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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: 
 

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 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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I 2019 har arbeidet i Skåre menighet opplevd at visjonen er virksom. Vi opplever at det arbeides etter Den norske kirkes 
visjon og vi følger de planer som er lagt for menigheten. Vi lykkes ikke i alt vi gjør, men opplever at frivillige medarbeider 
og ansatte jobber iherdig for å nå målene våre. Samtidig kjenner vi også at mange i menigheten virkelig bryr seg om at vi 
skal være en god menighet. Vi klarer å være «folkekirke» i den forstand at vi kan tilby fellesskap og kirkeliv for folk i alle 
aldre og som ellers har mange forskjellige interesser. I prinsippet har vi tilbud til folk hele livet. Spennet på alder i våre 
deltakere viser også dette. 
Noen at tiltakene har svært god oppslutning, andre har mye å gå på. Vi har et gjennomsnittstall på 
gudstjenestedeltakelse som ligner mye på det vi har hatt de siste 30 år. Samtidig opplever vi at målet om å være flere 
tilstede for å feire gudstjeneste er mye høyere. Trosopplæringen i Skåre har god oppslutning i forhold til de det er 
naturlig å sammenligne seg med, men mange av tiltakene skal det fortsatt jobbes godt og målbevisst med for å få 
prosentandelen av de forskjellige årskullene opp på et høyere nivå. 

 
Sokneprest Arnt Johan Vistnes i samtale med biskop Anne Lise Ådnøy og prost Rune S. Engedal 
 
Skåre menighet ønsker å være en levende menighet med mennesker som viser hverandre omsorg. I denne 
årsmeldingen prøver vi å synliggjøre hva Skåre menighet ønsker å være for den enkeltes liv og for hva som preger 
fellesskapet. Diakonien er en tjeneste for medmennesker og skaperverket og en tjeneste for Gud. Denne 
helhetstenkningen har konsekvenser også for opplæring i den kristne tro. Alle utfordres til et liv i tjeneste. Det gjelder 
alle aldersgrupper. Diakonien er både en grunntone i alle forhold i menigheten, og den konkretiserer i egne tiltak. 
Diakonien har et spesielt ansvar der få eller ingen stiller opp til tjeneste. Gjensidighet og respekt for hverandres 
verdighet er grunnleggende. 
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At Skåre menighet fikk være den første menigheten som den nye biskop Anne Lise Ådnøy besøkte satte vi stor pris på. 
Det ble noen fine dager og fine møter med en biskop som står oss nær i våre visjoner.  
 
I løpet av 2019 fikk vi den glede av å ta imot nye medlemmer gjennom dåpen. I en tid hvor dåpsprosenten i 
befolkningen går ned setter vi ekstra stor pris på det.  Livets gang betyr at vi også har sagt farvel til noen av våre 
medlemmer og deltakere. Det er alltid et tomrom etter de som faller fra. Samtidig har vi den optimisme i vår tro at vi 
har et håp og en framtid sammen med de som blir stedt til hvile. 
 
2019 var også et valgår. Nytt menighetsråd ble valgt, og et menighetsråd takket for seg. Det er grunn til å takke leder for 
rådet de siste fire årene, Gro Steensnæs Håvåg for innsatsen. Samt rådets medlemmer og varamedlemmer;  Kari 
Kollbær Rasmussen, Harald Nes, Jarle Botnen,  Jostein Otto Waage, Kåre Fredheim, Otto Sirnes, Eivind Eidesvik, Kathrine 
Straum, , Jan Arne Igelkjøn, Bernhard Engedal. 
 
Og nytt råd ønskes velkommen! Rådet består av: leder, Jarle Botnen, Marie Meidell Kristensen, Kathrine 
Straum, Øyvind Grindheim, Arnt Johan Vistnes, Svein Håvåg, Ivar Eikill, Marit Birk Danielsen, Margunn Ek Wathne, Helge 
Stavenes, Kari Kollbær Rasmussen, Kåre Hjelmervik 
 

Bemanning  

I løpet av 2019 fikk vi nye frivillige medarbeidere i menigheten og en stabil situasjonen i de ansattes rekker 
Under ser vi oversikt over de er ansatte i Skåre menighet. Videre ser vi hvem som sitter i menighetsråd og utvalg.  
 
Ansatte i menigheten 2019 

Navn Stilling Stillingstørrelse Kommentar 

Arnt Johan Vistnes Sokneprest 100%  

Tom Landås Adm.leder 
tros-opplæringskoordinator 

100%  

Tor jakob Bjørndal Kapellan 30%  

Einar Andreassen Kapellan 30%  

Lisbeth Skilhagen Haaheim Diakon 100%  

Reidun Flaten Qvale Kateket 100%  

Karoline Sveine Trosopplæringsmedarbeider 10%  

Bjørg Lund Trosopplærings-medarbeider 100%  

Randi Førre Sekretær 70%  

John Olof Håkonseth Organist 100%  

Brit Steinsland Trosopplæring/kor 20% Frem til august 2019 

Hanna Mortveit Kirketjenerassistent Timer  

Andreas Lund Kirketjenerassistent Timer Frem til august 2019 

Tiril Kristine Sortland Kirketjenerassistent Timer  

 
 
Utvalg og komiteer i 2019 
 

Utvalg/ 

komiteer 

Medlemmer 

Vaktmestergruppen 

 

Bernhard Engedal 

Eivind Eidesvik 
Kåre Fredheim 
Tor Log 

Diakoni og misjonsutvalg  
 

Lisbeth Skilhagen Haaheim 
Liv Stavenes 

Lillian Tornes 
Anders Sande 

Anny Helen Guldbrandsen 

Gudstjenesteutvalg  

 
 

Arnt Johan Vistnes  

Leiv Rossehaug 
Knut Meland  
Åse Rødeseike 

Einar Torkildsen 
Marie Meidell Kristiansen 

Jarle Botnen 

Utsmykkingsutvalg  Menighetsrådet 

Kulturken Skåre, styre Kjetil Nordstrøm, Arne Valen, Kjell Ivar Glette, Rita Leinan og Tom Landås 

  

Styre for Stiftelsen Olava og 
Inghard Frøylands legat 

Jostein O. Waage, leder 
Gro Steensnæs Håvåg,  

Harald Nes 
Regnskapsfører: TET 
Daglig leder for fondet: Tom Landås 
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Menighetsrådet 

 
Rådet har bestått av følgende medlemmer i 2019: 
Jarle Botnen 
Marie M. Kristensen 
Kathrine Straum 
Svein Håvåg 
Marit Birk Danielsen 
Ivar Eikill 
Margunn Ek Wathne 
Øyvind Grindheim 
Arnt Johan Vistnes 
 
Varamedlemmer: 
Helge Stavenes 
Kåre Hjelmervik 
Kari Sigvor Kollbær Rasmussen 
Otto Sirnes 
 

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. 
 
