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DEN NORSKE KIRKE 
Skåre menighetsråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Tom Landås 411 20/00207-1 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Skåre menighetsråd 12/20 11.03.2020 

 
 
 

Godkjenning av innkalling og møtebok 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Innkalling og møtebok er sendt minst en uke før møtet 
 

Forslag til vedtak 
Innkalling og møtebok godkjennes uten merknader 
 
 

Forslag til vedtak 
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DEN NORSKE KIRKE 
Skåre menighetsråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Tom Landås 411 20/00207-2 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Skåre menighetsråd 13/20 11.03.2020 

 
 
 

Godkjenning av SKM møteprotokoll 29.januar 2020 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Møteprotokoll  utsendt og det er innkommer følgende forslag til endring: 
«På aprilmøtet skulle vi som hovedsak ta opp og reflektere over saker vi ønsker å jobbe 
med, saker folk er opptatt av.» 

  
 

Forslag til vedtak 
Protokoll godkjennes med følgende endring: I oversikten over planer for saker fremover 
føres inn for aprilmøtet «som hovedsak ta opp og reflektere over saker vi ønsker å jobbe 
med, saker folk er opptatt av». 
 
 
 

Forslag til vedtak 
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DEN NORSKE KIRKE 
Haugesund kirkelige fellesråd 

 
 

 
 

Sakspapir 
 
 

Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Gradering 

Kjetil Nordstrøm 44 20/00116-1 Ugradert   

 
 

 
 
 

«Folk og Kirke». Flytting fra papir til nett. 
 
 
Vedlegg:  
FOLK OG KIRKE 
Arbeidsutvalgets forslag til alternative vedtak i sak 20-20 
 
 

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

Tittel Saksnummer Møtedato 

Skåre menighetsråd 14/20 11.03.2020 
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eller brukt. Dette skyldes både den generelle nedgangen i folks bruk av trykte medier og de 
utfordringene som er nevnt over.   
 
Vurdering   
Det ble tidligere satt ned en arbeidsgruppe som skulle se på bladet. Arbeidsgruppen 
definerte formålet med Folk og Kirke til å handle om å:  
 

 formidle folkekirken 

 være et livstegn fra kirken, som treffer folk i hverdagen 

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

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

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

Distribusjon

- Mangel på ombærere

- Vanskelig å beregne i tid.

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

- Overskudd av blader 
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FOLK OG KIRKE i dag

Innhold

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

- For lite redaksjonelt innhold, for få skribenter

- Vanskelig tematisk

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

Antall utgaver

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

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

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

Antall utgaver

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

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

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

Folk-og-kirke.no

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

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

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

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

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

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

folk-og-kirke.no

Kirken.no

FacebookInstagram

Youtube Podcast
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FOLK OG KIRKE i fremtiden

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

• Vi må tenke på de eldre

De eldre bruker nett…
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FOLK OG KIRKE i fremtiden

• Ønske om papir utgaven styres av følelser mer enn behov 

• Nettutgave er ikke lett løsning – krever kontinuerlig oppdatering.

• Trenger fortsatt flere innholdsleverandører, men lavere terskel

• Engasjere flere – mer

• Mer aktuell

• Innhold som informerer, utvikler og underholder

• Større muligheter for annonser

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

• Muligheter for selv å velge presentasjonsform (design, effekter, form)
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Arbeidsutvalgets forslag til alternative vedtak i sak 20/20 Folk og kirke. Flytting fra 

papir til nett. 

Menighetsrådet kan vedta ett alternativ eller en kombinasjon av flere (f.eks 1 og 4). 

1. Vår Frelsers menighetsråd støtter ikke å opprette www.folk-og-kirke.no. Rådet ser det 
som viktigere å bruke ressurser på oppdatering av nåværende websider, 
kirken.no/haugesund, kirken.no/varfrelsers, kirken.no/skare, kirken.no/rossabo. Det er 
mer arbeid å drive en skikkelig nettavis enn et menighetsblad på papir. Vår Frelsers 
menighetsråd er for øvrig positive til å ta i bruk nye kanaler som Instagram, Youtube, 
Facebook og podcast. 

