst like viktige elementer i klubben. Å skape 
god trosopplæring (som både skal bestå av kunnskap, mulighet for trospraksis, samt egen refleksjon) 
kan være en utfordring for en gjeng på 80 stykker fra 6-13 år. Her må vi stadig være kreative og 
utvikle gode opplegg. 
Vi har valgt å løse dette ved å fortsatt holde på dagens Supersetning, slik at hovedpoenget blir 
formidlet klart og tydelig. Det gir også mulighet til «sjekk» om de har fått med seg setningen uka 
etter, gjennom quiz-en de aller fleste svarer på.  
Vi deler barna inn i aldersgrupper, 1.-4. klasse og 5.-7. klasse, slik at de får trosopplæring tilpasset sitt 
nivå. De eldste er litt færre, og får dermed bedre mulighet til refleksjon og samtale enn det de yngste 
får. Samtidig vet vi at å møte tydelige kristne, og også selv få mulighet til å reflektere og sette ord på 
tro, er noe av det viktigste om trosopplæringen skal fungere.  
Vi følger kirkeårets tekster, og får på den måten gått gjennom alle trosartiklene og et bredt utvalg 
bibel-fortellinger.  
Kristen tro i praksis blir undervist gjennom fokus på kristen nestekjærlighet, både i det nære og i 
internasjonal diakoni, som misjon og nødhjelp. Bønnearbeidet er også en av klubbens hjørnesteiner. 
Barna formulerer sine egne bønner, og leser dem opp på samlingen.  
Det er alltid en prest til stede på Etter skoletid. Ellers bidrar de fleste ansatte, direkte eller indirekte, 
samt frivillige og studenter. 
Kjøkkengjengen, bestående av frivillige pensjonister, er en hjørnestein i klubben. De sørger for at 
barna får god mat servert på en hyggelig måte, samtidig som de har laget et godt miljø for frivillige å 
være i. 
 
Udland Barne- og aspirantkor 
De øver på mandagene, Aspirantkoret er for 1. og 2. klasse og øver samtidig med kor og lek. 
Barnekoret er for 3. -7. Klasse og begynner med en liten fellesøvelse med aspirantkoret før de øver 
videre alene. 
Korene hadde rundt 30 medlemmer skoleåret 2014/15 og antallet er omtrent det samme dette 
skoleåret. Nå har vi tolv aspiranter og  18 medlemmer i barnekoret. Vi rekrutterer både barn som har 
vært involvert i andre deler av trosopplæringsarbeidet, særlig fra Kor og Lek. I tillegg er noen 
medlemmer barn fra andre deler av byes som ellers ikke har noen tilknytning til kirken. 
I løpet av 2015 deltok korene på syv gudstjenester. Vi hadde vårkonsert i samarbeid med 
Vissjasskoret, kortur til Kongeparken og Stavanger hvor vi besøkte barnekor i Johanneskirken. De 
kom på besøk til oss helga etter. Fire medlemmer deltok på korsommerskolen til Ung Kirkesang i 
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august.  I høst var det et høydepunkt å delta på gudstjenesten hvor vi markerte at vi har fått nytt 
orgel. Vi hadde også julekonsert sammen med Vissjasskoret som en avslutning av kirkens 
adventsdag. 
Også i år har vi planer om å delta på flere gudstjenester, synge konserter, delta på Kulturnatt og ha 
korseminar og kortur. 
Koret har et allsidig repertoar. Vi synger klassisk kirkemusikk, mer rytmisk musikk, folkemusikk og 
Negro spirituals. Øvelsene er varierte med sang og lek. Vi arbeider med sangteknikk, formidling, 
gehørstrening og korklang. 
Vi har tre mål: Koret skal være et godt, trygt kristent fellesskap, barna skal kunne utvikle seg til å bli 
dyktige korsangere og de skal få trosopplæring gjennom å lære religiøse sanger, salmer og liturgi og 
bli fortrolige med å delta i gudstjenesten. 
 
Tårnagentene 
Alle 3. klassinger får invitasjon i posten til en samling i vårsemesteret. Skattejakt, tårnbesøk, forming, 
sang og dans. I 2015 ble Tårnagenter arrangert i samarbeid med Vår Frelsers og Rossabø menigheter 
i Rossabø kirke. 22 barn fra Skåre deltok. Målsettinger i dette tiltaket er at barna skal oppdage kirken 
og kirkerommet, finne sin egen plass i kirken og få gode vennskap og relasjoner. 
 
Plan B 
Når skolene har planleggingsdag tilbyr menigheten "Plan B". Det betyr en dag i Udland kirke med 
kreative aktiviteter og gjøremål. I 2015 ble det arrangert Plan B en gang på våren og to ganger på 
høsten. Gjennom Plan B ønsker vi at barna skal være med på å skape vekst og fremgang i eget liv og i 
menighetens liv. Vi har hele mennesket for øye og satser mye på aktivitet som er utfordrende og 
utviklende. Gjennom aktiviteter og felleskap lærer lærer barna å praktisere sin tro. 
 
Barn er bra!-festivalen 
Høstferien, for barn fra 1.-7.kl. 
En festival for, av og med alle barn! 2015 ble nok et rekordår for festivalen med tanke på antall 
påmeldte deltakere. 630 deltakere og 150 ledere hadde festival 5.-9.oktober. 
 
Siri Storesund Hansson i Barn er bra! avisa rapporterte slik på «lederplass»: 
Nå er Barn er bra!-festivalen igang igjen for 28 gang. I år er det mye fokus på tilrettelegging og  
flyktninger. Barn er bra har laget en gruppe som hetter ball-lek, som er tilrettelagt for de som har  
en bevegelseshemning.  Gruppen har også fokus på integrering. Det er også rekordmange som har  
medlt seg på Barn er bra i år. Det var 650 påmeldte og det har aldri vært så mange før.  
Men med så mange barn er det også viktig med ledere. Vi er 150 ledere i år på festivalen.  
noen av dem er fra HSH og har fått opplæring i hva festivalen er. I år har også de yngste lederne vært 
på ledertrening annenhver dag i festivalen for å bli trent opp til å bli de beste lederne. Dette er en ny  
ordning og det ser ut som det fungerer ganske fint. 
Det er viktig at vi her på festivalen er i godt humør, og at vi får hjelp av lederne. Uten dem kunne vi  
ikke hatt festivalen. Alle lederer bør få en god klapp på skulderen etter deres fantastiske innsats.  
Det er utrolig kjekt å være leder og hvis du har lyst er det bare å melde seg på. De yngste lederne er  
8-klassinger. Å være leder er en så utrolig opplevelse og mange kommer tilbake vært år 
 
Evaluering av festivalen 2015 forteller om utvikling og god kvalitet. Festivalens nye 
ledertreningsopplegg for de yngste lederne ble en suksess og en ny dimensjon med festivalen. At 
stadig flere barn blir inkludert i festivalen gjennom forskjellig tiltak passer festivalen svært godt. Det 
gjelder flyktninger og barn med spesielle behov som blir ivaretatt gjennom ekstraordinær innsats. 
Samarbeidet mellom kommunen og Den norske kirke som eiere, samt SK Vard, Djerv 1919 og 
Haugesund KFUK/M som arrangør, fungerer også godt. I tillegg har vi tegnet samarbeidsavtale med 
Haugesund Røde kors og har med mange andre organisasjoner og enkeltpersoner for å virkeliggjøre 
festivalen. 
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Festivalen har nok et år også klart å gå i 
balanse økonomisk etter et knapt overskudd 
tross manglende sponsormidler. Haugesund 
Sparebank er festivalens sponsor. 
 