Møter, saker og økonomi 
Skåre menighetsråd har i løpet av 2019 avholdt 6 møter og behandlet 33 saker. Menighetsrådet fra 2015-2019 ble avløst 
av nytt råd i oktober.  
 
Menighetsrådet hadde fokus på bispevisitas våren 2019 og gjennomføringen av den. Utsmykking av Udland kirke drøftes 
med gudstjenesteutvalget. Valget av nytt menighetsråd ble forberedt og gjennomført høsten 2019. Rådet hadde 
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jevnlige møter med menighetens forskjellige områder. En nye trosopplæringsplan ble godkjent for å nevne noen av de 
konkrete sakene.  
 
Økonomi 
Menighetsrådet 2015-2019 kunne også overlevere stafettpinnen videre til et nytt råd med at det er orden i økonomien i 
menigheten og en god økonomi. Dette har gjort det mulig for Skåre menighetsråd å konsentrere seg om å drive et godt 
menighetsarbeid og utvikle inventar og utstyr til Udland kirke. 
 
 
Olava og Inghart Frøylands Legat 
Stiftelsen Olava og Inghart Frøylands 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. 

2019 ble et godt år for fondet. Det ble tatt ut 412.400 kroner, pluss midler til dekning av drift av fondet, 20.000,-, 
til sammen 432.400 kroner av avkastningen for 2019. Dette er i tråd med Frøylandsfondets vedtak om å ta ut 
80 prosent av 4 prosent avkastning. 
 
 I sum var avkastningen på kr 1.005.000,- for 2019. 

 
Gudstjenesteliv og kirkelige handlinger 
Gudstjenester  
2019 var et år med mange fine gudstjenesteopplevelser. Her kan vi særlig trekke fram noen nyvinninger som vi vil holde 
på som tradisjon i årene som kommer:  
Konfirmantenes solidaritetsmesse i forbindelse med Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Dette er en gudstjeneste utenom 
søndag og helligdager der konfirmanter og foreldre samles til en gudstjeneste med fokus på Kirkens Nødhjelps arbeid i 
verden. Den skal inspirere konfirmantene til å gå med bøsse og gi foreldrene god informasjon om hva konfirmantene er 
med på.   
Skjærtorsdag med kveldsgudstjeneste i Skåre kirke. Vi hadde felles kveldsgudstjeneste i Skåre kirke på skjærtorsdag 
med nattverd og skriftemål. I midtgangen hadde vi dekket på et bord, der vi etter gudstjenesten delte et måltid. Det var 
mange som uttrykte at dette var en fin opplevelse og at det var fint å få gå på gudstjeneste i Skåre kirke i påsketiden.   
Romjulssøndag ble også gjennomført med felles gudstjeneste i Skåre kirke. Det var også dåp og vi opplevde god 
oppslutning om denne gudstjenesten. Det er fint at vi kan ha en veksling mellom kirkene våre i soknet i høytidene.   
Ellers ser vi av statistikken at oppmøte til gudstjeneste i menigheten holder seg ganske stabilt. Vi gikk faktisk litt opp i 
2019 på gjennomsnittlig besøk. Så det er gledelig. Samtidig er det alltid plass til flere. At det er søndagsskole og hellig 
uro har mye å si og dersom noen deltar, enten barn i forbindelse med trosopplæring, konfirmanter, eller kor så ser vi at 
oppslutningen er svært god.   
Et annet interessant tall var at oppmøtet i løpet av de to gudstjenestene i pinsen (1. pinsedag og på Krosshaugen) var 
høyere enn i påsketiden. ( Palmesøndag, Skjærtorsdag, Påskedag). Det forteller oss at menigheten stort sett kjenner sin 
besøkelsestid når det skjer noe spesielt, som gudstjenesten på Krosshaugen. Denne har fortsatt stor oppslutning.   
Utenom høytiden ser vi at vi egentlig er en «hverdagsmenighet». Oppmøte på høytidsdagene er langt lavere enn det vil 
være en vanlig søndag med dåp og søndagsskole og Hellig uro. Det er godt at menigheten er der i hverdagene. Det er 
der livet i stor grad leves. Så skulle vi selvsagt også ønske at flere fant veien til kirken på de store høytidsdagene som 1. 
juledag, påskedag og pinsedag.   

 
Sokneprest Arnt Johan Vistnes 
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Trosopplæring/barne- og ungdomsarbeid  
 

Barn er bra!-festivalen  
Festivalen 2019 ble til glede og begeistring for nær 600 barn og 200 ledere. Et stort prosjekt vi som Den norske kirke i 
Haugesund er stolte av og glad for at vi får til i byen vår.  Festivalen er som kjent et samarbeid mellom Haugesund 
kommune og en rekke andre organisasjoner, enkeltpersoner og unge ledere. Og ikke minst; et samarbeid med barna. Vi 
opprettholder profilen om å være “ For, av og med barn”. Her er også festivalens store styrke. Det er altså deltakernes 
egen festival som de skaper selv! Vi har nok en gang opplevd at festivalen ble det vi ønsket den skulle bli. At den skaper 
viktige ting i barn og unges liv. Som kirke ser vi dette i et trosopplæringsperspektiv som handler om å bygge mennesker. 
Til det trenger ikke festivalen som sådan mange bibelfortellinger og bønn i praksis på selve festivalen, men at vi lever 
etter det vi tror på. At vi er bevisst på dette handler om å ta vare på vårt eget kall samtidig som vi tar var på våre 
samarbeidspartnere som kan tenke og tro annerledes. Men vi har noe felles: Barn er bra!  

