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Innledningen  
Årsmeldingen fra Skåre menighet beskriver på forskjellige måter det meste av det som skjer i 
menigheten. Dette er Skåre menighetsråd sin måte å oppfylle kirkelovens paragraf 9 hvor det står: 
«Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet.» 
 
 La oss begynne med Den norske kirke − en evangelisk-luthersk folkekirkes kirkes visjon: 
 
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 kirke. 

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 
Hvor skal vi begynne? Og hvem skal vi spørre? Skåre menighet har en bredde av fellesskap og 
aktiviteter som gjør det vanskelig å velge høydepunkt. Det er mange. Barna på Tirsdagsklubben og 
Kor og Lek har sine opplevelser, og vante gudstjenestegjengere har mange høydepunkt i løpet av 
året. Alt fra spesielle hendelser til opplevelsen av å være en del av fellesskapet i menigheten. 
 
Samtidig er det fullt mulig å peke på felles og offisielle høydepunkt. Som da Einar Andreassen ble 
ønsket velkommen som ny prest i menigheten. Og da sokneprest Arnold Skaatan ble hyllet for sin 
innsats gjennom mange å da han gikk av i mai. Spenningen var også stor med tanke på hvem som 
skulle komme som ny sokneprest. I august ble det stor glede i menigheten da Arnt Johan Vistnes 
startet sin gjerning.  
Udlandkoret har feiret 20 års jubileum i løpet av 2017. Det må betegnes som en stor begivenhet og 
står som en viktig begivenhet i menigheten. Skåre menighet er heldig som har et oppegående kor for 
voksne.  I denne sammenheng er det verd å nevne at både Udland barne- og aspirantkor og 
Udlandkorets konserter i kirken har vært store opplevelser. 
Hverdagen består av stadige høydepunkt. At barna strømmer til Etter Skoletid hver tirsdag er noe 
menighetene skal være veldig glad og lykkelig over. I det hele tatt: Barn og unge i kirken vår er en 
stor glede og til stor inspirasjon. Våre gudstjenester søndag formiddag ledes på en god måte med 
god kvalitet med innsats av ansatte og frivillige. At søndagsskolearbeidet står sterkt i menigheten og 
er knyttet til gudstjenesten er også en viktig faktor for å skape et frodig fellesskap. 
 
Menigheten skaper også gode opplevelser for mange gjennom leir og tur. Både med tur til Solgården 
for seniorer, tur for damer og ikke minst konfirmantleir for svært mange ungdommer. 
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Utfordringer; ja! Når vi registrerer at færre enn året før deltar har vi en stor utfordring.  Vi ser ikke 
noen spesielle trekk med hvordan vi driver menigheten vår som skulle tilsi at folk ikke kommer. 
Derfor er vi stadig på let etter løsningen hvor hvordan vi kan få større oppslutning. Ikke minst blant 
voksne deltakere. Og spesielt med tanke på gudstjenesten. Vi er fortsatt der vi var tidlig på 90 tallet 
da vi satte målsettinger om å øke oppslutningen 10 prosent årlig. Da hadde vi signaler på at folk ville 
komme til gudstjeneste om de ble invitert av noen. Har menigheten forsøkt det godt nok? For en ting 
er sikkert: Presten og andre ansatte kan jobbe hardt for å få mange til å komme, men er helt 
avhengig av at menigheten generelt sett også bidrar. 
 
Utgangspunktet til Skåre menighet er svært godt. Vi har to fantastiske kirkebygg. Gode 
medarbeidere. Penger. Og ikke minst; mange gode grunner til å samles. 
 
Menighetsrådet og de ansatte skal jobbe hardt videre. Alle som deltar i menigheten skal ha takk for 
fellesskapet og innsatsen. Sammen skal vi bygge Skåre menighet videre! 

 
 

Bemanning  

I løpet av 2017 fikk vi nye frivillige medarbeidere i menigheten og en del bevegelse i staben. 2017 ble 
det siste året for både kantor og sokneprest. En ny kapellan og en ny sokneprest kom, og en 
trosopplæringsmedarbeider takket for seg og en ny kom til. 
 
Under ser vi oversikt over de er ansatte i Skåre menighet. Videre ser vi medarbeidere som er hyllet 
for innsatsen og hvem som sitter i menighetsråd og utvalg.  
 
Ansatte i menigheten 2017 
 

Navn Stilling Stillingstørrelse Kommentar 

Arnold Skaatan 
Arnt Johan Vistnes 

Sokneprest 
Sokneprest 

100% 
100% 

Til og med mai 2017 
Fra og med august 2017 

Tom Landås Adm.leder 
tros-opplæringskoordinator 

100%  

Torgeir Vea Prest 30%  

Einar Andreassen Prest 30%  

Lisbeth Skilhagen Haaheim Diakon 100%  

Reidun Flaten Qvale Kateket 100%  

Marie Meidell Kristensen 
Lisbeth Carina Marvik 

Trosopplæringsmedarbeider 
Trosopplæringsmedarbeider 

20% 
30% 

Til og med mai 2017 
Fra og med august 2017 

Bjørg Lund Trosopplærings-medarbeider 100%  

Randi Førre Sekretær 70%  

Leiv Rossehaug Kantor 100%  

Brit Steinsland Trosopplæring/kor 20%  

Dordi Hege Selvaag Kirketjener 50%  

Andreas Lund Kirketjenerassistent Timer  

    

 
 
Utvalg og komiteer i 2017 
 

Utvalg/ 

komiteer 

Medlemmer 

Vaktmestergruppen 

 

Bernhard Engedal 

Jan Arne Igelkjøn 
Egil Johan Sandvik 

Harald Kyvik 
Tor Log 

Diakoni og misjonsutvalg  
 

Lisbeth Skilhagen Haaheim 
Liv Stavnes 
Lillian Tornes 

Anders Sande 
Anny Helen Guldbrandsen 

Gudstjenesteutvalg  
 

 

Arnold Skaatan/Arnt Johan Vistnes  
Leiv Rossehaug 

Knut Meland  
Åse Rødeseike 
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Einar Torkildsen 
Marie Meidell Kristiansen 
Jarle Botnen 

Utsmykkingsutvalg  Menighetsrådet 

Trosopplæringsutvalget  

 
 

Ikke i funksjon 

 

Kulturkirkekomite  Styres av Dordi Selvaag og Tom Landås etter at styret for Kulturkirken avsluttet sitt arbeid. 
Tom Landås går inn et nytt styre ledet av kirkevergen 

Orgelkomité Harald Nes 
Brit Steinsland 
Leiv Rossehaug 

Svein Skrunes 

Styre for Stiftelsen Olava og 

Inghard Frøylands legat 

Jostein O. Waage, leder 

Gro Steensnæs Håvåg,  
Harald Nes 

 
Regnskapsfører: Svein Skrunes 
Daglig leder for fondet: Tom Landås 

 
 

 
 
Medarbeiderpris og begrunnelse for utdeling i 2017: 
 
Astrid Støle 
Først gjennom mange års innsats for Skåre bygdekvinnelags bidrag til menighetens høsttakkefest. 
Hun har bokstavelig talt satt farge på dagen. De siste årene har hun vært en god leder og trygg 
medarbeider på Etter Skoletid. Hennes nærvær, godhet, tålmodighet og raushet skaper begeistring 
både blant barna og de voksne. Hun er et glimrende eksempel til etterfølgelse, som forvalter sine 
kreative evner og væremåte på en svært god måte. 
  
Gerd Vangen Torbjørnsen 
Hun så nye muligheter samtidig som hun ble pensjonist. Da meldte hun seg som frivillig medarbeider 
på Klubb 83. Hun er full av ideer og omsorg for alle medlemmene og deres ledsagere. Hun engasjerer 
også storfamilien sin i Klubb 83. Om vi snakker om kaker til utlodning eller store strikkeprosjekt, da 
snakker vi om Gerd. Hun er en medarbeider som hele tiden tenker på hvordan medlemmene kan få 
det bedre både hjemme og på klubben. Vi har også hørt rykter om at hun etter å begynt på Klubb 83 
har blitt avhengig av Carlos sin smoothie... 
 