KFUK/KFUM-speidere 
Oppdagere torsdager kl 17.00 Fra 2. klasse. 
Speidere fra 4 kl. torsdag kl 18.30. Felles 
samling og patruljemøter.  Speiderne i 
Udland kirke er en av de få aktivitetene 
som drives helt av frivillige medarbeidere. 
Anne Skogland og Hans Erling Bjelland er 
trofaste ledere for speiderne. Et viktig 
barne- og ungdomsarbeid i Skåre 
menighet som også i 2015 viser seg å 
være livskraftig. Det har utviklet seg et 
stadig godt og nært samarbeid med 
menighetens øvrige drift. I 2015 har 
gruppen også samarbeidet tett med 
speiderne i Skåredalen. 
 
KRIK Skåre 
For ungdom fra 8. klasse og oppover hver torsdag klokken 19.30 i Udland kirke. Sport, action, lek, 
kafé, nattcup, preik, helgeturer og friluftsliv, heter det i reklamen.  Måltid og samling med sang og 
andakt er viktige stunder i KRIK gruppa. Det møtes fra 8- 20 på treningene og vi regner med at ca 35 
har benyttet seg av tilbudet mer enn en gang siste året.  I  juni 2015 ble det også overnattingstur til 
Vigdarheim. 
 
Late night service - 15+ 
Det er ungdomsgudstjeneste med nattverd, lystenning, mye sang og et band som spiller. Etterpå blir 
det kveldsmat. Hjertelig velkommen!  
Late night service er ungdoms gudstjeneste som vi har fredags-kvelder 3-4 ganger i halvåret. Nå har 
konseptet fått satt seg litt og vi ser at dette er et tilbud mange konfirmanter benytter seg av når de 
skal velge gudstjenester å gå på. Vi er stort sett over 100 hver gang, vi har kveldsmat etter 
gudstjenesten. Vi prøver å la ungdommene selv delta mest mulig, både med andakt og sang. Vi 
jobber nå med å få til litt aktivitet etter kveldsmaten for å bygge opp fellesskap og sosialt samvær. 
Dette er et samarbeid mellom menighetene og KFUK/KFUM. 
 
Konfirmantarbeid 
Konfirmantarbeidet drives i godt samarbeid mellom de tre menighetene i byen. 
Dette gjør at vi får til et godt og variert tilbud.  
I administrasjonen av konfirmantarbeidet benytter vi oss av dataprogrammet Medarbeideren. 
Innmeldingen til konfirmasjonstiden foregår der, og letter det videre arbeidet med informasjon til 
konfirmantene. Dette foregår stort sett greit, men det forekommer at meldinger på SMS og mail ikke 
kommer frem til mottaker.  
Konfirmantene kan velge mellom 7 ulike undervisningstilbud, og tre leiralternativ. Nytt tilbud for 
vinteren 2015/16 er Diakonigruppe. Det er en fin fordeling på antallet som velger de ulike gruppene, 
vi lar derfor alle i første omgang få sitt 1.valg oppfylt.  
Når det gjelder leirene, så avviklet vi de to helgene på ProsjektCamp på henholdsvis Fredtun leirsted 
og i en av våre menigheter som tidligere år. Denne gangen i Udland kirke.  
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Til KFUK-KFUM sin sommerleir TT på Gjøvik reiste ca.100 konfirmanter. Dette var siste gang KFUK-
KFUM sin sommerleir for ungdom ble arrangert på denne måten. Høsten 2015 fikk vi vite at leiren 
flyttes til Kalvøya neste år, leiren har byttet navn til Spekter og aldergruppa utvides opp til 30 år. 
KonfAction ble avviklet på samme vis som tidligere, denne gangen med 155 deltagere. KRIK 
arrangerer KonfAction på en god måte, slik at både våre konfirmanter og vi som ledere opplever en 
god leir. På begge disse leirene fikk vi som vanlig med oss ungdomsledere fra LIV, men ingen fra 
MILK. KRIK har endret sitt krav om alder for ledere, de må fylle 18 år (minimum inneværende år).  
Uansett er vi veldig takknemlig for verdifullt samarbeid mellom ansatte, unge ledere og voksne 
frivillige. 
Like før påske var alle konfirmantene engasjert i den årlige fasteaksjonen til Kirkens nødhjelp. God 
innsats av både konfirmanter og foreldre førte til at vi kunne sende fra oss over kr.300.000,- 
sammenlagt til det viktige arbeidet som Kirkens Nødhjelp driver.  
 
Det er fortsatt stor oppslutning om konfirmasjonen i menighetene, og det er vi svært takknemlige 
for. Også i år var det en fin gjeng av konfirmantene som ble med videre på ledertreningsprogrammet 
vårt MILK. Å dyktiggjøre unge mennesker til ledelse i kirken er et viktig arbeid. 
 Som nevnt i fjorårets årsmelding går dåpsprosenten ned for konfirmantkullene framover, vi ønsker 
også i fortsettelsen å bygge ned terskelen for de udøpte, så vi i årene fremover kan få med flere 
ungdommer som ønsker å døpe seg og bli konfirmert i Den norske kirke i Haugesund. 
 
MILK- ledertrening 
Det går litt opp og litt ned på hvor mange vi har på MILK hvert år. Det som er bra er at dette er et 
samarbeid mellom menigheten så om en menighet ikke har så mange på MILK det ene året så føles 
det ikke slik for vi er sammen alle tre menighetene. De som begynte i høst har vært en litt mindre 
gjeng fra Skåre, men en veldig stabil gjeng så det er veldig gøy. Det som er gøy å se er at vi 
rekrutterer forskjellige typer folk ikke bare de som vi automatisk tenker på som ledere. I år har vi 
også med oss 4 fra Norheim og det er bra, da får vi også med oss lederen fra Norheim og vi kan 
utveksle erfaringer og lære av hverandre. Vi bruker ungdommene fra MILK som ledere på ulike 
punkttiltak vi har i trosopplæringen. 
 
LIV kurs 
Her er det samarbeid med KFUK/KFUM der de har ansvaret for undervisningen og vi har praksis og 
oppfølging. Dette er et veldig bra kurs og det er spennende å se på utviklingen lederne våre har når 
de gjennomfører de forskjellige LIV-kursene. Det er krevende men også et privilegium å få ha 
oppfølgingssamtaler men ungdommene. Vi bruker disse ungdommene i barne- og 
ungdomsaktivitetene våre og er helt avhengig av dem. Det er gøy å se hvor mye det betyr for de som 
deltar på aktivitetene at det er ungdommer der og å se ungdommene som trives i menigheten. 
 
Samarbeid med barnehager og skoler 
Skole 
Samarbeidet mellom skole og kirke følger stort sett planene som er avtalt. 1.trinn: adventssamlinger, 
2.trinn: påskesamlinger, 3.trinn: dåpssamlinger, 4.trinn: undervisning om sorg og begravelse. I tillegg 
har vi skolegudstjenester til jul og påske eller pinse. Det er en jevn oppslutning om invitasjonene som 
kommer fra kirken. Med jevn kontakt og tidlige henvendelser får vi gjennomført samlingene og 
gudstjenestene på en god og forutsigbar måte. 
 
Barnehage 
I dette samarbeidet har vi hatt julevandringer i Skåre kirke, påskevandringer i Udland kirke og 
samlinger i kirkerommet (Udland) før jul og før sommerferien. På sommersamlingen hadde vi også i 
år uteaktivitet etter samlingen i kirken; vannsklie og grilling. Det er stor og god oppslutning omkring 
vandringene og samlingen før sommeren.  Samlingene i kirkerommet består av få punkter, med sang 
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og trosformidling som står i fokus ved hjelp av visuelle hjelpemidler. På denne måte ser vi at barn og 
voksne fra barnehagen får et godt møte med Udland kirke. 
 