 
 
 
Festivalen 2019 klarte å få med flere deltakere enn året før, og nær rekordtall. Samtidig har vi snudd et par år med 
underskudd i økonomien til overskudd. Festivalens største verdier er likevel fortsatt samarbeidet og alle som bruker av 
sine ressurser inn i festivalen.  
Tilbakemeldingene på festivalen er i alle hovedsak svært positive fra både deltaker, foreldre, ledere og ledelsen. 
Forbedringspotensialer ser vi heldigvis alltid. Også etter denne festivalen. Evalueringen tar vi med oss i forbindelse med 
forberedelse til neste festival.  
Barn er bra! -festivalen nyter svært godt av at vi kan bruke mange dyktige medarbeider i Den norske kirke til denne 
høstferieuken. Samt at vi får et godt samarbeid med mange av de unge vi ellers har hatt i ledertrening og 
ungdomsarbeid for øvrig. Barn er bra!-festivalen virker også godt sammen med det øvrige trosopplæringsarbeidet vi 
har. Vi rekrutterer nye og de som er aktive i menigheten møter i stor grad også opp på festivalen.  
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Barn er bra!-festivalens internasjonale samarbeid har også i alle år vært viktig. Årets 8 studenter fra Act Now 
programmet til Strømmestiftelsen på Hald Internasjonale senter satte sitt preg på festivalen. To av studentene ble også 
igjen i Haugesund for å jobbe som frivillige medarbeidere frem til april 2020.  
                                                 
Ledertrening 

Rekrutering av ungdomsledere går i bølgedaler og nå er vi litt i nedoverbakke. Vi har ungdommer med på ledertrening, 
men ikke så mange som vi hadde ønsket og håpet. Ungdommene prioriter nok litt annerledes nå, enn bare for få år 
siden. Det er vanskeligere å få de til å sette av tid til å være med på tiltak i trosopplæringen. Det å planlegge for langt 
frem i tid er vanskelig for det kommer prøver og skolearbeid som må prioriteres, så vi må være på hogget rett før 
arrangement for å spør om de vil være med og vi har alltid noen, så det er ikke helt mørkt. Det er viktig å satse på 
ungdommen og få de med, de er viktige forbilder for barna vi har med på trosopplæringstiltak. Det at vi jobber 
strukturert og målrettet for å få med flere er viktig. Vi vet også at det varierer fra år til år og at vi bare må stå på og vise 
at vi trenger ungdommer med i arbeidet.  
  
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 kirkestua hvor vi serverer kakao, kaffe og te til medbragt lunsj.  
   
Tirsdagsklubben  
Tirsdagsklubben holder koken og det er en trofast gjeng som møtes hver tirsdag. De fleste barna har barnehageplass 
men tar fri om tirsdagen, noen har foreldre som jobber turnus og derfor ikke kan være der hver tirsdag men de 
tirsdagene foreldrene har fri. Lystenning er blitt en viktig ting for barna på Tirsdagsklubben, noen ganger sier de navnet 
sitt og vi tenner lys for oss selv og noen ganger tenner vi lys for den står vedsiden av oss. Viktig å lære at vi kan be og 
tenne lys både for oss selv men også for andre. Vi har også øvd på litt tegnspråk for å uttrykke vår tro, det er lettere å 
huske ord når vi også kan bruke tegn.  
   
Kor og lek 

Mandag ettermiddag møtes vi til samling i kirkerommet, barn i følge med foreldre eller besteforeldre. Vi synger sammen 
og har andakt. Etter samling i kirkerommet har vi lek, det kan være klosser, biler, hinderløype, hoppeslott eller lek på 
puterommet. Det varierer litt hvor mange vi er, men godt humør og mye energi har vi alltid.  
 I juni var vi med på trosopplæringensdag i byen, da var det satt opp scene ved fiskerne i sentrum og Kor og lek sammen 
med Tirsdagsklubben var med å sang. Det var veldig gøy og noe vi aldri hadde gjort før.   
   
4-årsbok   
Alle 4-åringer fikk invitasjon i posten, både de som er døpt og der en eller begge foreldrene er medlem i kirken. Vi 
inviterte til gudstjeneste for små og store der de som er 4 år fikk utdelt hver sin bibel. Vi delte ut «Bibelen forteller» 
(Illustrert av kunstneren Kees de Kort).   
For arrangementet for våren inviterte vi til å bli med på en samling med Kor og Lek mandagen i forkant. Der møtte kun 
tre av 4-års familiene.  
Høstens utdeling ble arrangert likt som i 2018. Vi inviterte til høstbasaren, dermed inviterte vi kun til søndagen, men da 
til gudstjeneste og høstbasar og aktiviteter for hele familien etter gudstjenesten.  
Etter det vi erfarer ble det videre nedgang i oppslutningen til disse samlingene fra året før. Vi ser at bl.a. koblingen med 
oppmøte til fast arrangement ikke ga resultatet om oppmøte som vi ønsket. Evaluering skjer og endringer blir gjort.  
  
Søndagsskolen/ Hellig uro 

Viktigheten av søndagsskolen og hellig uro ser vi tydelig. Det at barna har sitt eget opplegg som en del av gudstjenesten. 
De kommer sammen med foreldre eller besteforeldre og får sin eget samling. Det er en gjeng som går ganske så fast, 
men vi ser også at det betyr mye for dåpsfamilier og folk som ikke går så ofte at det er et eget opplegg for barna. Det er 
stort sett frivillige som har søndagsskolen og hellig uro, men ansatte går inn når det trengs for det er viktig at det er 
forutsigbart.  
   