Håkon Skilhagen Thormodsen 
Skåre menighet får lov til å kalle denne karen for sin egen. Selv om flere menigheter i byen får nyte 
godt av hans fellesskap. Den unge mannen har gått gradene og deltatt i menighetens ungdomsarbeid 
og i mange år vært en svært verdsatt leirleder. Nå har han utvidet engasjementet med både å være 
med og drive Unge Voksne gruppe og som leder på Klubb 83. Han har en spesiell betydning for alle 
ungdommene. En gjensidig glede! Håkon er en strålende ung fyr og god medarbeider. 
  
Styret i Klubb 83 
Solveig Elise Sætre, Frode Sætre, Alexander Torbjørnsen og Bjørg Sveinsvold er med i styret for Klubb 
83. De bærer tradisjonen med klubben videre og har tråden i hva som skal skje. Før hver klubbkveld 
møtes de som idemakere, setter ut border, pynter, tenner lys, setter ut spill, registrerer alle som 
kommer. De medvirker til at klubben drives trygt og godt og at alle medlemmene får en fin 
klubbkveld. De har vært svært viktige medarbeidere for diakonen etter at Skåre menighet tok over 
klubben. 
 
Lillian Tornes 
Hun vet hvor "skapet skal stå" og tar fantastisk mye ansvar for både det ene og det andre i Udland 
kirke.  Hun er medarbeider i Etter Skoletid og sørger både for maten og at ungene på den måten får 
en fantastisk dag. Hun har vært medlem av menighetens diakoniutvalg og fortsatt etter det med å 
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være diakonal gjennom alle sin tjenester i menighetens forskjellige arrangement. Hun er også en 
trivselsfaktor for de hun jobber sammen med. God til å organisere og dyktig på gjennomføring! 
 
Louise Gaard Hjelmervik 
Hun er en av oss som «alltid» har vært her. Hun har drevet søndagsskole, spilt til gudstjenester, 
synger i kor og vært medlem av Skåre menighetsråd. Nå er hun en viktig bidragsyter til menighetens 
«delekvelder», et samlingsted for fellesskap, andakt og bønn. Louise er ei dame som med dette gir et 
viktig signal til oss alle med å bidra med de forskjellige nådegaver og evner vi har. For menighetens 
beste! 
 
 

Menighetsrådet 

 
Rådet har bestått av følgende medlemmer i 2017: 

 
Gro Steensnæs Håvåg, leder 
Harald Nes, nestleder 
Otto Sirnes 
Jostein O. Waage 
Kari Sigvor Kollbær Rasmussen 
Jarle Botnen 
Kåre Fredheim 
Eivind Eidesvik 
Arnold Skaatan/Arnt Johan Vistnes 
 
Varamedlemmer: 
Bernhard Engedal 
Reinert Husveg 

 
Møter og saker 
Skåre menighetsråd har hatt 9 menighetsrådsmøter og ett fellesmøte mellom byens menighetsråd. 
Rådet har behandlet 61 saker. Det er også uformelle møter mellom byens menighetsrådsledere med 
tanke på hvordan man kan arbeide sammen på viktige områder. 
 
Administrasjon og økonomi 
Skåre menighet og Skåre menighetsråd har ressurser både fra Haugesund kirkelige fellesråd, fra 
Kirkerådet til trosopplæring 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. I 2017 ble nytt regnskapssystem og dataverktøy for oversikt 
over arbeidstid, fravær og ferie innført. Disse verktøyene gir daglig leder i menighet en bedre oversikt 
over økonomi og arbeidstid mm. Men også noe mer arbeid og oppgaver. Det er også grunn til å tro at 
dette er fornuftige investeringer som er foretatt med tanke på å ha god orden både på økonomi, 
arbeidstid osv. 
 
Skåre menighets økonomi er fortsatt sunn. Hvor god den er må vi se i sammenheng med 
målsettingene vi har. Vi bruker stort sett ikke mer penger enn vi til enhver tid har. Mye av oppsparte 



7 
 

midler, og midler som kommer fra Frøylandsfondet har vært brukt til nedbetaling av orgel også i 
2017. Orgelet er nå nedbetalt. 
 
De forskjellige aktiviteter i menigheten er ikke en belasting for menighetskassen. Disse avdelinger har 
også i 2017 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 2017 kommet inn 370.000 kroner i offer og innsamlinger. Av dette blir 210.000 kroner brukt 
til tiltak i menigheten. 
 
Frøylandsfondet har også de siste årene vært et godt bidrag til menighetskassen. Etter en justering 
av mandatet som ble gitt Gjensidige Aktiv forvalting, og et godt år, ble avkastningen 2017 hele  
985 829 kroner. (les mer om dette i kapittelet under) 
 
 
Olava og Inghart Frøylands Legat 
Stiftelsen Olava og Inghart Frøylands Legat for Skåremenighet 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. 

Styremøter 
Det er i 2017 avholdt 2 styremøter og behandlet 7 saker. Årsmøtet ble avholdt 9.mai 2017. 

Kapitalen 
Pr. 31.12.17 viste fondet en saldo (sum utestående gjeld og egenkapital) på 13 027 693. 
 
Forvaltningen av fondet 2017 
Styret gjorde 10.januar 2017 følgende vedtak:  
 
Sett i lys av tidligere vedtak, og etter samtale med fondsforvalter i Gjensidige, ber vi Gjensidige 
sette opp en portefølje som har til hensikt å innfri 5 prosent avkastning. Ny portefølje iverksettes 
umiddelbart. 
 
Det er styrets oppfatning at vi er trygt innenfor fondets statutter om en trygg plassering. Samtidig 
mener styret at man har forbedret statuttenes krav om å plassere pengene på en «rentebærende» 
måte. Det er, etter styrets oppfatning, maktpåliggende å være mer aktiv i sin forvaltning nå som 
renter i bank er svært lave. Dette for å ikke misligholde fondet. 
Styret er derfor forberedt på noen større svingninger. Årets avkastning var adskillig høyere enn vi 
hadde regnet med og er derfor glad for menighetsrådets vedtak som sier at man ikke tar ut hele 
gevinsten i år. Likevel blir det tatt ut et rekordstort beløp som overføres menighetsrådet til bruk for 
de formål som er beskrevet i statuttene. 
 
Vi tolker at ønsket til Olava og Inghart Frøyland var at kapitalen skulle glede i mange år fremover, til 
flest mulig saker.  
 
Med den negative realavkastningen vi opplever på bankinnskudd og korte rentepapirer,vil kapitalen 
raskere ble spist opp dersom vi er for defensive i forvaltningen.   
.  
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Dersom man har mulighet til å være langsiktig, det mener vi at fondet har, gjør det rasjonelt sett 
ingenting av fondets aksjeandel 40% svinger i verdi fra år til år.  
Ved at man tillater kortsiktige svingninger, skal man få betalt en avkastnings premie for dette over 
tid. Slik fondet er rigget nå har man 60 % av kapitalen i rentepapirer og 40% i egenkapitalbevis 
(aksjefond)  
Mandatet gir også Forvalteren (Gjensidige) mulighet til å dra ned aksjeandelen dersom vi mener at 
verdensøkonomien er på vei til å sakke akterut. Den brede front av nøkkelindikatorer tilsier det 
motsatte nå.  
 
Slik porteføljen nå er sammensatt vil man med større sannsynlighet opprettholde realverdien av 
kapitalen over tid.   
 
Resultat  for 2017 ble kr. 985 829,39 som forvaltes i tråd med vedtektene. Skåre menighetsråd har 
gitt Frøylandsfondets styre beskjed om at de ønsker følgende forvaltning. 
 
