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Møteinnkalling  
Skåre menighetsråd 
 

Møtedato: 08.12.2021 kl. 19:00 

Møtested: Udland kirke 

Arkivsak: 19/01027 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 93415416 eller e-post tl766@kirken.no. 
Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær. 
 

SAKSLISTE   

Godkjenning av innkalling og saksliste 

35/21 21/01284-3 Godkjenning av innkalling av møtebok 8.desember 21 

Godkjenning av protokoll 

36/21 20/00683-3 Godkjenning av protokoll for møte 27.oktober 21 

Saker til behandling 

37/21 21/04382-1 Valg av leder og nestleder i Skåre menighetsråd 

38/21 21/02971-1 Kirkemusikalsk plan i Skåre sokn 

39/21 21/04391-1 Budsjett 2022 

40/21 21/04473-1 Møtedager våren 2022 

41/21 21/04476-1 Menighetsfest 2022 

Orienteringssaker 

42/21 20/01007-3 Orienteringssaker desember 2021 

Eventuelt 

 
Haugesund, 23.11.2021 
 
 
Marie M. Kristensen 
Fung leder 
 
 
Tom Landås 
møtesekretær 
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DEN NORSKE KIRKE 
Skåre menighetsråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Tom Landås 415 21/01284-3 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Skåre menighetsråd    08.12.2021 

 
 
 

Godkjenning av innkalling av møtebok 8.desember 21 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Innkalling og møtebok sendt i god tid før møtet 
 

Forslag til vedtak 
Innkalling og møtebok godkjennes 
 
 

Forslag til vedtak 
 
 
 



36/21 Godkjenning av protokoll for møte 27.oktober 21 - 20/00683-3 Godkjenning av protokoll for møte 27.oktober 21 : Godkjenning av protokoll for møte 27.oktober 21

 

DEN NORSKE KIRKE 
Skåre menighetsråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Tom Landås 411 20/00683-3 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Skåre menighetsråd    08.12.2021 

 
 
 

Godkjenning av protokoll for møte 27.oktober 21 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Ingen innkomne merknader 
 

Forslag til vedtak 
Protokollen godkjennes uten merknader. 
 
 

Forslag til vedtak 
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DEN NORSKE KIRKE 
Skåre menighetsråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Tom Landås 411 21/04382-1 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Skåre menighetsråd    08.12.2021 

 
 
 

Valg av leder og nestleder i Skåre menighetsråd 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Skåre menighetsråd velger hvert år leder og nestleder. 
 
§ 1.Konstituering 
1. Menighetsrådet trer i funksjon 1. november i valgåret. Valgperioden strekker seg til 
og med 31. oktober i valgperiodens siste år. Kirkelig fellesråd trer i funksjon 1. desember i 
valgåret. Valgperioden strekker seg til og med 30. november i valgperiodens siste år. 
Menighetsråd med fellesrådsfunksjoner trer i funksjon som menighetsråd 1. november i 
valgåret, og i fellesrådsfunksjonene 1. desember i valgåret. 
 
2. Konstituerende møte i det nyvalgte menighetsrådet avholdes innen utgangen av 
oktober i valgåret. Konstituerende møte i det nyvalgte kirkelig fellesråd avholdes innen 
utgangen av november i valgåret. Møtet kalles sammen av lederen av det fratredende rådet 
med minst 14 dagers varsel. Det er vedtaksført når minst 2/3 av medlemmene er til stede. 
3. Menighetsrådet/kirkelig fellesråd velger i det konstituerende møtet og senere hvert år 
blant sine medlemmer, leder og nestleder. Valget foregår skriftlig. Den som ett år har vært 
leder, kan unnslå seg valg for det følgende år. 
4. Trer lederen midlertidig eller endelig ut av funksjon i løpet av den tid vedkommende 
er valgt for, rykker nestlederen opp til leder, og rådet velger midlertidig eller endelig en ny 
nestleder. 
 
Endret ved vedtak 19 nov 2010 nr. 1892 (gjøres gjeldende ved tiltredelsen av nye menighetsråd og kirkelige fellesråd i 2011). 
 

Forslag til leder: 
Forslag til nestleder: 
 

Forslag til vedtak 
Skåre menighetsråd velger -------------------------- til leder og -------------------------------------- til 
nestleder. 
 