24 hours festival 
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På skolestartleir 
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24 hours festival er et samarbeid Skåre menighet har med misjonskirken i Skåredalen, Tabernakelet og menighetene i 
Tysvær og Bokn. Festivalen avholdes i Steinsvik arena, det er stiftelsen Skjærgårds som står for opplegget under 
festivalen. Skjærgårds har altså ansvaret for samlingene som er hver 3. time og de har ansvar for hoppeslottene. Vi 
andre har det praktiske ansvaret rundt festivalen. Det er litt å planlegge, bare det å organisere mat til over 200 deltaker 
+ ungdomsledere og noen voksne, det å organisere legging for over 200 barn i en hall har også sine utfordringer. Det 
er veldig flott å ha et slikt tiltak på tvers av menighetene, viktig for barna å se at de er en del av et større fellesskap og 
lærerikt for oss i ledergruppa å jobbe sammen.  
    
 
Konfirmantarbeidet   

 
Tett i lavvoen på KRIK-leir 
 
Konfirmantarbeidet drives i godt samarbeid mellom de tre menighetene i byen. Vi sender ut brev med invitasjon til 
konfirmasjon våren i forkant av oppmelding og oppstart av konfirmasjonstiden.  
Vi lager felles brosjyre med oversikt over tilbudet med undervisningsgrupper, konfirmantleirer, tid for konfirmasjon 
m.m.   
Undervisningen inneholder bl.a. arbeidsmåtene gymsal, film, tur og friluft og forming. I tillegg har vi ordinær samling i 
kirkerommet. Gruppealternativet Multi, hvor det legges opp til ulike arbeidsmåter, har vært populært siden det startet 
for 3-4 år siden.   
Konfirmantleiren KonfAction er alltid mest populær å velge, men den lokale leiren ProsjektCamp er også innarbeidet til å 
være et godt alternativ som en god del velger. Når det gjelder KFUK/M sin sommerleir for konfirmanter, så satser de nå 
på et mer varig tilbud, med Camp Norefjell på Norefjell høyfjellsenter i juni.   
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Vi har jevnt hatt gode tall i valget om konfirmasjon i Skåre menighet, og et stort antall av de unge har allerede deltatt i 
trosopplæringen fra de var døpt. Det er derimot ingen selvfølge at ungdommene velger kirkelig konfirmasjon. Og 
antallet konfirmanter har blitt litt lavere.   
Til å informere om konfirmasjon er det ikke lenger mulighet til å gå rundt på skolene.   
Det er viktig med god og bred informasjon på internett og i sosiale medier, i tillegg til den personlig invitasjonen til 
medlemmene i posten.   
Det er god grunn til at vi har fokus på antallet og ikke tar det for gitt at ungdommene automatisk velger kirkelig 
konfirmasjon.   
  
Menighetsarbeider Bjørg Lund, kateket Reidun F. Qvale og trosopplæringskoordinator Tom Landås 
 
HER ER LITT OM OMFANGET AV TROSOPPLÆRINGEN SOM DET RAPPORTERES OM 
I tillegg finnes flere, se «Øvrige tiltak», under. 
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Elisabeth S. Nordstrøm danser for både biskop og menighet under visitasen våren 2019 
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Undervisning   

 
Tårnagenter følger nøye med… 
 
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.  
Under bispevisitasen våren 2019 inviterte vi til et skole/kirke-samarbeidsmøte. Rektorene og flere lærere fikk møte 
biskopen og høre hva hun har å si om dette arbeidet. Kateketen hadde et innlegg om hvilke muligheter som 
ligger i planene som gjelder for skolens undervisning. Det ble tatt utgangspunkt i de muligheter som finnes utifra ny 
undervisningsplan som lå ute til høring i 2019. Her ble det pekt på at det er rom for både klassesamlinger med 
undervisning om kristen tro, og også godt rom for å arrangere skolegudstjenester, så lenge muligheten for å melde fritak 
er til stede. Vi erfarte gjennom resten av året at møtet under bispevisitasen hadde skapt en trygghet for det vi gjør er 
lovlig og positivt.   
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 
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kirkebesøk. Når dette er tydelig, så brukes anledningen til å oppklare at dette ikke er trosopplæring, men undervisning 
til forståelse og læring.  
 
Undervisning for voksne.  
I 2019 ble det arrangert flere samlinger for voksne, med “Treffpunkt for tro og tanke” som arrangører. Her 
har menigheten en arbeidsgruppe med voksne som inviterer til samlinger med interessante tema. Det har blitt 
invitert foredragsholdere som har hatt noe å si om tro både privat og i det offentlige rom. (omtales også annet sted i 
årsmeldigen) 
 

 
Diakoni og misjon  

 
Foreløpig siste tur til Solgården 
 
I denne årsmeldingen prøver vi å synliggjøre hva Skåre menighet ønsker å være for den enkeltes liv og for hva som 
preger fellesskapet. Diakonien er en tjeneste for medmennesker og skaperverket og en tjeneste for Gud. Denne 
helhetstenkningen har konsekvenser også for opplæring i den kristne tro. Alle utfordres til et liv i tjeneste. Det gjelder 
alle aldersgrupper. Diakonien er både en grunntone i alle forhold i menigheten, og den konkretiserer i egne tiltak. 
Diakonien har et spesielt ansvar der få eller ingen stiller opp til tjeneste. Gjensidighet og respekt for hverandres 
verdighet er grunnleggende. 
 