«Skåre menighetsråd ønsker en mest mulig forutsigbar og jevn overføring av midler fra 
Frølandsfondets avkastning i årene som kommer. Rådet ber derfor styret i Frøylandsfondet, i et år 
med høy avkastning, om å begrense overføringen til menighetsrådet til en moderat  del av 
avkastningen for 2017 ved å ta ut 80 prosent av 4 prosent avkastning. Dette vil da fortløpende bli 
vurdert som standard også de neste årene.» 
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Rådets virksomhetsområder  
 
Kirkeloven sier dette om menighetsrådets virksomhet: 
 
§ 9.Menighetsrådets oppgaver. 
Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det 
kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte 
gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. 
 
Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og 
utvikles i soknet. 
 
Menighetsrådet avgjør om det skal tas opp offer eller foretas innsamling i kirken og forvalter de 
midler som blir samlet inn, bevilget eller gitt som gave til kristelig virksomhet i soknet, med mindre 
annet er fastsatt. Regler om budsjettordning, regnskapsføring og revisjon gis av departementet. 
Avgjørelse om opprettelse av stillinger skal godkjennes av kirkelig fellesråd. 
 
Menighetsrådet medvirker ved tilsetting i kirkelige stillinger etter de regler som gjelder til enhver tid. 
 
Menighetsrådet innbyr minst en gang i året de tilsatte i soknet til å ta del i rådets drøftinger om 
menighetsforholdene og de oppgaver som foreligger. 
 
Menighetsrådet forbereder og gir innstilling til avgjørelse i alle saker som legges fram for 
menighetsmøtet, jfr § 10, eller som menighetsmøtet selv tar opp. 
 
Menighetsrådet gir hvert år menighetsmøtet en orientering om det kristelige arbeidet i soknet. 
 
Menighetsrådet skaffer til veie de opplysninger og gir de uttalelser som kirkelig myndighet ber om. 
 
 

Gudstjenesteliv og kirkelige handlinger  
«Adam! Hvor er du?» ropte Gud i hagen. Av og til er 
det fristende å rope det samme når man ser mange 
tomme stoler en vanlig søndag. Hvorfor går folk til 
gudstjeneste i Skåre menighet?  
Vi har ulike grunner for å gå til gudstjeneste fra søndag 
til søndag. Og det fins mange forståelige grunner for å 
holde seg hjemme eller på fjellet. Men noen går hver 
søndag og det er ikke sikkert at de som går hver 
søndag må ha en grunn for å gå. Det er noe som er 
tillært: Søndag er kirkedag. Vi holder oss ikke borte når 
menigheten samles.  
Vi får gode tilbakemeldinger på gudstjenestene i Skåre 
menighet. De er i stor grad varierte og vi er velsignet 
med gode korkrefter av både voksne, unge og barn 
som er med og løfter sangen og inntrykket av 
gudstjenestene. Det gode arbeidet i Søndagsskolen og 
Hellig Uro er og svært viktig for at barnefamilier skal 
kunne prioritere å komme på gudstjeneste.   
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Vi har stort fokus på at mennesker som kommer til kirken skal bli godt tatt imot om man er her for 
første gang eller har vært her hver søndag siden kirken ble vigslet.  
De aller fleste gudstjenestene skjer i Udland kirke, men vi har noen viktige gudstjenester i Skåre kirke. 
(Sildajazzgudstjenesten og konfirmasjonsgudstjenester i august og gudstjenesten på julaften.) 
Foruten disse forordnede gudstjenestene er det også jevnlig Messe for Gud og hvermann i Skåre 
kirke og vi har skolegudstjenestene for Hauge skole her.  
2. Pinsedag var det tradisjonen tro felles økumenisk gudstjeneste på Krosshaugen. 
I Udland kirke har vi hatt gudstjenester for små og store, vanlige høymesser med dåp og nattverd og i 
forbindelse med Luther-jubileet hadde vi også 4 temagudstjenester i høst.  
Vi har tatt imot ny prest og vi har tatt avskjed med kantor. Det har vært gudstjenester i fest og glede 
og til sorg og ettertanke. Vi gjeninnførte minnemarkering av de som er gått bort siste året på 
Allehelgensdag, etter ønske fra diakoniutvalget. Denne ble godt besøkt og det var gode 
tilbakemeldinger på lystenning og plakat med navnene på alle som var stedt til hvile.  
Julaften var Udland kirke fylt til randen på den første gudstjenesten og det var også veldig gode 
tilbakemeldinger fra julaften i Skåre kirke. 1.juledag var det markant færre på gudstjeneste. Denne 
festdagen i kirkeåret har nok havnet mer og mer i bakgrunnen sammenlignet med julaften. Det er et 
tankekors. Dette er en generell tendens flere plasser og det er ikke lett å peke på en bestemt grunn, 
men vi kan kanskje begynne med å ha denne gudstjenesten kl 12 og se om flere rekker innom da. 
Dette er nok ikke hele løsningen.  
Å ha en oppgave i gudstjenesten kan være med og gi mer mening til hver gudstjeneste. Vi vil satse 
mer på at konfirmanter, barn og unge og andre i menigheten skal ha oppgaver knyttet til 
gudstjenestene. Vi er svært glade for alle som gjør frivillig tjeneste som medliturger, 
powerpointstyrere, nattverdsmedhjelpere og til kirkekaffe. I disse tjenestene må vi sørge for god 
rekruttering i tiden som kommer. 
Det er gledelig at mange finner veien til kirkekaffen etter gudstjenesten. Her bygges det menighet og 
fellesskap over tid.  
Noe som har vært krevende for mange er at lyden ikke har vært den beste. Det er trist at flere ikke 
har fått med seg preken eller andre deler av gudstjenesten på grunn av dårlig lyd. Nytt lydanlegg er 
et spørsmål menighetsrådet vil diskutere. Vi kan ikke risikere å miste folk på grunn av dårlig lyd.  
Det er likevel ikke lett å peke på en grunn til at folk går på gudstjeneste, og det er heller ikke lett å 
peke på en grunn til at folk ikke går på gudstjeneste.  
Den store løsningen er nok ikke store endringer på gudstjenestens form og uttrykk eller klokkeslett 
for den saks skyld. Vi må derimot ha fokus på innlæringen av Søndagen som kirkedag og at vi skal 
være der når menigheten (flokken vår) samles. Det er ingen enkel «quick-fix», vi må legge stein på 
stein, det går ikke av seg selv. Her må hele menigheten være med og tale vel om menighetens 
hovedsamling. 
 

Sokneprest Arnt Johan Vistnes 
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Trosopplæring/barne- og ungdomsarbeid  

Hovedmålet for trosopplæringen «Kirkehuset 0-18»: 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. Joh. 14,2: «I min Fars hus er det mange rom. Var det ikke slik, hadde jeg da sagt dere 
at jeg går og vil gjøre i stand et sted for dere?» 
 
Skåre menighet har lang erfaring med trosopplæring i den form som er forventet utifra vårt oppdrag 
som kirke. I vår trosopplæring foregår undervisning «i kirkens tro og tradisjon, livstolkning, 
livsmestring og tro i praksis» i varierende tiltak. De fleste tiltak arrangeres år etter år, men det er 
viktig å stadig se på tilbud og etterspørsel. Det skjer at tiltak tas bort. Ingen tiltak er tatt bort i 2017, 
men arrangementet 24hours festival er kommet til.  
Vi arbeider mye med å engasjere ungdom i trosopplæringen. De ulike tiltakene er aldersinndelte, 
samtidig er mange av tiltakene en fin arena for å være med som ungdomsleder. Dette er ikke 
nødvendigvis de som har startet i ledertreningen. I omfang er dette det største ungdomsarbeidet vi 
har.  
 