2. Vår Frelsers menighetsråd støtter ikke avvikling av «folk og kirke», men mener vi må 
tenke nytt med hensyn på distribusjon. Vår Frelsers menighetsråd mener at «Folk og 
Kirke» er en viktig info-/markedskanal mot folket. Vi tror mange vil savne bladet på 
papir. Skulle papirutgaven opprettholdes, mener rådet at det bør utarbeides alternativ 
distribusjon, f.eks.: bladene kan legges ut på tydelig markerte bokser med logo, på 
offentlige møteplasser (biblioteket, Markedet, hotell-resepsjoner, Totalen, Hos Carlos, 
kjøpesentrene på Raglamyr), som lesestoff der og da eller for å ta med seg hjem. 

3. Vår Frelsers menighetsråd støtter Haugesund kirkelige fellesråd i å avvikle 
produksjonen av «Folk og Kirke» på papir og satser i stedet på etablering av en egen 
nettavis. 

4. Vår Frelsers menighetsråd støtter Haugesund kirkelige fellesråd i å avvikle «Folk og 
Kirke». 

 

Arbeidsutvalget, 11.02.20 

Ole-John Melkevik, Marie Aanensen, Tor Jakob Bjørndal, Inger-Mette Brommeland 
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DEN NORSKE KIRKE  

 

 

SAKSPROTOKOLL 

 
 
Arkivsak-dok. 20/00116 
Arkivkode  
Saksbehandler Kjetil Nordstrøm 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Rossabø menighetsråd 13.02.2020 6/20 

2 Vår Frelsers menighetsråd 03.03.2020 20/20 

3 Skåre menighetsråd 11.03.2020  

4 Haugesund kirkelige fellesråd 17.03.2020  

 
 
 
Folk og kirke. Flytting fra papir til nett. 
 

 
Rossabø menighetsråd har behandlet saken i møte 13.02.2020 sak 6/20 
 

Møtebehandling 

 
 

Votering 

Enstemmig 
 

Rossabø menighetsråds vedtak/innstilling  

Rossabø menighetsråd støtter at Haugesund kirkelige fellesråd avvikler produksjonen av 
Folk og kirke i papir og satser i stedet på etablering av en egen nettavis. 
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DEN NORSKE KIRKE 
Skåre menighetsråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Tom Landås 411 20/00207-3 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Skåre menighetsråd 15/20 11.03.2020 

 
 
 

Møte med gudstjenesteutvalget 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Det er viktig at Skåre menighetsråd har en løpende kontakt med arbeidet i menigheten. 
Gudstjenesteutvalget har en sentral funksjon for å bidra til utvikling av gudstjenestearbeidet 
vårt. I tillegg har de fått i oppgave å se på utsmykking av kirkerommet. Vi har bedt utvalget gi 
en orientering og det vil bli anledning til drøfting av både saker ang gudstjenesteliv og 
utsmykking av rommer. Om det i møtet fremkommer konkrete saker som vi skal gjøre noe 
med tas dette med i vedtaket. 
 

Forslag til vedtak 
Skåre menighetsråd tar orienteringen fra gudstjenesteutvalget til følge og arbeider videre 
med: 
 
 

Forslag til vedtak 
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DEN NORSKE KIRKE 
Skåre menighetsråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Tom Landås 411 20/00207-5 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Skåre menighetsråd 16/20 11.03.2020 

 
 
 