Alle som jobber i Skåre menighet jobber ut ifra ulike områder i Diakoniplanen for Skåre menighet. Disse områdene er 
«Nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet». Ofte kan de gli over i 
hverandre, og det viktige er ikke hvor i en plan et tiltak beskrives. Det viktigste er at utfordringene fra alle 
arbeidsområder blir vurdert. Arbeidsområdene angår barn, unge, voksne og eldre. Det ligger en sterk motivasjon for 
arbeidet i visjonen «mer himmel på jord»!  
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Det strikkes i omsorg for barn i Nepal 
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Ansatte har på oppdrag fra menighetsrådet et ansvar for at diakonien innarbeides og utvikles i menigheten. I våre lokale 
planer er det viktig å stille to strategiske spørsmål: 
Hvor er de diakonale utfordringene? Hvem er min neste? F.eks. Hvor kan vi utrykke nestekjærlighet konkret? Hvem er 
utestengt fra felleskap med andre? Hvor er nøden? Hvilke globale utfordringer kan vi gjøre noe med lokalt? Hva er 
kirkens oppgave? Hva er andres oppgave? 
Hvor er ressursene? F.eks. Hvor finnes engasjementet? Hvem har tid? Hva ligger det til rette for? Hvem kan vi 
samarbeide med? Hvem kan rekrutteres som frivillige medarbeidere? 
Skåre menighet ønsker å være en kirke for alle. Vi ønsker å nå enda lengre inn til de som bor i Skåre menighet, at alle 
med vår forskjellighet kan finne sin plass i menigheten. Vi trenger hverandre med våre ulikheter. 
Bønn er et middel hvor vi kan løfte fram for Gud det vi har på hjertet. Vi har medarbeidere som har jobbet fram et eget 
bønnerom med et bønnebord. Kunst på veggen, viser 12 forskjellige fingertrykk som er et symbol på at alle er vi 
forskjellige og kalt til å være disipler. Stadig prøver vi å revitalisere viktige områder som vi er satt til å formidle. 
Bønnearbeidet er satt i system, mange ber hjemme for menigheten, vi har en som ber i kirken hver torsdag og vi ønsker 
flere, det er laget en liste for bønnearbeidet, vi prøver å legge ut bønnetemaer på FB og det er tatt mange bilder for å 
synligjøre at bønn er et viktig redskap for hver enkelt og menigheten. Det er tanker for hvordan vi kan utvide 
bønnearbeidet. Dette med å engasjere forbedere i hver del/rode av menigheten slik at vi kan sikre at det blir bedt for 
alle. Det kan gi oss ett innblikk i hvor er de diakonale utfordringene? Som igjen leder oss til spørsmålet Hvor er 
ressursene? 

 
 
Skåremenighet sitt Diakoni- og misjonsutvalget består av 4 engasjerte medlemmer + diakon.   
Skåre menighet sitt Misjonsprosjektet er ved sykehuset i Okhaldhunga i Nepal.   
Det er et SMM, Samarbeid Menighet og Misjon tiltak, et samarbeid mellom Skåre menighet og Normisjon. Avtalen varer 
frem til sommeren 2020.   

 Dette samarbeidet synliggjøres i gudstjenestens forbønnsdel og ved 10 offer i året. To gudstjenester med 
misjonsfokus og med kirkemiddag med Nepali mat. Dette ved oppstart etter sommerferien og i en søndag i 
åpenbaringstiden. Kirkekaffe på Krosshaugen 2. pinsedag.  
 Fortsatt er Jon Magne Moi vår Misjonsprosjektkontakt fra Normisjonen.   
 Menighetens juletrefest/Hellige tre kongers fest med fokus på misjonsprosjekt er et samarbeid mellom 
diakoniutvalget og søndagsskolelederne.   
 Misjonærene Kristin og Erik Bøler har gitt oss grundig informasjon via FB sidene i ord og bilder fra det flotte 
arbeidet som utføres i Okaldhunga. De ble pensjonerte ved nyttår.  

   
Barn er bra via Skåre menighet har et engasjement med Strømmestiftelsen og Hall-internasjonale skole. I flere år har 
det kommet to ungdommer i begynnelsen av oktober og vært til i midten av april. 2018-2019 var de engasjert i Skåre 
menighet og i Sagatun barnehage. Fra høsten 2019 har deres hoved engasjement vært i Barn er bra, i Skåre menighet, 
Klubb 83, tirsdagsmiddag, medhjelpere ved gudstjenester, Barne- og ungdomsarbeidet (babysang, Tirsdagsklubben, 
Etter skoletid, KRIK konfirmant undervisning og ved spesielle tiltak) og i Våre Frelsers menighet lage mat ved 
fredagsbønn og ved myldresamlingene. Dette samarbeide med studenter fra Hall internasjonale skole lærer oss mye om 
hverandres kulturer. Kanskje er det til hjelp for oss å forstå hva solidaritet egentlig betyr for oss. På Klubb 83 lærer de 
noe om menneskeverd og hvordan mennesker med utviklingshemming blir behandlet forskjellig i fra land til land. 
Gjensidig utbytte.  
Kirkens nødhjelp, en menighetsarbeid men med et spesielt fokus for konfirmantene. Godt organisert. Stort sett alle 
Norges kirker DNK støtte denne aksjonen.  
   
Tiltak for mennesker med utviklingshemming:         
 
         

 Klubb 83 er en klubb form mennesker med utviklingshemming. Et sted for vennskap og trygghet. En klubb for 
hele Haugalandet, Etne, Karmøy, Sveio, Haugesund, Tysvær og Vindafjord. Klubben drives av menighetens diakon, 4 
frivillige ledere, 2 internasjonale studenter fra Nepal. Klubben 83 styret består av 4 medlemmer og de frivillige 
lederne i klubben.   
 Turer for mennesker med utviklingshemming: 2 eldre turer og Unge voksne weekender til Nesjatun og sommer 
tur til Lundheim folkehøgskole i MOI. På alle disse turene er det personer fra Klubb 83 som er med.  
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 Støtter opp om fellestiltak for denne gruppen: Høsttakkefest, Down syndrom dagen, Sommeravslutning på 
Fredtun og Juletrefest.  
 Dette arbeidet organiseres ved et integreringsutvalg. Ledes av integreringskonsulent Sølvi Dahle og med 
diakonene fra alle de menighetene som har integreringstiltak i nordfylket.  

Eldrearbeid:   
 Jubilantfesten, for alle jubilantene 75, 80, 85, 90, 95 og hundre år, alle blir invitert. Dette for å sette ære på alle 
jubilantene i bydelen vår og en mulighet for de å bli kjent med det arbeidet vi har her i kirken. Festen arrangere på 
menighetens kor-dag, og alle fra de små til de store er med å kaster glans over arrangementet med sin sang.  
 Seniortur til Solgården, Varighet 14 dager på våren. 27 fornøyde turdeltagere og fire frivillige ledere. To lunsj 
samlinger før tur og en mimrefest. Dette for å knytte bånd og nye bekjentskaper tettere sammen for turdeltagerne.  
 Andakter på Udland omsorgssenter og spilletreff med barn fra EST.  