Dåp  
Det inviteres til dåpssamlinger onsdagen i forkant. Fra høsten 2017 gir vi nå bilde med kveldsbønn fra 
Skrifthuset. På dåpsdagen får dåpsbarnet også et dåpslys og dåpskluten.  
Babysang  
Vi har Babysang for barn 0-1 år i følge med mor eller far, eller begge foreldrene, hver mandag 
formiddag. I året som har gått har vi invitert til tre kurs, to på våren og ett på høsten. Vi legger ut 
matter og dyner på gulvet framme i kirkerommet. Med musikk fra CD, såpebobler, rasleegg, 
trommer, bevegelse, sang og regler, skaper vi en trygg og god ramme for fellesskap og læring for 
babyer med foreldre. Vi avslutter rundt lysgloben med sang om velsignelse. Etterpå samles vi i 
kirkestuen hvor vi serverer kakao, kaffe og te til medbragt lunsj.  
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Tirsdagsklubben  
er en klubb som har blitt arrangert mange år i menigheten. Nå lurer vi på hvor lenge det er grunnlag 
med tanke på oppmøte til å fortsette. De fleste barn går nå i barnehage, men noen går i delt plass og 
noen familier kommer fast på Tirsdagsklubben. Vi har felles lunsj tre ganger i halvåret som foreldre 
steller i stand. Det setter barn og foreldre stor pris på. Dette er med på å bygge fellesskapet. Folk 
setter stor pris på tiltaket og ønsker at det skal fortsette.  
4-årsbok  
Alle 4-åringer får invitasjon i posten, både de som er døpt og der en eller begge foreldrene er 
medlem i kirken. Vi inviterer til gudstjeneste for små og store der de som er 4 år får utdelt Bibelen for 
små barn. Torsdagen i forkant inviterer vi til enkel pølsemiddag, lek og samling ved døpefonten i 
kirkerommet. Etter det vi erfarer er det en nedgang i oppslutningen til disse to samlingene. Vi har 
sett på invitasjonen og revidert brevet, men er usikker på hva nedgangen skyldes. 
Kor og lek  
går sin vante gang, det går opp og ned med oppmøtet, men har en god gjeng som er innom. Dette er 
samlinger for førskolebarn i følge med voksne der de synger litt i kirkerommet, deretter er det lek i 
menighetssalen. For rekrutteringen synger de på gudstjenester med utdeling av bibel til 4-åringene, 
barnehagesamlinger og jubilantfesten. Det kommer alltid noen nye etter gudstjenesten.  
Søndagsskolen  
er en viktig del av gudstjenesten. Her har vi en del faste familier, og det er flott når det også blir med 
barn fra dåpsfølget. Vi har dyktige frivillige som er med mange søndager, men vi trenger stadig å 
rekruttere flere fordi det er mange søndager å dekke opp. Vi følger Søndagsskoleforbundet sitt 
opplegg.  
Hellig Uro  
er for barna fra 3.trinn og oppover. Dette har blitt en viktig samling for en gjeng med gutter i 
menigheten. Dette er dermed et viktig tilbud for denne aldersgruppen.  
Skolestartleir 
 Alle 6-åringer får invitasjon i posten om å være med på skolestartleir. Dette er en bo hjemme-leir og 
målet er at barna skal bli bedre kjent med hverandre og kirken. På programmet står mange kjekke og 
morsomme aktiviteter. 
Seksårsbok for seksåringen  
I tilknytning til skolestartleiren deler vi ut bok til de som er 6 år. Man kan også få boken uten å være 
med på leiren.  
Tårnagentene  
Dette er et bra trosopplæringskonsept. Her er det god deltagelse, samtidig som vi stadig ser på nye 
måter å rekruttere deltagere til dette. Samlingen er over to dager, lørdag og søndag. Tårnagentene er 
et viktig innslag i gudstjenesten.  
24hours festival  
er et samarbeid mellom Skåre menighet og 4 frimenigheter, Nordre Misjonsmenighet, Skåredalen 
Misjonsmenighet, Tabernaklet og Pionerkirken. Festivalen ble arrangert i Djerv-hallen, hvor omkring 
200 4.-7.klassinger deltok, et stort antall ungdomsledere og frivillige var til stede sammen med 
menighetsansatte. Skjærgårdsgospel er initiativtager og medarrangør til festivalen. De er ansvarlig 
for formidlingen fra scenen og tilrettelegger for all aktivitet, som bl.a. er hoppeslott, borrelåsvegg og 
sumobryting. Vi opplever at dette arrangementet når bredt ut og ikke minst iblant gutter. Dette er et 
vellykket arrangement, hvor alle arrangører ønsker å gjenta arrangementet.  
Plan B  
Dette er et genuint trosopplæringstiltak, som i stor grad følger oppskriften på hva trosopplæringen 
skal inneholde. Her inviterer vi skolebarn til kirka når det er planleggingsdag på skolen og foreldrene 
er på jobb. Dette er et kjærkomment arrangement for mange som mange vet om det. Samtidig ser vi 
at folk også finner andre måter å ordninger på disse dagene.  
KFUK/KFUM-speidere  
Dette er Oppdagere 2.-3.skoletrinn og Speidere fra 4.trinn. Her har vi en stabil leder som møter til 
samlingene hver torsdag og som også setter av tid til regionale samlinger, landsleirer og samlinger i 



13 
 

utlandet. Speideren i Skåre menighet opplever en positiv vekst i antallet Oppdagere på 2.og 3.trinn. 
Her er også en stabil gjeng med store speidergutter som gjerne tar ansvaret for samlinger.  
Lys våken  
Vi inviterer barna i 5. og 6.trinn til overnatting i kirken. Arrangementet heter Lys våken og det vi først 
og fremt inviterer til er å sove ei natt i kirka vår, natten til 1.søndag i advent. Vi møtes lørdag til 
nyttårsfeiring i kirkeåret, gudstjenesteverksted og nattkino. Søndagen deltar barna i gudstjenesten, 
og det første lyset i adventsstaken blir tent. 
Konfirmantarbeidet  
Konfirmantarbeidet drives fortsatt i godt samarbeid mellom de tre menighetene i byen. I 2017 kom vi 
med et nytt alternativ for undervisningsgruppe, det kalles Multi. Dette alternativet inneholder alle 
arbeidsmåtene som vi bruker inn mot konfirmantundervisningen; film, tur og friluft, forming, gymsal 
og matlaging. I tillegg har vi ordinær samling i kirkerommet. De fleste konfirmantene valgte dette 
tilbudet, så det blir spennende å se om det står til forventningene blant konfirmantene. Vi har jevnt 
gode tall i valget om konfirmasjon i Skåre menighet. Vi kan tenke at dette er naturlig med tanke på at 
et stort antall av de unge allerede har deltatt i trosopplæringen fra de var døpt. Samtidig ser vi at det 
ikke alltid er sammenheng her, ungdommene følger gjerne «strømmen» og «shopper» gjerne i tilbud 
omkring konfirmasjon. 
Ledertreningen  
LIV og MILK Vi ser at det er en tendens til å være deltagelse utifra hva gruppen velger. Ofte kan en 
«bjelleku» blant ungdommene være merkbart med tanke på antallet som blir med. Samtidig ser vi at 
enkelte ungdommer tar et selvstendig valg om å være aktivt med i ledertreningen. Bl.a. på grunn av 
dette ser vi en stor variasjon i kullene. 
KRIK Skåre  
bidrar til at vi fortsatt klarer å opprettholde et tilbud for ungdom. Det er samling hver torsdag 
kl.19.30 til sport, action, lek, kafè, nattcup, andakt, helgeturer og friluftsliv. Tilbudet er for ungdom 
fra 8.trinn og oppover. Her kommer et jevnt antall unge, samtidig er det en stadig fornyelse av 
medlemmer. Av naturlige årsaker er det vanskelig å beholde ungdommene når de er ferdig med 
videregående, svært mange flytter da fra byen.  