Diakoni og misjon  
Det utføres diakonal virksomhet på mange områder i menigheten, innen nestekjærlighet, 
inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. Både for unge og eldre. Det 
gjelder omsorgsoppgaver med besøk på sykehjemmene, hjemmebesøk, arrangement for eldre, 
deltakelse på Barn er bra!- festivalen med omsorgsoppgaver og veiledning, messe for dem som 
kjenner rusens skadevirkninger (Samarbeid med Frelsesarmeens rusomsorg, Sonsenter TETRE, 
Kirkens bymisjon, Veiledningssenteret for pårørende.),kirkeskyss, skyss til Mental Helse sine 
medlemsmøter, Klubb 83 og leirer for mennesker med utviklingshemming, for å nevne noe.  
 
Diakoniarbeidet i menigheten ledes av soknediakonen i samarbeid med Diakoni- og misjonsutvalget. 
Utvalget har i 2015 arbeidet med mange praktiske oppgaver knyttet til menighetslivet. I løpet av året 
har de trofast stilt opp på det ene arrangementet etter det andre, bidratt med kaker, oppvask, 
servering, pianospill – for å nevne noe. Det har vært hellig tre kongers-fest, misjonssøndag, salg av 
vafler på Krosshaugen 2.pinsedag, jubilantfest, kirkekaffe, julegudstjeneste for eldre m.m. 
Innsamlede midler fra kafé-salg har gått til misjonsprosjektet. 
 
I 2015 kan vi trekke frem tre nye tiltak: 
•Klubb 83, klubb for mennesker med utviklingshemming hver torsdag, kl. 18-20.30 på Gamle 
Slakthuset. (se under «Arbeid for voksne) 
•Samarbeid med Mental Helse, samarbeid med leder, nestleder i Mental Helse og diakon. Diakon har 
vært sjåfør for medlemmer til Mental helse sine medlemsmøter, samt samarbeid om juleavslutning i 
Udland kirke. 
•Samarbeidet med ulike organisasjoner om flykningene. 
 
I februar 2015 ble det bestemt at det skulle være tre hovedsatsningsområder i menigheten: 
Sorgarbeidet, misjonsarbeidet og besøkstjenesten. 
 
Sorgarbeidet  
Det var ønskelig at det skulle arrangeres egen samling for sørgende. Dette ble gjort på lørdagen i 
forbindelse med Allehelgenssøndagen. Prest, diakon, noen fra diakoniutvalget og Besøkstjenesten 
var med på denne lørdagssamlingen med fokus på «den naturlige sorgen». Presten hadde et foredrag 
om emne og Daniel Dossev spilte sammen med en av sine elever, det ble servert suppe og kake. En 
liturgisk samling i kirkerommet med tre frammøtte. Allehelgenssøndagen var det fokus på håp, 
himmel og fremtid. Flere av de inviterte møtte på gudstjenesten på søndagen. 
 
Besøkstjenesten 
Det ble satt et mål på å få skaffet 10 besøkere og at den uorganiserte besøkstjeneste ble mer 
oversiktlig. Det har blitt engasjert en besøksledergruppe bestående av 7 stykker, 5 flere enn året før. 
Gruppen har jevnlige samlinger for å fordele oppgaver, diskutere ulike problemstillinger og drøfte 
hvordan besøkstjenesten kan gjøres best mulig. Det har blitt gjennomført over 200 besøk.  
Besøkstjenesten har besluttet at våre nye landsmenn (fra januar 2016, spesielt de på Stølen 
mottakssenter) er det ønskelig å gjøre en innsats for. Fra høsten 2015 ble diakonen med i en 
ressursgruppe for å holde oss orientert om den akutte flyktningsituasjonen i byen vår. Denne 
ressursgruppen organiseres fra frivilligsentralen sammen med HERO, Kirkens Bymisjon, KFUK-KFUM, 
Røde kors, Misjonskirken i Skåredalen, Vår Frelsers kirke, norsk folkehjelp, Flykningetaten og flere. 
Dette samarbeidet fortsetter. Diakoni- og misjonsutvalget hadde et hastemøte i begynnelsen av 
desember for informasjon om situasjonen og for å være litt forberedt på om utvalget skulle gå aktivt 
inn i en eventuell sitasjon der det skulle være ønskelig.  
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Misjon  
Menighetens misjonsprosjekt: 
Normisjonens misjonsprosjekt, helsehager 
i Tomora i Mali. Varighet ut år 2015. 
Menigheten har hatt denne avtalen med 
Normisjon i 4 år om å støtte deres arbeid i 
Mali. I hovedsak blir pengene brukt til å 
hjelpe folket i området Tomora med å 
bygge hager der de kan dyrke næringsrik 
mat, til å lage brønner og til å bygge og 
drifte helsestasjoner. Kontaktpersoner 
har vært misjonær Karen Ekern og 
konsulent i Normisjon Gjermund Lygre. 
På Etter Skoletid, er det pratet om Mali, 
sett bilder, laget mat på malisk vis, smakt på en 
spesiell malisk te og dratt på «liksom-tur» til Mali. Det er både viktig og 
spennende å formidle misjonsprosjektet inn i ulike deler av trosopplæringen. Vi ønsker at HELE 
menigheten - både små og store, skal vite noe om Mali og prosjektet vi samler inn penger til.  
 

Grupper og lag for voksne 
 
Kreativt verksted 
Møtes en gang i måneden, som oftest siste mandag i måneden kl. 18-20. samlingen er åpen for alle 
som vil være med å lage ting som kan selges i adventsarrangementet i menigheten. 
Har vært en liten men trofast gjeng som møtes siste mandag i måneden gjennom hele året. Lager da 
ting som vi selger på adventsuka som i 2015 ble til adventsdag. Noen jobber heldigvis også en god del 
hjemme slik at vi hadde litt forskjellig å selge på adventsdagen. De som er med på Kreativt verksted 
syns det var en koselig dag med adventsdag, men ser at vi kanskje må ha mer enn en dag vi selger 
ting. Det er også ønskelig at flere er med og bidrar, så selv om du ikke kan være med om mandagen 
så tar vi gladelig imot ditt bidrag. 
 
Udlandkoret  
mandager kl.19.30 -et kor for voksne i alle aldre. Koret er stadig i vekst. Nå med 27 sangere og godt 
forspent med både sopraner, alter, basser og tenorer. Som en av de få enheter i menigheten er de 
organisert med eget styre og vedtekter. 
 
Medlemmer i styret2015: 
Leder:   Turid Landås 
Nestleder:  Hildegunn Kalland 
Kasserer:  Ingrid Haraldseid 
Sekretær:  Ove Olaisen 
Dirigent:  Leiv Rossehaug 
Varamedlem:  Ivar Eikill 

Valgkomite:  Ingjerd Skaatan og Margun Wathne. 
Noteutvalget:  Leiv Rossehaug (dirigent), Turid Landås og Jan N. Haraldseid  
Festkomite:  Ellinor Grødem, Øyvind Grindheim, Hildegunn Kalland og Svanhild Melkevik 
Koret hadde 26 medlemmer pr. 31.12.2015. Styret hadde 7 styremøter 