Tiltak for å styrke det frivillige arbeidet i menigheten:   
 Tur nr. 2 «Damer på tur», vi var 11 stykker som var samlet om tema «nådegaver». En artig og inkluderende tur 
for damer i menigheten. Dette rekrutterte frivillige til nye tjenester i menigheten.   
 Menighetsfest for alle i menigheten for å rette en spesiell takk til de som gjør en frivillig jobb i menigheten.  
 Kreativt verksted: for alle som ønsker å være med å gjøre en dugnad for å samle inn penger til menighetens 
trosopplæring.  
 Mat og prat for damer, en uformell samling rundt mat. En overnattingstur til Liareid (Haugaland Kraft sin 
firmahytte som menigheten får låne).  

   
Samarbeid: med Rossabø og Vår Frelsers menigheter og andre ulike organisasjoner.   

 Mental helse: møter, skyss og juleavslutning her i kirka.   
 Senioruka: Musikkgleder i Udland kirke, julegudstjeneste for eldre.   
 Rusomsorgen og T3: Overdosedagen med avslutning i Vår Frelsers kirke og et samarbeidsforum for gruppen.   
 Kommunen skole-kirke samarbeid, samarbeid kirke barnehage. Kirke –helse med besøk på Udland 
omsorgssenter og SBS.   
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 Kirkens bymisjon, Frivilligsentralen, Ressursgruppen for mennesker med utviklingshemming Haugalandet, 
Kirkens Nødhjelp.  
 Nytt av året var at alle tre menighetene samarbeidet og lagde en sommer turnus. For å gi et tilbud om samtaler 
da det var åpen kirke i Vår Frelsers på sommeren. Åpent for samtale to dager i uken. Noen samtaler var det, men 
ikke så mange som det kunne ha vært muligheter for. Benyttet diakonbenken utenfor kirken ved godværsdager. En 
felles turnus med å være 2-3 timer på SBS i uka og gjennomførte andakter på alle sykehjemmene, 2 ganger hver for 
diakonene i løpet av sommeren.  
 Samtale/sorg grupper: Fellestiltak for diakonene på Haugalandet. Vi har hatt to Grupper for enke- og enkemenn 
her i menigheten og 3 andre grupper på Haugalandet. Også i 2019 samarbeidet diakonen med veiledningssenteret 
for barn og unge. For barn med syke-, alkoholiserte-, rus relaterte-, psykisk syke-  og foreldre/foresatte og som har 
foreldre/foresatte som sitter i fengsel. En gruppe av 7 kvelder ble gjennomført på våren og høsten med barn i 
alderen 8-10 år.  

   
Besøkstjenesten er fortsatt et tilbud som benyttes av noen. NB! trenger flere frivillige.  
Det er mange diakonale oppgaver som blir utført med utspring i fra menigheten, men det er fortsatt mange muligheter 
for å nå enkelt personer som trenger å bli sett og støttet. Frivilligheten i menigheten består av mange, men vi trenger 
flere engasjerte personer som kan gi av sin tid til glede for andre og seg selv.   
Gode ønsker for menigheten: Jeg tror på styrken i varme tanker fra gode mennesker som vil oss vel. Å, om vi kunne bli 
mot hverandre som helst vi vill det mot oss selv.  
 
Seniorturene til Solgården ble lagt ned i 2020 bl.a. pga miljøhensyn, ansvar, arbeidsbelastning for diakon og at 
målsetningen for turen måtte revurderes. Fra bispedømmerådet er vi blitt oppfordret til å bruke mindre flyreiser for å 
hindre unødvendig CO2 utslipp.. Dette var ment som et tilbud for seniorer i Skåre menighet. Rasegruppen ble bare 
større og større, og det var pga turdeltagere fra hele Haugalandet og fra andre steder i landet som hadde tilknytning til 
noen i tur gruppen. Mye forarbeid, avtaler og kontakter og oppfølging for diakon. Det ble tatt hensyn til disse 
momentene fordi om det har vært svær vellykkede turer. Vi hadde svært dyktige reiseledere som hadde hele ansvaret 
på turene, mye ansvar på tur og etter hjemkomst med syke deltagere. Dette har vært fellesskapsbyggende turer som vi 
nå ønsker å legge trykket inn mot menighetenes felles høsttur. 
 
«Damer på tur» har også vært gode relasjonsbyggende turer som har gitt menigheten aktive medlemmer til støtte for 
en diakonal kirke. Vi ønsker å arrangere slike turer i framtiden da i nærmiljøet hvis det skulle være behov for det. 
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Kirkemusikk  

 
Barnekoret i Udland har vært vår stolthet lenge 
 
Våren 2019 foregikk det kirkemusikalske arbeidet som vanlig. 
Vi hadde Udlandkoret, Barne og ungdomskor og aspirantkor. 
For Udlandkoret var det i stort sett et vanlig år( Se Udlandkorets årsberetning).  
Vi hadde en del samarbeid alle korene, bl a i mai da vi hadde bispevisitas, vi fikk ta mot vår nye biskop med det beste vi 
kunne. 
Etter våren meldte vår kjære medarbeider Brit Steinsland at hun trakk seg ut av korarbeidet, dette innebar en del 
forendringer for oss. Organist stokket om på skjemaet og fikk plassert alle korene utover 2 dager fr o m høsten. 
Iblant når enn gjør forendringer i skjemaet så innebærer det en nedgang i medlemsantall, noe som har blitt registrert i 
ungdomskoret, som nå er en korgruppe på 7 jenter.  
Barn – og aspirantkoret har hatt sine øvelser under `Etter skoletid` på tirsdager. 
En av de store begivenhetene var menighetens julekonsert i begynnelsen av desember, der alle korene sang hver for 
seg, ilag og sammen med menigheten. 
På julaften gjorde Brit comeback og hjalp til med Julamotetten, som vi sang på innspill av tidligere medlemmer av 
ungdomskoret. 
 