Kateket Reidun F. Qvale 
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HER ER LITT OM OMFANGET AV TROSOPPLÆRINGEN SOM DET RAPPORTERES OM 
I tillegg finner flere, se «Øvrige tiltak», under. 
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Undervisning  

 
Undervisning for  
• Barnehagebarn 
• Skolebarn 
• 0-18 år i trosopplæringen (se eget kapittel) 
• Voksne 
 
Undervisning for barnehagebarn. 
Menigheten sender ut felles invitasjoner til alle barnehagene innenfor menigheten. Alle barnehagene 
kommer til opplevelser for læring både til påske og jul. Det er også stor oppslutning til samling i 
kirken i adventstiden og til sommeren. Mitt inntrykk er at tradisjoner i samarbeidet skaper trygghet 
til å takke ja til kirkens invitasjoner.  
 
Undervisning for skolebarn. 
I store deler av landet vårt har det vært og er stor usikkerhet og uenighet om det er riktig å arrangere 
gudstjenester i skolens regi. Skole/kirke-samarbeid skal ikke være undervisning til tro, men om tro. 
Gudstjeneste er i særstilling fordi det ikke bare er undervisning og formidling, men også oppfordring 
til aktiv deltagelse. Fra kirkens side kan det ligge en fristelse til å endre på gudstjenesten slik at den 
ikke støter noen. Men gudstjenesteansvarlige blir oppfordret fra sentralt hold om å formidle kirkens 
tradisjoner og tro frimodig i tråd med kirkens lære. Alle skoler innenfor våre menighetsgrenser takker 
ja til gudstjenester inn mot høytidene. Engasjementet inn mot samarbeidet varierer, men 
samarbeidet med alle skolene er godt.  I 2017 ble det ikke arrangert gudstjeneste med Saltveit skole. 
Når det gjelder undervisningen (kirkebesøkene) om kirkens tro og tradisjon i temaene jul, påske, dåp 
og sorg & begravelse, er det stor og god oppslutning. Det hender at lærere reserverer sin klasse for å 
komme på et slikt kirkebesøk. Når dette er tydelig, så brukes anledningen til å oppklare at dette ikke 
er trosopplæring, men undervisning til forståelse og læring. 
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Undervisning for voksne. 
Vi har ikke særskilte samlinger som kan betegnes som undervisning i menigheten, likevel foregår det 
undervisning. Gudstjenesten har bl.a. element av undervisning. Samlingene «Pit Stop»  kan også sees 
på som undervisning og studie i den kristne tro. Soknepresten er der innimellom og kateketen var der 
også en gang i 2017. 
 

Kateket Reidun F. Qvale 
 

Diakoni og misjon  
Diakoni og misjon 
Diakoni- og misjonsutvalget består av fire 
engasjerte medlemmer og 
soknediadiakonen.  
Misjonsprosjektet vårt er et SMM 
(Samarbeid Menighet og Misjon), 
samarbeid om støtte til sykehuset i 
Okhaldhunga – samarbeid Skåre menighet 
og Normisjon. Dette samarbeidet 
synliggjøres igjennom 10 offer i året og er 
med i gudstjenestens forbønnsdel. Vi har to 
gudstjenester i året med kirkemiddag med 
Nepalsk mat. Dette for å få å bli kjent med 
Nepal sin matkultur. Vår kontakt person 
Gjermund Lygre har vært en viktig 
inspirator og formidler, også blant barna på 
Etter Skoletid. Vår juletrefest/Hellige tre 
kongers fest og kirkekaffen på Krosshaugen 
2. pinsedag har vi også  et spesielt fokus på 
misjonsprosjektet. Menigheten har fått 
tilbud om å være med på Normisjon sin 
reise til Okhalhunga til et sterkere 
engasjement for misjonsprosjektet, men til 
nå har enda ikke noen blitt med på denne 
reisen. 
Skåre menighet har et engasjement med Strømmestiftelsen og Hald-internasjonale skole. I oktober 
kom det to ungdommer fra Nepal som har vært engasjert i Skåre menighet og Sagatun barnehage. 
De har begge vært med på Klubb 83. Vi lært mye av hverandre om hvor ulikt mennesker med 
utviklingshemming blir behandlet i Norge og Nepal. Klubb 83 er en klubb som har eksistert i 35 år. Et 
sted for vennskap og trygghet. En klubb for hele Haugalandet, Sveio, Haugesund, Tysvær og 
Vindafjord. Klubben drives av diakon, 6 frivillige ledere, 2 internasjonale studenter og 1-2 i praksis fra 
NAV integrering og et styre på 4 fra klubbens egne medlemmer. Det er også en praksisplass for 
ungdomslederkursene MILK og LIV 1-2. Klubben har også vært et sted for å være med frivillig fra 
flyktningmottaket. 
Arbeidet blant flyktningene på Stølen har vært lærerikt. De er i en svært vanskelig situasjon, men 
allikevel er det noen som har overskudd til å være medmenneske for sine nye landsmenn. Gilii 
Galawezh Abdi fra Syria har vært med På Klubb 83, Lys Våken og Barn er bra festivalen og ved noen 
andre ulike arrangement i kirken. Hun har formidlet glede og kjærlighet til alle hun jobbet sammen 
med, til stor inspirasjon for alle. Vi har også gitt barn fra mottaket mulighet til å være med gratis på 
noen av våre tilbud. Nå er de overflyttet til nye mottak. Det er etablert kontakt med menigheten der 
hun har flyttet.  
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Jubilantfesten er en tilstelning hvor alle jubilantene på 75, 80, 85, 90, 95 og 100 år blir invitert. Dette 
for å ære alle jubilantene i bydelen vår, og å gi en mulighet for dem å bli kjent med det arbeidet vi 
har her i kirken. Festen arrangeres på menighetens kor-dag, og alle fra de små til de store er med å 
kaster glans over arrangementet med sin sang. 
Turer har blitt arrangert til Solgården for seniorer: 15 fornøyde turdeltagere og to frivillige ledere. 
Turer for mennesker med utviklingshemming: To eldreturer og Unge voksne weekender til Nesjatun 
og ikke minst tur til Solgården. På alle disse turene er det stort sett personer fra Klubb 83 som er 
med.  
Nytt av året var «Damer på tur», vi var 17 stykker som var samlet om temaet Meg og min menighet. 
Det var en artig og inkluderende tur for damer i menigheten. 
Ellers så har vi har samarbeid med Mental helse, kirke-helse, Senioruka, rusomsorgen, T3, 
kommunen, skole/kirke, Kirkens bymisjon og KN. Mange diakonale oppgaver blir gjort, men det er 
fortsatt muligheter. Frivilligheten i menigheten består av mange, men vi trenger enda flere 
engasjerte personer.  
Gode ønsker: Jeg tror på styrken i varme tanker fra gode mennesker som vil oss vel. Å, om vi kunne 
bli mot hverandre som helst vi vil det mot oss selv. 

Soknediakon Lisbeth S. Haaheim 

 
Kirkemusikk  

Gjennom ansatte, innleide musikere og frivillige har menigheten et rikt musikalsk liv. 
Udland barnekor og Udlandkoret er av stor betydning for dette. Menighetens dyktige korledere 
sørger for høy kvalitet, berikelse av gudstjenestene våre og sangfellesskap. Både barnekoret og  
Udlandkoret har i tillegg arrangert egne konserter;   førstnevnte med sin populære vårkonsert,  
sistnevnte med sin 20-års jubileumskonsert, begge med fulle hus. 
Vi erfarer fremdeles at det ‘nye’ orgelet i Udland kirke skaper begeistring og glede. Orgelet får svært 
positiv omtale av både tilhørere og organister. Her må nevnes to begivenheter.   En orgelkonsert, 
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der orgelet går i samspill med sang, bukkehorn og trombone.  Og så – en plateinnspilling med Bachs 
Orgelmesse, utført (manualiter) av profesjonell organist. 
Menighetens gudstjenesteutvalg har musikk i gudstjenesten som tema på sine møter. 
Både gjennom egne ressurser i menigheten, og andres, er det avholdt en rekke flotte konserter, både 
i Udland og Skåre kirke i 2017. 
 