*Korsangerkurs den 22. – 23. januar, arr. NK Haugaland (Norges Korforbund Haugaland), 
inspirerende og artig kurshelg. 12 kormedlemmer deltok. Instruktør Margrethe Ek. 
*Årsmøte mandag 23.februar kl. 20.00 
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Årsmelding ble fremlagt, valg ble gjennomført og regnskap ble gjennomgått. Kontingenten ble økt til 
kr. 660.- 
Margunn Wathne og Åse Bergesen stilte ifra Udlandkoret på: 
*Årsmøte for NK Haugaland på Gamle Slaktehuset i Haugesund den 26. februar. 
*Menighetsfest/Årsmøte fredag 13/3 kl. 19.00, Udland kirke. Koret deltok med sang. 
*Leiv Rossehaug, Tom Landås og Turid Landås deltok på: 
Fellesøvelse til Hovlands pilegrimsmesse lørdag 21.mars i Nærbø kirke kl 12.00-15.30, samt 
SKSF (Stavanger Kirkesang forbund)-Årsmøte i Nærbø kirke lørdag 21.mars kl 16.00 
*Kortur til England (York og Kirkby Lonsdale) pinsehelgen 22. – 25.mai. 20 korister + dirigent + 2 
ektefeller dro på Skandinavisk korfestival i York med vennskapstur(med buss), på søndag, til 
menigheten i Kirkby Lonsdale. Koret deltok på gudstjenesten der. Fantastisk velkomst med kirkekaffe 
og guidet tur med en entusiastisk prest!  På korfestivalen deltok koret på sangerball, kirkekonsert 
(Central Methodist Church), Singers Corner, guidet tur osv. Vi lå på fint hotell i gangavstand til 
sentrum og festivalens aktiviteter. Kjempe kjekt!  
*Sommeravslutning 1. juni med sosial profil! Kaffe og smørbrød ble servert. 
*Første øvelse etter sommerferien var 24. august kl. 19.30. 
*Orgelinnvielse søndag 13. september kl. 11.00 i Udland kirke. Koret deltok på flott 
innvielsesgudstjeneste for det nye kirkeorglet i Udland kirke. Koret deltok på kirkekaffen etterpå med 
et spontant sanginnslag.  Minnerik og flott opplevelse! 
*Udland omsorgssenter 21. oktober kl. 16.30.  Koret ønsket med dette å bidrag og utvide sitt 
menighetsarbeid, til glede for beboerne ved omsorgssenteret. 
*Jubilantfest 26. oktober kl. 19.00. Koret deltok med sang. Deltakelse på jubilantfesten har etter 
hvert blitt enn fast tradisjon for koret. 
*Julekonsert i Udland kirke, 6. desember kl. 18.00.Udlandkoret var arrangør med Cantus Vitale som 
gjestekor. Korene sang egne sanger. Som fellesnummer til slutt sang begge korene «Hallelujakoret» 
fra Messias (G. F. Handel). Kollekt ved utgang. Leiv Rossehaug spilte julemusikk på kirkeorgelet. Flott 
konsert. 
*Juleavslutning 14. desember kl. 19.30 ble markert med pyntet og dekket bord, og servering av 
rømmegrøt og kaker. Det ble også tid til utlodning av spennende pakker! Festkomiteen skal ha stor 
takk for sin innsats! 

Annet: 
Koret har deltatt på gudstjenester i Udland kirke med jevne mellomrom, både som kor og som 
liturgisk kor (forsanger gruppe). Koret har bidratt til å fremme salmesangen, liturgisk sang og 
feiringen av gudstjenesten. Koret har fått mange gode tilbakemeldinger fra menigheten, og opplever 
å blir satt stor pris på. 
Udlandkoret fikk kr. 15.000.- i støtte fra Frøylandsfondet, Skåre menighet (24/3 – 2015) 
30/10 -2015 bisettelse Anne Grethe Lauknes. 
 
Bleikemyr misjonsgruppe,  
har hatt samlinger i kirkestua i  Udland kirke siste onsdag i måneden kl.19.30. Gruppen er tilknyttet 
NMS sitt misjonsarbeid. De har også samarbeidet med Formiddagstreffet om møter og basar. 
 
Formiddagstreff/Seniortreff 
Formiddagstreff, har nå byttet navn til seniortreff: 
Den første torsdag i måneden kl.11.00. Dette månedlige møtet har mange års tradisjon i Skåre 
menighet. Alltid flotte samlinger med godt program. Det er færre enn tidligere som møter på disse 
treffene. Fint for de som kommer, men man ønsker gjerne å gi tilbudet til flere.  
 
Seniortur til Solgården 
Program og deltagere 12 stykker er klar for tur til Solgården 12.-26. april 2016. Ledere Gro Steensnæs 
Håvåg og Svein Håvåg. 2 samlinger før reise og en mimrefest etter turen. 
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Andakter og gudstjenester på 
institusjonene  
Udland omsorgssenter, Skåreheimen 
og Stølen. Stølen ble lagt ned høsten 
2015. 
 
Kulaklubben,  
trim for mannfolk med senket 
tyngdepunkt, onsdager kl.20.30. 
Dette er en gruppe som i sin helhet 
styres og ledes av deltakerne som 
møter opp. Et flott tilbud for menn i 
menigheten vår. 
 
Husfellesskap 
Dette er husmøter i avtalte grupper med 
samtale og sosialt fellesskap. Møtes annenhver uke. Dette 
kommer i tillegg til de bibelgrupper og samtalegrupper som finnes i menigheten, men 
som ikke organiseres av menigheten. Husfellesskapene er en møteform menigheten ønsker å kunne 
tilby de som til enhver tid ønsker å bli med. Det har ikke lykkes menigheten i 2015 å danne flere 
grupper.  
 
Delekveld (nytt navn fra 2015) 
har i 2015 hatt møter i Udland kirke ca. annenhver torsdag kl. 20-22. fra høsten 2015 kl. 19-21. Dette 
er en delekveld, sang, andakt og bønn.  Avsluttes med kveldsmat. Dette har vært et åpent møte for 
alle. Ordet «delekveld» handler om at deltakerne gjerne bidrar med å dele av sine opplevelser og 
tanker. Samt at man har delt på ansvaret for arrangementet i samarbeid med diakonen.  I forhold til 
mange tilbakemeldinger til menigheten med ønske om åpne møter for voksne er det for få som 
deltar. 
 
Klubb 83 
Klubb 83 er en klubb for mennesker med utviklingshemming for hele Haugalandet. Det kommer folk 
fra Bokn, Sandeid, Skjold, Tysvær, Karmøy, Haugesund og fra vår bydel. Der er et treffsted med tilbud 
om spill, dans, utlodning, kafe, «Dolly Dimple» og utflukter. 
 
1. mars 2015 tok Skåre menighet over ansvaret for Klubb 83 under ledelse av diakonen. Dette skyltes 
at kommunen måtte spare penger og Gamle Slakthuset som hadde driftet denne kafeen tidligere 
måtte fokusere på barn og ungdom som er deres hovedsatsningsområde. 
Skåre menighet samarbeider med Gamle Slakthuset hvor vi har gratis leie og kafeen «Hos Carlos» 
som organiserer kafedriften med middag og kaker hver torsdag. 
 
Det har vært en krevende og veldig kjekk oppgave å ta over et så velfungerende og populært tilbud. 
Utfordringene ligger i å ha nok frivillige med på klubb kveldene. Tidligere var det 6 ansatte på denne 
kvelden og det sier seg selv at det da er litt å organisere når det nå er bare en ansatt. Klubben ønsket 
seg et styre, hvor det ble valgt inn 4 medlemmer som er med hver gang og hjelper til. To av Act.now 
studentene har vært med fra de kom i oktober.  
Klubb 83 er hver torsdag fra kl. 18-20.30, foruten i høytidene og på sommeren. På hver klubbkveld 
kan det variere fra 65-100 stykker. Aldersgruppen er fra 14 år, en god gjeng med ungdommer, men 
også en del som har vært på klubben fra dens begynnelse i 1983. Trivselsfaktoren er stor. Kafeen 
drives noenlunde som før. Det nye er at nå får de også tilbud om å komme på Lørdagskafe, Simen 
klubben, leirer i kirkens regi osv.  
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To nye tilbud: Kirkekonsert med Hanne Krogh med pizza på byen etterpå. Det var 7 som benyttet seg 
av dette tilbudet og det var en flott opplevelse. En av brukerne hadde aldri sittet så lenge stille som 
denne gangen, rørende å se hvor fasinert han var av kirka, musikken og det HK formidlet. 
Juleavslutningen i Udland kirke vår 100 % vellykket. Det var en kort fortelling av juleevangeliet med 
utgangspunkt i krybben som i år var flyttet inn til menighetssalen. Alle var så fint pyntet, det var god 
mat, god musikk av Graham og Gunnar, dans og glede. 
 