Udlandkoret  

  
Medlemmer i styret - Udlandkoret:  
  
Leder: Turid Landås  
Nestleder: Sofie Eikill  
Kasserer: Anita Meyer  
Sekretær: Rolf Rasmussen  
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Udlandkoret er en stabil gruppe som stadig drømmer om å bli flere medlemmer… 
 
Dirigent: John Haakonseth  
Varamedlem: Ivar Eikill  
  
Valgkomite: Hildegunn Kalleland og Åse Bergesen.  
Noteutvalget: John Haakonseth (dirigent), Ove Olaisen, Åse Bergesen og Leiv Rossehaug.  
Festkomite: Jarle Botnen, Ellinor Grødem og Marit Danielsen.  
  
Styret hadde 7 styremøter i 2019: 15/1, 19/3, 23/4, 28/5, 20/8, 11/9, 13/11. I tillegg deltok 
styrerepresentanter i komitemøte for Sommerkonserten (møtedager 06.05. og 03.06.) samt ekstramøte den 
03.09. ifm planlegging av Jondal-turen.  
  
Koret hadde 19 medlemmer + dirigent pr. 31/12 19 og det var 33 ordinære øvelser i 2019.  
                                                                                       

*Første øvelse i 2019 var den 14/01-19.  
Tid for øving er endret til TIRSDAG fra kl 1900 til 2100. Dette ble besluttet av koret i plenum for å tilpasse oss 
dirigent og andre kor.  
 *Menighetsfest 6/3-19.  Koret bidrog med litt sang kl 1830!  
 *Årsmøte for Udlandkoret 11/3-19.  
Årsmøte ble avholdt den 11.03.2019. 19 personer deltok på årsmøtet (dirigent, styret og kormedlemmer). Der 
ble lagt frem årsmelding og regnskap for 2018, avholdt valg, oppnevnt delegater til årsmøte NK Haugaland 
samt fastsatt kontingent for 2019. Etter avsluttet kort øvelse ble det avholdt årsmøte. Ellers var det bevertning, ordet 
fritt og hyggelig samvær.  

*Noen av kormedlemmene deltok på kurs for korsangere med Thomas Caplin den 16.03. på Bleikemyr 
Bydelshus (arr. Norges Korforbund Haugaland).  
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 *Årsmøte for Norges Kirkesangforbund Stavanger 16.02.2019 på Utstein Pilegrimsgard.  
Leiv Rossehaug deltok.  
 *Årsmøte for Norges Korforbund avd. Haugaland 21/3-19.  
Hildegunn Kalleland stilte som Udlandkorets delegat på Bleikmyr bydelshus.  
*Høymesse i Udland kirke 24/3-19  
*Påskesangfest med deltagelse fra Udlandkoret den 22/4 i Rossabø kl1900.  
*BISPEVISITAS/Visitasgudstjeneste/Høymesse i Udland kirke 12/5-19 kl 1100.  
Den nyinnsatte biskopen gjennomførte sin aller første visitas i Skåre menighet som ikke hadde hatt visitas på 
veldig mange år. Koret fikk gleden av å bidra med sang på en flott visitasgudstjeneste.   
*Jubilantfest var den 20/5 og vi fikk synge litt der også!  
*Sommerkonsert og avslutning 16/6. Kl 1800.  
*Ekstra øvelse (for sommer konsert) den 15/6 kl 1300 til 1600.     
*Oppstart etter sommerferien var den 20/08-19 kl 1900  
*Salmekveld i Udland kirke 22/9-19 kl1800.  
*HØSTTUR TIL JONDAL 28-29/9-19   
Det var 15 kormedlemmer og 3 ektefeller som ble med på turen der vi ble nærmere kjent med Jondalen, 
kirken, kantoren og Slettebakken motettkor.  
 *Høymesse med konfirmantpresentasjon i JONDAL kirke 29/9-19 sammen med Slettebakken motettkor.  
 *Høymesse på Allehelgensdag i Udland kirke 3/11.  
 *Ekstra øvelse før julekonsert på lørdag ettermiddag den 7/12.  
 *Julekonsert 8/12.  
 *Juleavslutning 8/12 Etter konserten ble det semesteravslutning med rømmegrøt og festligheter.  
  *Høymesse 1. Juledag i Udland kirke. Det var ca 12 kormedlemmer som hadde anledning til å være med og 
det ble en fin gudstjeneste.  

 

Menighetsarbeid for voksne 

Mat og prat for damer  
Mat og prat er et treffsted for damer som vil møtes for en prat og litt mat. Vi treffes 3-4 ganger i halv året i stuen i 
Udland kirke. Dette er åpent for alle damer som ønsker det. Det er en plass du kan komme å sette deg ned i sofa, ta en 
kopp kaffe eller te og litt mat. Vi prater om det som opptar oss av smått og stort.   
   
Kreativt verksted:  
Samles siste mandagen i måneden og vi lager ting til høstbasaren. Det går mye i strikking, men vi prøver oss også på litt 
andre ting. Vi baker blant annet lefser som vi selger på høstbasaren.  
Vi er ikke så mange, men de som er med er veldig trofaste, men vi har plass til flere.  
 
Kulaklubben  
Kulaklubben er treningsklubben vår for mannfolk med lavt tyngdepunkt holder det gående. Jevnt over møter det 
mellom 6 og 10 på treningskveldene. Det går i innebandy og sirkeltrening.   
Arild Steinsland er klubbformann og oppmann. Oddvar Engedal er 1. fruktansvarlig og Arnt Johan Vistnes er 2. 
fruktansvarlig.   
Engasjementet er stort og det blir noen blåmerker. Men det er godt å ha en plass der man kan få blåse litt ut og være 
godt forlikt når kampen er over. Kveldene avsluttes med prat, oppkuttet frukt og lesing av søndagens tekst. Ingen får 
heller gå hjem før vi har bedt Fader vår sammen.   
Hvert år har Kulaklubben julebord på Smiå i Skudeneshavn og hver vår er det en fjelltur til Vågslid der det er en topptur 
og en tur i skiløypene med god mat og høy trivsel i Teis Qvale sin hytte.  
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Treffpunkt for Tro og Tanke 

 

Treffpunkt for Tro og Tanke (TTT) er et initiativ fra Skåre menighet og er ment som et tilbud til ungdom og voksne. TTT 

inviterer bredt og ønsker velkommen alle interesserte, både fra byen og distriktet. Det blir lagt vekt på at møtene kan 

vekke interesse også hos dem som mer sjelden kommer til kirke. Vi vil belyse tema som er aktuelle og åpner for 

refleksjon omkring sentrale spørsmål som gjelder kristen tro, tanke og liv.  