Lyssetting av Udland kirke 
 
Vedlegg:  
Lyssetting Udland tilbud 
 

Saksframlegg 
Alterpartiet, kortrapper, prekestol og døpefont har for dårlig lys i kirken. Det har vært et 
ønske om å få lyssatt disse plassene i kirken vår. Adm.leder har engasjert Helgelands 
musikk til å komme med en vurdering og tilbud  Dette er en sak vi har hatt til vurdering i lang 
tid og som menighetsrådet i forrige periode vedtok å gjøre noe med. Nå har vi fått et tilbud 
og har hatt møter på hvordan dette kan gjennomføres. Til møtet 11.mars er også Helgelands 
musikk invitert til å gi oss en beskrivelse av hvordan arbeidet skal gjøres og hvordan det vil 
se ut. Pristilbudet er på 170.500 inklusiv moms. Midlene tas fra året avkastning fra 
Frøylandsfondet/tidligere ubrukte midler fra fondet. 
 

Forslag til vedtak 
Skåre menighetsråd går til innkjøp av belysning som beskrevet i tilbud fra Helgelands muskk 
17.januar 2020. 
 
 

Forslag til vedtak 
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Antall Pris BeløpBeskrivelse Beløp inkl. mvaRabaNr.

14156,00 63 702,0050 961,6010,00 %ECLIPSEHDTW
CBK-ML

4,00PROLIGHTS ECLIPSEHDTWCBK Profil

5596,00 25 182,0020 145,6010,00 %ECLIPSELZ153
0-ML

4,00PROLIGHTS ECLIPSELZ1530 Linse

6716,00 37 777,5030 222,0010,00 %STUDIOCOBPL
USFCWH-ML

5,00PROLIGHTS STUDIOCOBPLUSFCWH LED 
Proj.

156,00 975,00780,00STUDIOCOBPL
USL18-ML

5,00PROLIGHTS STUDIOCOBPLUSL18 Linse

8632,00 10 250,508 200,405,00 %ECP-T04-S-LP 1,00Liteputer ECP-T04 DMX Touchscreen 
panel

4396,00 5 495,004 396,00101945-SW 1,00SWISSON XWL-T-W-DMX-3 DMX-sender

3836,00 14 385,0011 508,00101965-SW 3,00SWISSON XWL-R-W-DMX-3 DMX-
mo aker

716,00 10 740,008 592,00500001190 12,00Arbeid mepris

2400,00 3 000,002 400,00500001155 1,00Li leie

137 205,60Totalt:

Totalt inkl. mva: 171 507,00

Herav mva: 25 % 137 205,60 34 301,40

2003910030Nr.:Tilbud

52733060Telefonnr.:
Foretaksregisteret:

Revidert lbud, Ble feil antall på to poster på 
forrige .

Referanse:
Beskrivelse:

NO 912 576 124 MVA

E-post:
Telefonnr.:
Mobiltelefonnr.: Dato:

Selger:
tl766@kirken.no

93415416
Øyvind Børgesen
17.01.2020

1503942402Kundenr.:

Gyldig l: 27.01.2020

Skåre Menighetsråd
Postboks 1323
5501 Haugesund

HELGELANDS MUSIKK AS
Kirkegata 133
5527 HAUGESUND

E-post: haugesund@4sound.no

Side 1/1
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DEN NORSKE KIRKE 
Skåre menighetsråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Tom Landås 411 20/00207-4 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Skåre menighetsråd 17/20 11.03.2020 

 
 
 

Orienteringer 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Aktuelle saker gis som orientering i menighetsrådet. Dette er saker som ikke det skal fattes 
vedtak i. 
 

1. Medarbeider/menighetsfest under planlegging 
2. Ingvild Bjørnøy Lalim ble ordnet som prest 23.februar  
3. Det har vært spørsmål om bruk av blomster i Udland kirke. Det vil bli gitt orientering i 

Skårebuen om praksis ved å ikke har blomster på alteret i Udland. 
4. Omorganisering av kirkelige ansatte. 
5. Rekruttering av ny trosopplærer 

 

Forslag til vedtak 
Orienteringer tas til følge 
 
 

Forslag til vedtak 
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