Tur til Nesjatun på Bømlo. 
Arrangører Den norske kirke. Leiren var for «ungdommer». Det var et nytt leirmedlem som var med 
fra Klubb 83. Programmet var hygge, gode samlinger rundt måltidet, kvelds- og morgensamlinger, 
gudstjeneste m nattverd, svømming, spill, skrive oppmuntringsbrev til de som var på leiren, tur til 
butikk og til en gård på Bømlo. Der fikk de oppleve hjertelig mottagelse, mate kyr, lek med hund, 
balleker, Paint ball, og sitte på motorsykkel. 
 
Tur til Solgården. 
Et tilbud for alle mennesker med en utviklingshemming i Rogaland. 27 brukere, 12 ledsagere og 14 
ledere. En flott gjeng til sammen. Det var gled og entusiasme. Morgen- og kveldssamlinger, og de 
fleste var deltagende på søndagens 40 års jubileumsgudstjeneste. Det var aktiviteter hver formiddag 
og ettermiddag, gudstjenesteverksted, kor og lage et alterbilde til jubileumsgudstjenesten. Det var 
bussturer og turer ned til stranden. Solsengene og bassengene på Solgården ble brukt så ofte som 
det overhode var mulig. På kveldenes underholdning var det stort sett stor frimodighet på å være 
med på oppfordringer fra senen med sang og dans. Flott å se når også de som sitter i rullestol kan 
være med i dansen. Det ble laget en flott fotobok fra turen. 
 
Tibetmisjonsforeningen 
En åpen misjonsforening med medlemmer fra hele Haugalandet som har husmøter. 
 
Møteplassen  -Åpen Kafé 
Udland kirke, torsdager kl.11-13 
«Vi har alle behov for en møteplass i hverdagen! Stikk innom før eller etter formiddagstruen!» 
Her kan du kjøpe kaffe og vafler, lese dagens aviser, slå av en prat med kjente, kirkelige ansatte, noen 
som har vært å stelt på gravlunden og ha en stille stund i kirkerommet. 
Dette nye tiltaket har så langt vist seg å fungere godt for de som bruker det, men ble nedlagt høsten 
2015 pga for liten oppslutning. 
 
Undervisning for voksne 
I Skåre menighet har vi få samlinger for voksne som bærer preg av undervisning. Det blir stadig 
etterspurt av noen få, men tilbudene som er gitt samler dessverre ikke mange. Gjennom tiltaket 
Spleiseparty har det likevel vært tilbud om undervisning i løpet av året som har gått. 
Rådsmedlemmer og andre i menigheten har i noen grad vært sendt på kurs og samlinger. Vi ser også 
at det foregår mye god opplæring i menighetens samtalegrupper, bibelgrupper og husfellesskap. 
Høsten 2015 ble kurs «Kristen tro oppdatert» et samarbeidstilbud fra alle menighetene i Haugesund. 
Kurset ble avlyst p.g.a. for få påmeldte. Konseptet skal prøves ut i en ny form, våren 2016. 
 
Kirkemusikk  
I Skåre menighet utøves kirkemusikk i hver gudstjeneste gjennom organistenes og andres ledelse og 
deltakelse.  Liturgien som ble innført 2012 er nå godt kjent for de som deltar ofte på gudstjenester i 
menigheten. Stadig noe ukjent for dem som sjelden deltar. Dette er noe av utfordringen når 
kirkemusikk og liturgi forandres. 
 
Det har i 2015 skjedd store ting med orgelsituasjonen i menigheten.  I Udland kirke er nå et ekte 
pipeorgel på plass!  I løpet av noen hektiske måneder i vår fikk vi et orgel (fra Hendrik Ahrend i 
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Tyskland) som egentlig var bygget 
til en kirke i Japan. Imidlertid 
oppstod det der problemer, og 
på nærmest mirakuløst vis (og 
etter en del opp- og nedturer og 
kjappe avgjørelser) fikk Udland 
kirke et orgel i barokkstil, med 
13 klingende stemmer, 8 
transmisjoner, zymbelstjerne 
og nattergal. 
Orgelet er blitt betalt i sin 
helhet til orgelbygger, takket 
være menighetens ledelse, og 
ikke minst vår rause giver og 
garantist Kristian Eidesvik. 
 
Kulturkirken Skåre  

"Vi vil skape en møteplass mellom himmel og jord for det 

brede lag av folket, der vi vil samle ulike kulturkrefter og formidle kulturuttrykk gjennom 

nye og eksperimentelle former." 

Kulturkirken Skåre følger disse søylene for arbeidet: 

Gjennom åpne 

SANSER 

ønsker vi at mennesker i alle aldre skal oppleve en åpen kirke som formidler tro og håp og utfordrer 

til ettertanke. 

Ved hjelp av 

SCENEKUNST 

gir vi mulighet til å formidle kirkens budskap og tanker i nye former i et gammelt kirkehus 

Invitere til 

MESSER 

som hjelper folk til å uttrykke sin tro og hente inspirasjon fra kilder og røtter fra gammel tid frem til i 

dag 

Vi ønsker en 

DIALOG 

om utfordrende og aktuelle tema i kirke og samfunn 

Åpne kirken for ekstraordinære 

KONSERTER 

i varierende sjangere med artister som har noe på hjertet 

Kulturkirken Skåre har for tiden ikke et aktivt styre slik som før. Kirketjeneren i Skåre er 

kontaktpersonen og den mest aktive tilrettelegger for aktivitet. «Søylene» som nevnt over er ideene 

Kulturkirke Skåre arbeider etter. Med begrensede ressurser har menigheten derfor valgt å være mest 

tilrettelegger og samarbeidspartner for andre som ønsker å fylle kirken med godt innhold. Utover 

arrangementene som vi nevner under blir kirken brukt av Rumensk Ortodoks kirkesamfunn, Russisk 
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Ortodoks kirkesamfunn og Kirkens bymisjon i tillegg til andre. 

Skåre kirke brukes også fortsatt av menigheten i forbindelse med julegudstjenster, 

konfirmasjonsgudstjenste, Sildajazzen og noen begravelser. 

Aktiviteter kulturkirken 2015 

Konsert Sveinung Hølmebakk 

Forfatterforedrag « Livsmot i mørket» med Jostein Sandmark 

Konsert «Strenger av gull» meg korene Keryx og Scala 

Kulturnatt 

Messe for de som kjenner rusens skadevirkninger 

Konsert med bymisjonen(sigøyner konsert) 

Forelesing radikalisme 

Kirken utleid til kor og artister 

Syng i sydvest med mannskoret Vibran 

Konsert med Kjell Inge Torgersen 

Musikk korpset Heimdal 

Konsert kammerkoret Bocca og Volve Vokal 

Skole/kirkesamarbeid 

Julevandringer 

Påskevandringer 

Skolegudstjenester 

Sorg og begravelse 

Dåpssamling 

Krybbevandring 
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Statistikk Oversikt over aktiviteter i menigheten, et bilde av aktiviteten.  