Det blir hentet profilerte foredragsholdere fra samfunn-, kultur- og kristenliv både lokalt, regionalt og nasjonalt. Det er 

også et musikalsk innslag på møtene, gjerne av en ungdom.  Etter foredragene er det enkel servering. 

Høsten 2019 åpnet med et spennende møte mellom Gerd Liv Valla og Kjell Magne Bondevik. 
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Kulturkirken Skåre  

 

Kolbein Falkeid og Herborg Kråkevik i en dialog i Kulturkirken Skåre 

§ 1. Organisasjon og mandat  

Kulturkirken Skåre er opprettet som et selvstendig prosjekt i Den norske kirke i Haugesund. Eierorganisasjoner til 

Kulturkirken Skåre er Skåre menighet som står som eier av bygget og Haugesund kirkelig fellesråd med ansvar for drift 

og vedlikehold.  

Kulturkirken Skåre er organisert med et styre og en programkomite. Styret omfatter 5 medlemmer; Kirkevergen, en 

representant fra Kirkens Bymisjon i tillegg til en representant fra hver av menighetene i Den norske kirke i Haugesund, 

oppnevnt av respektive menighetsråd. Styret har ansvaret for den daglige drift, herunder økonomi og godkjenning av 

program. 

Programkomiteen består av inntil 5 personer og velges av styret. Programkomiteen rekrutteres fortrinnsvis fra øvrige 

kulturinstitusjoner og kunstnermiljøer i regionen. Representant fra Kultur og festivalutvikling IKS (KUF) i Haugesund 

kommune tiltrer programkomiteen. Programkomiteen utarbeider forslag til program som godkjennes av styret. 
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"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. 

I 2019 var det ikke stor aktivitet i styre og komitearbeid men likevel stor 

aktivitet av arrangement  i kirken. 

Medarbeiderpris utdelt i 2019 

 
Årets veteranpris 
Modgunn Lindaas. 
En menighet har sin historie og sine tidligere helter. Mange av dem har vi kun i våre minner. Andre er fortsatt med oss. 
Hun er en sterk leder og har vært en god medarbeider på mange felt i menigheten. Hun har vært med i menighetsråd og 
fellesrådsarbeid. Hun har alltid hatt store vyer for kirken i Haugesund. En av hennes mange gjøremål har vært som 
redaktør i Kors og Kirke. I menighetens kirkeringsarbeid har hun vært trofast og en kreativ medarbeider. Hennes tydelig 
meninger og veiledning i menigheten har hun utfør med et smil og med tydelighet. Modgunn Lindaas bryr seg om folk og 
har vært til glede for mange i vår menighet. 
 
Årets stille tjener 
Kåre Hjelmervik 
Siden han var ungdom i Skåre menighet har han alltid vært å regne med. Han har svart «ja» så ofte han har anledning når 
han blir bedt om å gjøre en jobb for menigheten. De senere år har han vært en trofast medarbeider i søndagsskolearbeidet 
i menigheten. En svært viktig oppgave som settes stor pris på av både foreldre og barna. Hans trofasthet har han også vist 
ved å gå med Folk og Kirke i all slags vær. Kåre Hjelmervik gjør sine oppgaver på en god og var måte som menigheten er 
svært takknemlig for. 
 
Årets kjøkkensjefer 
Marit Sofie Sandvold og Ingrid Landa 
Disse to damene jobber sammen. Og de jobber sammen med flere. De er medlem av et eksklusivt arbeidslag som har gjort 
seg fortjent til en medarbeiderpris tidligere. Hver tirsdag steller de i stand omsorgsfullt et måltid mat for barna på Etter 
Skoletid. Ikke bare gjør de jobben som må gjøres, men de gjør den i omsorg for alle. Med iver i tjenesten viser Marit og 
Ingrid at vi jobber for at Udland kirke skal være et godt sted å være og for at Etter Skoletid skal bli et supert tilbud for 
barna. Utover dette stiller de også opp når det trengs folk til å arrangere minnemøter. 
 
Årets engasjerte 
Tove Marie Sortland 
Her kommer en pris utenom det vanlige. Er du ansatt i Skåre menighet kan du ikke få denne frivillighetsprisen. Men denne 
damen har fra første stund etter at hun ble ansatt i Skåre vist at hun hører til og derfor fortsatt arbeidet som frivillig etter 
at hun sluttet. Og nå, når hun slutter helt i Den norske kirke i Haugesund, fortsetter hun sitt engasjement i både 
søndagsskolen og korarbeidet. Tove Marie vil fortsatt være midt i blant oss selv om hun går ut av lønningslisten. Vi er 
takknemlige og glade. 
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Årets unge frivillige 
Einar Steensnæs Engedal 
Vi er en heldig menighet som stadig rekrutterer nye frivillige ungdommer til tjenesten. Denne karen er en av dem. Han 
har i løpet av de siste årene stilt opp som medarbeider på mange av menighetens trosopplæringstiltak. Han gir barna 
store opplevelser og god oppfølging. Han jobber både dag og natt når kirken fylles med overnattingsgjester og når 
arrangementet var 24.Hour. På søndag har vi også glede av hans innsats slik at salmene kommer på veggen. Vi er glade 
for å ha Einar med oss! 
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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 
2019 

Udland søndagsskole 0-9 100 

Hellig uro 9-13 60 

Tirsdagsklubben 0-6 40 

Kor og lek 0-6 50 

Udland barnekor 9-12 33 

Udland aspirantkor 6-8 12 

14. Haugesund Skåre KFUK/M 9- 40 

Konfirmantarbeidet 14 100 

LIV 16 7 

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 8 

Kulaklubben Voksne 20 

Udlandkoret Voksne 19 

Klubb 83 Unge, voksne 100 

Husfellesskapsgrupper Voksne 18 

Bibelgrupper Voksne 50 

Bleikemyr Misjonsgruppe Voksne 8 

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 turer Eldre 60 

Diakonale møter Eldre 200 

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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