(Se også omtale av korarbeidet under «Trosopplæring») 
 

Kantor Leiv Rossehaug 
 

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. 
 
Udlandkoret  
mandager kl.19.30 -et kor for voksne i alle aldre. Koret har 25 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. 
 
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. 
 
Seniortur til Solgården 
Menigheten har tilbud om seniorturer til Solgården. Frivillige medarbeidere er ledere. 
 
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.  
 
Delekveld/Pit Stop 
har i 2017 hatt møter i Udland kirke ca. annenhver onsdag kl. 19-21. Dette er en delekveld, sang, 
andakt og bønn.  Møtene har vært åpne for alle og avsluttes med kveldsmat. Ordet «delekveld»  som 
ble brukt tidligrer handler om at deltakerne gjerne bidrar med å dele av sine opplevelser og tanker. 
Det nye navnet Pit Stop peker på et sted for å stoppe opp og få ny inspirasjon. 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. Det kommer folk fra Bokn, Sandeid, 
Skjold, Tysvær, Karmøy, Haugesund og fra vår bydel. Det er et treffsted med tilbud om spill, dans, 
utlodning, kafe, «Dolly Dimple» og utflukter. 
 
Tibetmisjonsforeningen 
En åpen misjonsforening med medlemmer fra hele Haugalandet som har husmøter. 
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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  fortsatt i 2017  vært driftet uten et valgt styre. Samtidig har Haugesund 

kirkelige fellesråd nå invitert til et nytt felles styre som foreløpig består av Kirkevergen, daglig leder 

for Kirkens Bymisjon og daglig leder i Skåre menighet. Rossabø og Vår Frelsers menigheter er invitert 

til å med å drive prosjektet videre. 

Kulturkirken i 2017 har vært drevet administrativt av kirketjener og daglig leder i Skåre.  

Skåre kirke som Kulturkirke er nå godt ivaretatt som arena for kunst og kultur i tillegg til 

gudstjenester og kirkelige handlinger. 
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Tall og statistikk  
Denne tabellen er et bilde av aktiviteten basert på medlemmer og/eller deltakere.  

 

 

Foreninger/ 
grupper og lag 

Alders-gruppe Antall deltakere som 
benyttet/ deltok i tilbudet i 
2017 

Udland søndagsskole 0-9 100 

Hellig uro 9-13 45 

Tirsdagsklubben 0-6 50 

Kor og lek 0-6 60 

Udland barnekor 9-12 25 

Udland aspirantkor 6-8 12 

Tween 10-12 25 

14. Haugesund Skåre KFUK/M 9- 40 

Konfirmantarbeidet 14 100 

LIV 16 11 

Barnas råd 6-12 15 

Babysang 0  45 

KRIK Skåre 13- 30 

Etter skoletid 6-12 196 

Plan-B 6-12 130 

Minileder-agenter  
Etter Skoletid 

10-12 20 

Milk Ledertrening  15 20 

Kulaklubben Voksne 20 

Udlandkoret Voksne 25 

Husfellesskapsgrupper Voksne 18 

Bibelgrupper Voksne 50 

Bleikemyr Misjonsgruppe Voksne 8 

Formiddagstreff Voksne 25 

Tibetmisjonsforening Voksne 15 

Kreativt verksted Voksne 15 

Prosjekter/møter   

Barn er bra!- festivalen 6-12/13-18 700 

24.Hour festival 10-13 202 

Skole- kirke samarbeid 6-12 900 

Barnehage- kirke samarbeid 0-6 500 

Diakonale møter og turer Eldre 50 

Sorggrupper/ 
Samtalegrupper 

Voksne 20 

Fasteaksjon Ungdom/ 
voksne 

150 

Skolestartleir 6 40 

Fireårsbok 4 60 

Tårnagenter 8 30 

Lys Våken 10-11 50 

Delekveld Voksne, unge voksne 30 

Seksårsbok 6 43 

Unge voksne Unge voksne 20 
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GLIMT FRA ÅRET SOM GIKK… 

 

Klipp fra Facebook 

Året begynner med 
julefest!  

- Så gjør vi så når til kirke vi går... 
Mange fant veien til Hellig tre 
kongers-fest i ettermiddag, tusen 
takk til store og små for koselig 
lag. 

Einar kommer til Skåre

Einar Andreassen har vært både 
kateket og prest i Den norske 
kirke. Han kommer til å jobbe 
særlig med trosopplæring i 
Rossabø og Skåre menigheter, i 
tillegg til oppgaver som 
begravelser og gudstjenester.Den 
siste tiden har Einar vært vikar 
som sokneprest i Nedstrand. Han 
tar over som kapellan i Haugesund 
etter Silje Barkved Fossan. 

Plan B

- Plan B var en flott dag! 
rapporterer student Edmund Elias. 
- Barn fra ulike skoler var samlet i 
Udland kirke for å leke, ha 
forskjellige aktiviteter og spise 
sammen. Mesteparten av tiden 
spilte barna spill og drev med ulike 
inne-idretter. Vi hadde også en 
samling inne i kirka med Tom, som 
fortalte og sang sammen med 
barna. Dagen ble avsluttet med at 

alle sang sammen, før barna gikk 
hjem trøtte, men glade, forteller 
Edmund, som også har tatt 
bildene. 

Flittige maur  

Kirkens flittige maur! Ungene på 
Etter Skoletid brukte 713 brikker 
for å bygge dette mesterverket. 
Bra menighetsbygging! 

Ny festival for barn

Skåre menighet inviterte med seg 
flere andre menigheter for å tilby 
menighetens barn til 24.Hour 
festival. 

Det var full fart i 24 timer i en 
festival med sang, samling og 
aktiviteter  

Ungdomsledere på leir

F lott helg i Nedstrand med 
MILKERE fra Rossabø, Vår 
Frelsers,Skåre,Norheim og Aksdal, 
og en gjeng ungdomsledere. Vi har 
hatt samlinger, laget PR materiell 
til neste års MILKERE, masse 
sosialt, gått tur og i morgen blir 
det gudstjeneste i Nedstrand kirke 
der vi er med å bidrar. 

Medarbeiderpriser utdelt

Flott fest for medarbeidere og 
hele menigheten i Udland kirke 
onsdag kveld. Frode Sætre og 
Håkon Skilhagen Thormodsen var 
to av flere prisvinnere av året 
medarbeiderpris! 
Menighetsrådets leder, Gro 
Steensnæs Håvåg overrasket også 
sokneprest Arnold Skaatan med 
en spesialpris som "Årets mann". 
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Det er vår!

Vår i menigheten! På Etter 
Skoletid tirsdag var det "tre på 
rad" spill på høyt nivå. 

Tårnagenter i kirka

Tårnagentene fant mange skatter, 
men er det mulig å løse alle 
kirkens mysterium? 40 
Tårnagenter jobber med saken 
hele helgen. 

Noen slutter og en 
begynner

Siste og første gang med gjengen! 
For Arnold Skaatan var dette siste 
gang på stabsmøte i Skåre 
menighet før han begynner sin 
nye oppgave som pensjonist. For 
Arnt Johan Vistnes var det første 
gang rundt stabsbordet! 
Ps! Også siste gang for Marie M. 
Kristensen! 

Avskjed for Arnold

En vemodig dag i 
takknemlighetens tegn i Skåre 
menighet. Takk til en stødig 
kaptein! Som i sin siste preik som 
sokneprest slo fast: - Vi trenger 
ikke be pyntelige kirkebønner til 
hverdags. Gud lar seg ikke påvirke 
av god oppførsel. 