 

 

 

 
 

Foreninger/ 

grupper og lag 

Alders-

gruppe 

Antall deltakere 

som benyttet/ 
deltok i tilbudet i 

2014 

Udland søndagsskole 0-9 100 

Hellig uro 9-13 45 

Tirsdagsklubben 0-6 50 

Kor og lek 0-6 100 

Udland barnekor 9-12 25 

Udland aspirantkor 6-8 12 

Tween 10-12 25 

Skåre 1.KFUK-speidere 9- 30 

14. Haugesund Skåre 
KFUM 

9- 40 

Konfirmantarbeidet 14 108 

LIV 16 11 

Barnas råd 6-12 15 

Babysang 0  39 

KRIK Skåre 13- 25 

Etter skoletid 6-12 145 

Plan-B 6-12 130 

Minileder-agenter  

Etter Skoletid 

10-12 20 

Milk Ledertrening  15 30 

Kulaklubben Voksne 20 

Udlandkoret Voksne 27 

Husfellesskapsgrupper Voksne 18 

Bibelgrupper Voksne 50 

Bleikemyr 

Misjonsgruppe 

Voksne 8 

Formiddagstreff Voksne 25 

Tibetmisjonsforening Voksne 15 

Kreativt verksted Voksne 15 

Prosjekter   

Barn er bra!- festivalen 6-12/13-18 800 

Adventsuka Alle 1500 

Skole- kirke samarbeid 6-12 900 

Barnehage- kirke 
samarbeid 

0-6 500 

Diakonale møter og 
turer 

Eldre 100 

Sorggrupper/ 
Samtalegrupper 

Voksne 20 

Friluftsgudstjenste 
Djupadalen 

Alle 60 

Fasteaksjon Ungdom/ 
voksne 

150 

Late night service 15- 100 

Skolestartleir 6 43 

Fireårsbok 4 71 

Tårnagenter 8 45 

Lys Våken 10-11 45 

Spleiseparty Voksne, unge 

voksne 

30 

Seksårsbok 6 43 
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Høydepunkt i Skåre 
menighet 2015 
Basert på Skårebuen 
og facebook. 
 
Konfirmanter 

presentert 

 
KRIK konfirmantene ble 
presentert i Udland kirke 
forrige søndag. Det er halve 
konfirmantflokken! Etter en 
knallstart søndag morgen kl 10 
med konfirmantmøte fikk de 
utdelt konfirmantboken, en 
bibel, under gudstjenesten. 

 
Fylte kirken med 

ungdom 

 
 

Torsdag var det Late Night 
Sevice i Udland kirke. En 
messe for ungdom. Koblingen 
med KRIK i kirken samme 
kveld og anbefalingen til 
konfirmantene om å komme 
førte til stor respons. 
 
Tor Jakob Bjørndal og Bjørg 
Lund var i ledelsen for 
arrangementet som besto av 
både messe og kveldsmat. I 
tillegg stod KRIK som holder 
hus i Udland kirke torsdag 
kveld klar til aktivitet og 
fellesskap etter messen.  
 

 
Sara Louise Emmerhoff hold 
kveldens preken. Fengende og 
engasjert. Og hun engasjerte.  

Tid for 

innstillinger og 
nominasjoner 

 
Sara Louise Igelkjøn 
Emmerhoff foreslås som 
medlem av Stavanger 
Bispedømmeråd. 
 
Skåre menighetsråd har hatt 
travle dager med å nominere 
og innstille folk. Det handler 
om valg til nytt 
bispedømmeråd. Her har Skåre 
menighetsråd foreslått Sara 
Louise Igelkjøn Emmerhoff og 
Liv Hjørdis Glette som 
kandidater. Liv Hjørdis Glette 
fra Vår Frelsers menighet er 
medlem i det nåværende råd. 
Sara Louise Igelkjøn 
Emmerhoff er Skåre menighets 
forslag til ungdomskandidat i 
det nye bispedømmerådet. 
 
Skåre menighetsråd har også 
sendt bispedømmet råd om 
hvem de skal ansette som ny 
prost for Haugaland prosti. Tre 
navn i prioritert rekkefølge er 
levert. 

 
Mange på Babysang 

 
Trangt om plassen for 
vognparkeringen når 
babysang-gjengen triller inn i 
kirka! Godt over 20 sangglade 
foreldre med babyer har meldt 
seg på kurset som Marie 
Meidell Kristensen holder 
mandagsformiddager denne 
våren. Før kaffe, matpakke og 
prat synges alltid velsignelsen 
for de små rundt lysgloben. 

Tween Udland i 

gang igjen 
Torsdag var det maskelaging til 

karnevalsgudstjeneste i 
februar.. 

 
  
 

Sirkus på Plan  B 

 
Circo Udlando med flott 
forestilling mandag 
ettermiddag. Det ble et virkelig 
internasjonalt sirkus på Plan B 
med ledere fra Tanzania, Sør-
afrika, Peru, Kenya, Brasil og 
Norge. Mange av dem deltar i 
team som jobber for KM. De 30 
Barna som deltok vartet opp 
med et fargerikt show med 
tema "Skaperverket". Plan B er 
en del av menighetens 
trosopplæringsarbeid. 
 

 
En klovn feller også tårer, som 
kjent. I pausen på Circo 
Udlando i dag besøkte noen av 
de unge klovnene besteforeldre 
og oldeforeldres gravsted. Et 

sterkt syn. Tårene fortalte om 
takknemlighet og savn... 
 
 

 

https://www.facebook.com/199069186801691/photos/pcb.818956791479591/818955838146353/?type=1
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Skåre menighet 

overtar Klubb 83 

 
Klubben for mennesker med 
psykisk utviklingshemming har 
eksistert i 30 år på Gamle 
Slaktehuset, før den tidligere i 
vinter ble truet med 
nedleggelse etter kutt fra 
kommunen. Nå har Skåre 
menighetsråd vedtatt at de 
over 100 brukerne skal få 
beholde fritidstilbudet sitt på 
torsdager, på Gamle 
Slaktehuset. - Dette er veldig 
positivt, sier enhetsleder på 
Gamle Slaktehuset, Geir 
Kvassheim  
 
Daglig leder i Skåre menighet 
Tom Landås og enhetsleder på 
Gamle Slaktehuset har hatt 
flere samarbeidsmøter  
i vinter og kommet fram til en 
god løsning for Klubb 83.  

En siste fest før 

fasten 

 

"Kom, syng for vår Gud" sang 
små og store på 
karnevalsgudstjeneste i Udland 
kirke. Jojo og 
sjongleringsballer ble fint 
akkompagnement. 

Fastelavenssøndag ble 
feiret med karneval, 
pinjata, limbo og masker i 
Udland kirke. Små 
prinsesser, klovner, skjelett 

og supermenn fulgte større 
barn på stylter inn i 
prosesjonen og feiret 
gudstjeneste med både 
dåpsfamilier og hele 
menigheten. Etterpå var det 
fest for alle. - For en 
stemning! Slik skulle vi hatt 
det hver søndag, utbrøt en 
av menighetens trofaste 
gudstjenestegjengere 
etterpå.  

Tente lys for håpet 

 

Sokneprest Arnold Skaatan og 
leder i Kirkens Bymisjon Arne 
Valen ledet messen. 
 

- Når vi tenner lys i kirken, 
tenner vi et lys for håpet, sa 
sokneprest Arnold Skaatan 
på kveldsmessen i 
Kulturkirken Skåre torsdag 
kveld. Den tradisjonelle 
messen for dem som 
kjenner rusens 
skadevirkninger handlet om 

nåde, håp og styrke. - I 
kveld skal ingen dømme 
hverandre, vi har vel alle 
nok med å dømme oss selv. 
Her handler det om 
tilgivelse og en ny start, sa 
Arne Valen til de 
fremmøtte.  
 

Basket og Sakkeus 

 
23 ungdom koser seg på KRIK 
med basket og annen morro i 
Udland torsdag kveld. 
Strafferunder til Sakkeustårnet 
og god mat til kvelds. 

 

Mange ville ha 
fireårsbok 

 
 

Forrige søndag dukket nesten 
70 av bydelens fireåringer opp 
i kirken for å motta 
barnebibelen. Der fikk de møte 
Kor og Lek, Bjørg og 
vikarpresten Ingeborg. 

 
-Hvis det er noen barn her, sa 
presten Ingeborg på 
gudstjenesten i Udland i dag. -
Og det er det jo, sa hun. Noe 

hun fikk oppleve da de 
strømmet til for å høre dagens 
preken. Før det hadde Kor og 
Lek sunget og senere fikk 
fireåringene sin fireårsbok, en 
barnebibel.  
 

Flere til 
gudstjeneste i 

påsken 
I Skåre menighet opplevde vi 
flotte gudstjenester og en liten 
fremgang med tanke på 
oppmøte under påskens 
gudstjenester i år.

I 

Udland kirke preget også barna 
palmesøndagsgudstjenesten. 
En fin gudstjeneste med 
bønnevandringer og sang ble 
avsluttet med kafe og loddsalg 
og speidernes egen 
påskerebusløp ute.  

"Hallelujastemning Udland 
kirke i dag! Budskapet om 
oppstandelsen gir grunn glede. 
Fargelagt av påskesang  
og påskeliljer! Han er 
oppstanden! Ja, sannelig, Han 
er oppstanden!" meldte Skåre 
menighet på facebook 1. 
påskedag.  

 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.haugesund.kirken.no/index.cfm?id%3D422505&ei=ycDdVPPtKKH6ywOB3YE4&bvm=bv.85970519,d.bGQ&psig=AFQjCNG1HIdCMUKS9eg1bsi1ck-AERzUHQ&ust=1423905348926862
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Unge og voksne 

samles 

Flott Unge-voksne samling i 
Udland kirke onsdag. 
Initiativtakerne var fornøyd og 
glade etter arrangementet. 
David, vår praktikant fra Act 
Now, gledet alle med et 
forrykende jongleringsshow. 
Denne samlingen er tenkt som 
et samarbeid mellom 
menighetene og soknediakon 
Lisbeth håper på en 
fortsettelse. 

Fellesrådet sa ja 
til orgel i Udland 
Haugesund kirkelige fellesråd 
sa i møtet onsdag ja til kjøp av 
Jurgend Ahrend i Tyskland. 
Finansieringsplanen inneholder 
midler fra Fellesrådet gjennom 
fremtidig salg av prestebolig. 
Ellers er det Skåre menighets 
egne midler og givere som må 
bidra. 

Krav til utseende 
kan stanse 

orgelkjøp 

Her er det planlagt plass til et 
pipeorgel. I dag spiller organist 
Leiv Rossehaug på et elektrisk 
orgel, og flygelet blir  
også ofte brukt, som her ved 
en Late Night Service. 
 
Skåre menighet har i lengre tid 
arbeidet med å få på plass et 
pipeorgel i Udland, slik planen 
var fra kirka ble bygget. Nylig 
fikk menigheten tilbud om å 
kjøpe et ferdig orgel til sterkt 
redusert pris, om de slo til 
raskt. Orgelkonsulent Njål 
Steinsland går god for 
kvaliteten, men biskopen har 
nå satt bremsen på. "Passer 
ikke inn" er argumentet. - En 
unik mulighet som veier tyngre 

enn estetikk, svarer 
menigheten, og inviterer til 
samtale.  
 

Stylteshow og 
misjon  

 
En gjeng fra Etter skoletid 
opptrådte med flotte sanger og 
stylteshow etter gudstjenesten. 
Her med "Deg være ære". 
 
Søndag inviterte Skåre 
menighet til gudstjeneste med 
fokus på misjon og Mali. Barn 
fra Etter skoletid har i lengre 
tid samarbeidet med Gjermund 
Lygre fra Normisjon om å bli 
kjent med landet, og de deltok 
med både sang og stylteshow 
etter gudstjenesten. - Jo bedre 
arbeid vi gjør i Mali, desto 
færre trenger å flykte over 
Middelhavet, sa Lygre i 
prekenen.  
 

Andy Garciia, Jane Terezi og 
David Piscoya hadde siste dag 
på jobb på søndag. Jane og 
David har jobbet i Udland 
kirke, mens Andy har vært 
engasjert på bydelshuset. 
Sammen med Faridah, som 
også har vært 
utvekslingsstudent i 
Haugesund, drar de til tilbake 
til Hald Internasjonale Senter 
mandag. Der har de debrifing 
og undervisning før de 
returnerer til hjemlandene i 
begynnelsen av juni. - Vi vil 
savne kirka og barna, sier Jane 
og David, som fikk mange 
klemmer og gode ord etter 
gudstjenesten. 

 

Ny kirkeverge på 
plass 
Kirkeverge Kjetil Nordstrøm ble 
presentert for alle ansatte i 
Den norske kirke på felles 
stabsmøte i Udland kirke 
forrige onsdag. Tove Marie 
Sortland sørget for at de ble 

godt kjent med den nye sjefen 
med å stille spørsmål av ymse 
slag...  
 

 

Feiret pinse med 

nye venner i 

England 

Udlandkoret feiret pinse med 

kristne søsken i Kirkby Lonsdale 

pinsedag. Menigheten ligger i 

Stavanger bispedømme sitt 

vennskapsbispedømme Carlisle. Det 
norske flagget var heist i toppen av 

kirketårnet, en fargerik lunsj var 

klargjort og koret fikk gleden av å 

synge på engelsk pinsefest! Presten 

Mr. Snow og menigheten viste stor 

glede over besøket. Etter messen 

var det fantastisk tur i landskapet. 

Dette var en del av programmet for 
menighetens kor som også deltok 

på en Skandinavisk korfestival i 

York. 

 

Drama for 

ProsjektCamp-
konfirmantene 

 
Konfirmantene var med og 
laget en flott gudstjeneste i 

https://www.facebook.com/199069186801691/photos/pcb.881731541868782/881730501868886/?type=1
https://www.facebook.com/199069186801691/photos/pcb.881731541868782/881730498535553/?type=1
https://www.facebook.com/199069186801691/photos/pcb.870541852987751/870541642987772/?type=1
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Udland på søndag. 
Gudstjenesteverkstedet de 
hadde dagen før, resulterte i et 
dramastykke om da Gud 

besøkte Abraham. - Mange 
kirkegjengere ga gode og 
hyggelige tilbakemeldinger til 
konfirmantene da de var 
ferdige, forteller kateket 
Reidun Flaten Qvale.  

Korsang med unge 
og voksne 

Flott med korsang i Udland i 
dag. Sangere fra St. 
Johannessangerne i Stavanger, 
Udland barnekor og 
Udlandkoret deltok. 

Nye toner i Udland 
kirke

Orgelet i Udland kirke er 
kommet helt på plass. Men nå 
gjenstår et møysommelig og 
facinerende stykke arbeid. 
Orgelbygger Hendrik Ahrend 
sørger for at hver og en av de 
741 pipene får akkurat den 
klangen han ønsker og som er 
riktig for kirkerommet. 
Orgelkonsulent Njål Steinsland 
har satt seg på orgelkrakken, 
mens orgelbygger Hendrik 
Ahrend og pipemaker Haidy 
Ronke jobber med å gi 
instrumentet den rette 
klangen.  

Med hjelp fra pipemaker Haidy 
Ronke finstilles pipene med en 
århundrelang 
håndverkertradisjon som er 
sjelden brukt nå til dags.  

 

 
 

 
 

 

Høyt og lavt  

En krevende tur i rådyrenes 
spor i skogen endte høyt i et 
klatrestativ på ved 
Tornesvannet torsdag. Barna 
på Skolestartleir fikk lære mye 
om godt liv på et par dager. I 
dag får de diplom for 
deltakelsen. Samtidig deler 
menigheten ut seksårsboken.  
 