Smekkfull kirke

- Denne kirka virker litt liten... sa 
en av publikummerne mandag 
ettermiddag. Da fylte Kor og Lek, 
Udland aspirantkor og barnekoret 
Udland kirke opp til nydelig 
sommerkonsert.  

Kirken i medvind på 
Krosshaugen! 

Prost Rune S. Engedal hadde 
vinden bak sin rygg og fikk god 
hjelp til å bringe ut godt nytt! 
Store og små koste seg på andre 
pinsedag med gudstjeneste og 
kirkekaffe. 

Prosjektcamp på Fredtun

Den første av sommerens leir ble 
avholdt på Fredtun. Prosjektcamp 
er menighetenes gratistilbud til 
konfirmantene. 

Sommer for søndagsskolen

Sommeravslutning for 
søndagsskolen og hellig uro i dag. 
På hellig uro var det 
premieutdeling til de som har vært 
flest ganger på hellig uro skoleåret 
2016/17. Kristian har vært 24 
ganger av 28 mulige og Åsmund 
har vært 20 ganger.  

Etter Skoletid tar ferie

Kirkefest i Udland kirke i dag med 
bading, gudstjeneste og middag til 
150 små og store. Og utmerkelse 
til de som deltok for siste gang... 
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Sommeravslutning med 
ungdommen 

Sommeravslutning for 
ungdommer i Rossabø, Vår 
Frelsers og Skåre. De var samlet i 
Udland til aktivitet ved KRIK, mat 
og samling, veldig gøy! 

Skolegudstjeneste til glede

-Dette er fantastisk, sier Einar 
Andreassen etter 
skolegudstjenesten i Udland kirke 
fredag. -Det er så flott å se alle 
disse ungene i kirka, forteller han. 
Siden mange av barna også vanker 
i kirka ellers også var det mange 
"high five" med presten. 

Leirsommer I

 
Teltet på Kalvøya tok imot 
konfirmanter fra Skåre menighet. 
Det ble flotte dager på SPEKTER. 

Leirsommer II

Sånn ser det ut når siste sang er 
sunget og teltene er pakket. En 
fantastisk flott ungdomsgjeng fra 
Haugesund vender rike og glade 
hjem etter inspirerende dager på 
KonfAction. 

Vi og Arnt Johan

Til en fullstappet Skåre kirke og 
med svingende jazztoner ble Arnt 
Johan Vistnes innsatt som ny 
sokneprest i Skåre menighet. 
- Menneskene er alle det samme 
store "vi" under den samme Gud, 
sa vår nye sokneprest Arnt Johan 
Vistnes i sin første preken i 
menigheten. 

Skolestart i kirka

Skolestartforberedelse i kirka! 34 
av bydelens førsteklassinger har 
valgt å bli med på Skåre menighets 
Skolestartleir denne uken. Her blir 
de kjent med nye venner og 
snakker om viktige saker og ting. 

Konfirmasjon

I august og september ble det fem 
konfirmasjonsgudstjenester i sol 
og regn, i Udland og Skåre kirke. 

15.års jubileum 

 

 

 
15 års jubileum for Udland kirke 
med mange barn på søndagsskole 
og grillen og hoppeslott klar for 
kirkekaffe etterpå. 
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Flanellograf 

 
Flanellografens tid er ikke forbi! 
Sissel Engedal hadde en fantastisk 
søndagsskole i høst. 

 
Damer på tur 

 
11.-15. september var 17 damer 
fra menigheten på tur til Malaga.  
 Ønsket for turen var å ha fokus på 
fellesskap og tilhørighet til 
menigheten. 
 Dagene bestod av: ord for dagen, 
temasamlinger om "meg og min 
menighet", god mat, fint 
vær,fellesskap,mye latter, gode 
samtaler, avslapping og litt 
shopping. 

 
Søndagsglede 

 
Vidunderlig søndag formiddag i 
Udland kirke med Udland 
aspirant-og barnekor! 

 
Gøy på KRIK 

 
Torsdager er det action på KRIK. 
Med sumobryting og dans. 

 

Act Now studenter til 
Haugesund 

 
Ranjita og Shrijana med frivillig 
innsats i Haugesund. 
 Jentene fra Nepal som fredag 
kom til Haugesund skal være 
frivillige medarbeider på oppdrag 
fra Fredskorpset og 
Strømmestiftelsen. Det hele har 
kommet i stand i samarbeid med 
Barn er bra!-festivalen. De blir her 
frem til mai. 
 
På bildet er jentene sammen med 
Rita som skal være Kontaktfamilie 
og Jorunn som styrer barnehagen. 
 
Ranjita og Shrijana skal jobbe i 
Udland kirke og i Sagatun 
barnehage, på Klubb 83 og på 
andre arenaer. Og i høstferien skal 
de delta på Barn er bra!-festivalen. 
For jentene handler det om å 
skaffe seg erfaringer som en del av 
utdanningen de ellers holder på 
med i hjemlandet sitt. For oss i 
Haugesund betyr de også en god 
ressurs. 
 

Barn er bra!-fest i kirka 

 
Kjempefest for Barn er bra!-
festivalen i Udland kirke torsdag 
kveld. Med gudstjeneste og dans i 
kjerka! 
 

 
 
 
 

Store opplevelser på Barn 
er bra! 

 

 

T  akk for i år! Tusen takk til 
deltakere og ledere for en 
fantastisk festival 2017! Sees i 
2018! Nok en gang ble det suksess 
med Barn er bra!-festival. 

 
Basar og sang! 

 
Fullt hus og stor stemning i Udland 
kirke i dag. Kafe og basar til 
inntekt for menighetens 
trosopplæring. I bresjen for det 
hele sto Bjørg Lund og Kreativt 
verksted. Med flott innsats av 
frivillige og ansatte. Og størst av 
alt: barnekorene våre! 
 

Jubileum for Udlandkoret 

 
Jubileumskonsert i stor stil for 
Udlandkoret. Korets egen flotte 
korsang, solisten Ole Morten 
Velde, pianist Hans Petter Tangen 
og organistene Ove Olaisen og 
Leiv Rossehaug sørget for det. Vi 
fikk også høre urframføring av Ove 
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Olaisens Festpreludium som 
virkelig bar bud om fest! ...og vi 
fikk gjenhør fra korets tidligere 
prosjekt med sanger fra «Visst skal 
våren komme». 

 
På villmarkstur 

 
Skåre menighet lovte 
VILLMARKSTUR på Plan B i Udland 
kirke i dag, og fikk det! I fantastisk 
spennende og krevende natur fikk 
barn og ledere tatt seg ut under 
tøffe forhold! Regn, søle og snø. 
Etter å ha hørt om at Jesus mettet 
tusenvis av folk på grunn av 
velsignelse, delte vi niste og kjeks 
på Tjelltjørn. 

 
Nye konfirmanter 
presenteres 

 
Halvparten av årets 102 
konfirmanter i Skåre menighet ble 
presentert i dagens gudstjeneste i 
Udland kirke. Dagen startet med 
informasjonsmøte sammen med 
foreldre. I gudstjenesten fikk de 
hver sin konfirmantbibel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Turndronning på Etter 
Skoletid 

 
Menighetens egen turndronning, 
Lisbeth Carina, lærer ungene på 
Etter Skoletid sine turntriks. 

 
Lys, lys våken! 

 

 
Lys våken, lys, lys våken, synger 
ungene i Udland kirke! Lys Våken 
er en del av kirkens nyttårsfeiring 
(nytt kirkeår). 
 