 

Fylte kirken med 
Sildajazz 

 
-Jazzen er frihetens musikk, 
men har en struktur, sa Arnold 
Skaatan på 
Sildajazzgudstjenesten søndag 
med henvisning til dagens 
tekst som handlet om at 
"sabbaten er til for 
mennesket", og ikke motsatt. 
 
Miriam Mandipira var tilbake i 
Skåre med sin sanginnlevelse 
og sterke formidling. 
Rabbersvigen Jazzforsamling er 
å regne som husorkester etter 
flere års deltakelse. De kan 
faget å spille til gudstjeneste. 
...og kirken var fylt opp denne 
søndag morgen. 
 

 
 

 

 
 

 

- Gleder meg til å 

bli kjent med byen 
og menighetene 

 
Silje Arnevik Barkved har nå 
begynt i stillingen som kapellan 
i Rossabø og Skåre 
menigheter. Den 23. august er 
det innsettelsesgudstjeneste 
for den nyutdannede presten. 
Men selv om hun er fersk i 
faget, har Barkved lang 
erfaring med barne og 
ungdomsarbeid. - Jeg har et 
spesielt forhold til 
konfirmantarbeid, men har 
også blitt glad i håndverket det 
er å lage en gudstjeneste. 
 

Konfirmanten var 

kirketjener!  

 
Andreas Lund ble konfirmert 
lørdag. Søndag var han 
kirketjener og delte ut røde 
roser til sine venner. Han fikk 

brukt den nye dressen godt 
denne helgen. 
Konfirmasjonsgudstjenestene 
er over for i år. Men midt 
mellom konfirmasjonene er 
nye konfirmanter innskrevet. 
Vi gleder oss til nytt kull. 
 

Orgelfest for små 
og store 

 
70 barn på Etter skoletid fikk 
egen konsert av kantor Leiv på 
det nye orgelet tirsdag -Mulig 
det bare er voksne som synes 
musikk nytes best stillesittende 
på en stol? spør leder for Etter 
Skoletid, Tove Marie Sortland. 
Sist helg var det orgelfest i 
Udland.  
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Innvielse med 

festkake og 
orgelbrus 

- Orgel og glede har med 
hverandre å gjøre. Musikken 
fyller rommet og tar tak i 
kropp og sjel. I dag gleder vi 
oss og er takknemlige, sa 
sokneprest Arnold Skaatan 
under innvielsesgudstjenesten 
for Udland kirkes nye orgel. 
 
"Dette er dagen som Herren 
har gjort" sang Udlandkoret. 
 
 

Fylte kirken med 
ungdom 

Udland kirke var torsdag kveld 
fylt med ungdom. Først var det 
fullt hus på KRIK trening og 
etterpå over 100 på Late Night 
Service. Kvelden var ikke 
omme før kjøleskapet var tømt 
for mat… 
 

Håndkunst på 
Etter Skoletid

Utvekslingsstudent Mira fra 
Nepal lagde vakker håndkunst 
på barna på Etter skoletid i 
går! Og Allen fra Uganda er 
med og leder sportsaktiviteter 
på klubben. Jentene er glade 
for alle som snakker norsk med 
dem! Og vi er glade for flotte 
og rike ressurser vi har fått inn 
i arbeidet i menigheten 

 
Stor begeistring 

for Barn er bra! 
Etter en festival med 

rekordmange deltakere (650) 
er lovordene mange. Skåre 
menighet er en stolt 
initiativtaker og medeier av 
Barn er bra! festivalen.  Du kan 
lese mer og se bilder fra 
festivalen på festivalens 
facebookside.  

Fellesrådet sa ja 
Etter at Skåre menighetsråd 
tidlig i september bestemte seg 
for å engasjere seg i å skaffe 
ovrnattingsplass for husløse 
EØS borgere i Haugesund, har 
både menigheten og fellesrådet 
sagt ja til å bruke Skåre kirke. 
Haugesund bedehus har også 
sagt ja til å bruke deler av 
huset til overnatting for 7-8 
personer. Haugesund kirkelige 
fellesråd har utformet 
utleiebetingelser og praktiske 
ordninger som nå er presentert 
for Kirkens Bymisjon som skal 
drive tiltaket. Det har hele 
tiden vært et håp om å finne 
en bedre løsning i byen vår, 
men Skåre kirke vil altså inntil 
videre bli brukt om ikke annet 
og bedre dukker opp. Det er 
snakk om ca 15 voksne 
personer bymisjon har kontakt 
med. 

 

Stadig fullt hus! 

En helt vanlig dag på Etter 
Skoletid i Udland kirke på en 
tirsdag...  
80 barn, 8 frivillige 
medarbeidere og 4 kirkelige 
ansatte koser seg. 
 

 

 

Mye liv i Skåre 

kirke 

 
Da Udland kirke ble bygget 

fryktet noen at aktiviteten i 
Skåre kirke ville avta. 
Aktiviteten har økt tross at 
menigheten selv har færre 
messer. Den brukes mye som 
Kulturkirken Skåre til 
forskjellige arrangement og til 
messer i regi av både Rumensk 
ortodoks og Russisk ortodoks 
kirkesamfunn. Samt 
Bymisjonens messer søndag 
kveld en gang i måneden. 
 
 

Merkedag i Udland 
kirke 

 
Sist søndag ble en helt spesiell 
dag i Udland kirke med 
forbønnshandling for 
kirkeverge Kjetil Nordstrøm. 
Med på forbønnshandlingen var 
Rune Engedal som selv ble 
markert med takk og velkomst. 
Takk for jobben som kapellan i 
Skåre menighet og velkommen 
som prost. Forbønnshandling i 
gudstjeneste brukes ofte i 
forbindelse med nyansettelser 
men skiller seg samtidig fra 
vigsling som brukes for noen 
andre kirkelige stillinger 
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Lys Våken nesten 

hele natten… 

 
Kirkens nyttårsaften ble feiret 
med femte- og sjetteklassinger 
i Udland kirke sist helg. 
LysVåken er et 
trosopplæringstiltak som 
arrangeres i hele landet lørdag 
til søndag første helg i advent. 
45 deltakere fikk oppleve 
trosopplæring gjennom en 
lysløype, sang, gudstjeneste og 
overnatting i kirken. 
 

Kurs i menighets-

rådsarbeid 

 
Skåre menighetsråd på kurs 
 
I Haugaland prosti er et stort 
antall av medlemmene i de nye 
menighetsrådene helt ferske. 
Da kommer et kurs om 
rådenes ansvarsområder godt 
med. 
Assisterende stiftsdirektør 
Gunnar Rønnestad fortalte om 
et stort ansvarsområde for 
rådene. 
 

Ny stall 

Stallen i Udland har besøk, 
vise menn er underveis og 
hyrden passer på. Det er 
advent i Udland. Takk til 
snekker Morten Haaheim og 
designer Lisbeth S. 

Haaheim! 

 
Jul til barna 
Hundrevis av barn har opplevd 
forberedelsen til jul i Skåre 
menighet. Julevandringer og 
kirkebesøk med sang og besøk 
av krybbeutstillingene har 
inspirert mange. Som 
barnehagebarn gjorde onsdag 
(bildet) I dag er det 
adventsfest for hele 
menigheten. 

 

Kreative damer 

 
Det er blant flere disse damene 
som har produsert varer til 
salgsmessen som går til 

inntekt for 
trosopplæringsstilling i Skåre 
menighet. Kreativt verksted 
har holdt på siden forrige jul. I 
dag kan varene kjøpes. 

En gave til nytt 
orgel? 
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