Luciaglede på Havnaberg 

 
Tradisjonen tro på Luciadagen 
brakte Udland aspirant- og 
barnekor lys og glede til 

Havnaberg eldresenter. 
Nissebesøket til slutt i 

minikonserten ble tatt god imot. 
Foto: Tor André Johannesen 

 
 

Folkelig i Kulturkirken 

 
 
Fredagskveld i Kulturkirken Skåre 
bød på ekte julemusikk. Sånn det 
har blitt fremført av tidligere 
generasjoner i Rogaland. Jula kom 
veldig nær oss. Enkelt og ekte. 
Stille og dramatisk. Underlig og 
vakkert! 
Fremme i kirken var Åshild 
Vetrhus med folkesang, Andreas 
Ulvo på trøorgel og tangenter og 
Morten Barrikmo på klarinett. 
 I konserten "I denne søde juletid" 
fikk vi høre tradisjonelle 
julesalmer fra Rogaland, fra 
Egersund i sør til Suldal og Karmøy 
i nord. Flere av salmene har fått 
en ansiktsløfting, eller en ny 
melodi. 

 
Takk til Leiv

Tusen takk Leiv! Kormedlemmer 
og hele menigheten forøvrig 
takket Leiv Rossehaug for 
tjenesten i Skåre menighet. Det 
ble en flott gudstjeneste og flott 
avskjedsfest! 
 

Babysang stadig like 
populært 

 
Reidun F. Qvale møter foreldre og 
barn på babysang i Udland kirke. 
Med seg i høst har hun hatt vår 
Act-Now student Ranjita. 
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Rapport fra årets Act-
Now medarbeider 
 
Namaste!!  
  
My self Ranjita Bishwakarma. I am 
from NEPAL as I am one of the 
youth exchange student from Hald 
international center, Mandal. I 
came in Norway through the one 
local organization it’s called sahas 
Nepal also the financial support 
organization from Norway it is 
Stromma foundation. I am here 
because of learning new things 
and sharing my culture it seems 
like intercultural communication. 
During my Hald year I have a six 
month for internship period. Now 
I am in my internship period in 
beautiful place Haugesund. I had 
arrived here in last of September 
then I was started my volunteer 
work since October. Since October 
til now I am working in Udland 
kirke. I like to call “My udland” 
because when I am here I feel very 
peaceful and happy. I would like to 
call this is mine second home 
because I have got much more 
love from udland. I am doing 
different kind of activities in 
Haugesund like I am working in 
Udland kirke, Red cross,Klub83  
with mental handicap people. 
                                                                                               
In udland every Sunday has church 
service I attend this service it is 
such a amazing pray for all people. 
In my home country I haven’t 
been many times to church but 
here I am in every time not only 
for my volunteer because I feel 
very peaceful and good feelings so 
in udland kirke I do  Baby song, 
tirsdag klubb, etter skoleti also we 
have different kind of leadership 
program for children I could be 
there in different activities like 
Plan B, gathering, celebration. 
Udland has different nice program 
every day so I join many of these. 
when I came in Haugesund I was 
joined one best program for 
children and I saw the first 
impression was “Barn er bra”. It 
was amazing program for children 
also for youth. I hadn’t joined that 
kind of program so I felt very glad. 
I want to say be honestly hats off 
the leader of barn er bra who 
could provide this opportunity for 

children. I am pretty sure that 
program can help for those 
children who are finding their best 
future with better way. I can see 
of this things and children aren’t 
only good but they are excellent, 
they can able to do many things. I 
was really surprised when they 
were doing different things such a 
excellent. I am appreciated from 
them also from this program. I 
have plan when I will back in my 
home I can try to take a time for 
Barn er bra in Nepal. Hopefully it 
will be nice influence of 
development for community also 
best way to build up children 
career since the bottom of life. i 
am sure it will be helpful for their 
good future. 
              Every day when I am 
starting to my day I like to pray 
because I feel take it easy when I 
pray in front of jesus. It means if 
started my new days from good 
pray then it would receive more 
blessing from god so that I went 

Udland first I go to kirke room 
then I can start my new day with 
hope. I know god always 
surrounding me, he help me, bless 
me that the reason I am happy 
always. I have really good time in 
my udland. I don’t have a word to 
explain about it but I can say from 
udland I learnt many things which 
things I can bring to me back my 
home I believe it. I like to talk with 
people, help others as possible as 
myself. In my philosophy “if 
people want to keep happiness in 
their whole life we should help 
others” that is the way to be 
happy. In udland I don’t feel 
bored, tired. Never I didn’t feet 
tired you know why all staff take 
care me seems like their daughter 
especially Baba {Tom} . I know he 
is the world best person. He 
always thinks other before 
himself. I am lucky because I met 
him and with very nice people in 
beautiful place In Haugesund. I 
have purpose to come to Norway 
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that because of to learn new 
things after that when I will back i 
can contribute myself by different 
through to my community 
because we really want to equal 
life with happiness. We want to 
develop our country. Before came 
in Haugesund I didn’t want to 
came but when I stared my 
volunteer in Udland then I trust 
this things teally god had been 
planning for me that’s the reason I 
am in Udland. My work is going 
very well. I am learning many 
things, I like to smile every times 
because I think it is nice way to 
happy myself also to make happy 
others. skåre menighet is 
implementing many activities for 
children, adolescent, women, men 
for all people. I saw they have 
mission project for other country 
they are doing hard work for 
collecting money for those 
country . actually they really need 
help. My volunteer is going very 
well, I like to do something I don’t 
want to stay home without done 
nothing. I want to learn so I have 
to be mobilize. I am happy to work 
in Udland with udland team. I 
have a good communication with 
each other. If I couldn’t 
understand any work I like to ask 
and take a suggestion from 
people. I have seen many people 
in Udland I wonder because they 
have always energy to do and 
have positive thought as well. I am 
not understanding more norsk but 
I have a good communication with 
people. Now I have known about 
why people are believing to jesus. 
When I asked some question 
about jesus with people they 
always give me very energetic, 
touchable things and their 
experience. Jesus always with us 
even though we are not happy 
even we have big problem, pain, 
sorrow indeed jesus always with 
us. He always surrounding to our 
way with us seems like he is the 
shadow of us. I learnt from people 
If we are following jesus then we 
can take care of people who needs 
help. We can’t be selfish. If I have 
something is enough then I have 
to share it. I shouldn’t keep 
myself. If I am going to share my 
happiness with others I am sure it 
would be increased so we can do 

it. I also learnt this things from 
Norway . 
                                                                            
In Udland every activity I join the 
most important things I received 
nice compliment after finished my 
work. It was kindly my 
memoriable time in my life. I am 
happy working with baby, 
children, youth and women. I 
don’t feel I am working I feel I am 
learning each task gives me my 
own experience. I want to learn 
more and more. Before I have 
already told about I am lucky 
because I got  opportunity to meet 
baba, my udland, the members of 
klubb 83 and many others people 
from Haugesund who I have 
known.  
Thank you so much for having me 
with you also thank you for giving 
me lots of  love ,support  and to 
have made me happy every 
moment. I don’t feel I am very far 
from my home because of good 
people and their kindness with 
me. I am having really excellent 
time here. I am not sure again I 
will get opportunity in my future 
or not. I am not sure but if I will 
get it definitely I want to come my 
udland and meet all people those 
are making my time excellent. I 
will not forget anything from here. 
I’m so glad to be here every time. 
Udland is mine best place I love it. 
I will miss all events which I have 
gained.  I never feel sorrow here, 
every new days take big hope that 
the reason I like to pray to jesus to 
get success and full filed my hope. 

The congregation has nice mission 
about Christianity and take care of 
people. I am enjoying, learning 
and contributing as possible be 
goodly every time. I will try to do 
my best on my future. Thank you 
so much gives me chance, special 
moment, golden time. Now a days 
i am thinking myself and evaluate 
myself mine capacity is building. 
I’m losing my weakness because I 
have learnt good things.in my 
opinion if I want to be a good 
person then I can just follow the 
nice guider and nice things. I want 
to make change our community I 
know I can’t change all people 
thought but I can try it. I think try 
is the best way to change and to 
be success. Tusen takk . I will miss 
my Udland so much …..    
Thank you so much Skåre 
menighet, My Udland! 
                                                                                                  
From :-                                                                                      
Ranjita Bishwakarma 
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