 

Forslag til vedtak 
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DEN NORSKE KIRKE 
Skåre menighetsråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Tom Landås 411 21/02971-1 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Skåre menighetsråd 30/21 27.10.2021 

 
 
 

Kirkemusikalsk plan i Skåre sokn 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Skåre menighet har forskjellige planer for områdene menigheten arbeider med. Nå legges 
det frem en kirkemusikalsk plan. Planen skal være et styringsverktøy for arbeidet med et 
allsidig sang og musikkarbeid i Skåre menighet. 
Det er menighetens organist i samarbeid med gudstjenesteutvalget som har utarbeidet 
forslaget. 
 
 

Forslag til vedtak 
Fremlagte kirkemusikalsk plan godkjennes. 
 
 

Forslag til vedtak 
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PLAN FOR KIRKEMUSIKK I SKÅRE MENIGHET 2021. 

Syng og spill av hjertet for Herren! (Efeserne 5,19.) 

 

Kantor leder det kirkemusikalske arbeidet etter menighetens planer og 

økonomiske rammer. (Tjenesteordning for kantorer).  

 

1. Hovedmål for det kirkemusikalske arbeidet: 

- Kirkemusikken skal være et uttrykk for Guds tale til menneskene og et 

uttrykk for vår henvendelse til Gud 

- Kirkemusikken skal være med på å bygge menigheten ved sang og 

musikk som inspirerer, skaper glede og gir kirkelig tilhørighet i en 

kulturåpen kirke. 

- Kirkemusikken skal fremme kirkemusikalske tradisjoner og musikalsk mangfold og 

variasjon. 

 

2. Det kirkemusikalske arbeidet. 

    2.1. Korvirksomheten 

Korvirksomhet er menighetens hovedsatsing på det kirkemusikalske området. Korsang 

engasjerer og involverer deltakerne og bidrar til å formidle gode tekster og musikk til  

menigheten og byens befolkning. Korvirksomhet skaper engasjement og fellesskap og gir 

deltakere og tilhørere kulturelle opplevelser og kirkelig tilhørighet. Korvirksomheten regnes 

som en viktig del av vårt menighetsbyggende arbeid og gjør oss i stand til å tilby mange 

mennesker i ulike aldre en aktivitet med kristen profil. 

Vi skal tilby korvirksomhet til alle aldersgrupper fra 4 år og opp.  

Deltakelse, sangglede og tilhørighet er våre primære mål for korvirksomheten og innenfor 

disse rammene skal vi skape best mulig trivsel og best mulig kvalitet på det kormusikalske 

tilbudet. 
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Kor og lek 

Kor og lek er menighetens yngste medlemmer sitt første møte med korsang. For alderen 4-6 år. 

Samlingene består av sangstund–andakt-lek. Koret deltar fast på 4-årsbok og på gudstjenesten før 

den årlige Basaren. 

Aspirantkoret 

Aspirantkoret har rollen som mellomledd til Kor og lek og Barnekoret. Det er for alderen 1-2 klasse. 

Litt mer kortrening og litt mindre lek. Koret opptrer sammen med Barnekoret og Udlandkoret ved 

julekonserten den årlige. 

Barnekoret 

Udland barnekor er et blandet kor i alderen 3. klasse og oppover. Repertoaret er variert og allsidig 

både med klassisk kirkesang, kristne barnesanger og sanger med bevegelse. Øvelsene er i kirken hver 

uke. Koret synger på 2 gudstjenester i halvåret, deriblant julaften. De opptrer sammen med 

Udlandkoret ved menighetens årlige julekonsert og arrangerer en egen vårkonsert. Koret er tilsluttet 

forbundet «Ung kirkesang» og får økonomisk støtte derfra. 

Ungdomskoret 

Menigheten har tradisjon av ungdomskor. Slik virksomhet må vedlikeholdes. Derfor satses det nå på 

at bygge opp nye trinn i «kortrappen». Medlemmer til ungdomskoret kan rekrutteres fra barnekoret 

etter hvert som de blir eldre, men konfirmanter, deltakere på ungdomsklubben og andre unge er 

også en målgruppe.  

Udlandkoret 

Udlandkoret er et voksenkor med god kvalitet og stiller inga krav til medlemmene omegen 

forberedelse, men tidligere sangerfaring er ønskelig. Koret øver ukentlig i kirken og deltar 

pmenighetens aktiviteter, på gudstjenester og holder oftest konserter i samarbeid med andre kor og 

musikere. Koret deltar fast hvert år om høsten på Alle helgens dag og 1. juledag og 2 gudstjenester 

om våren. Repertoaret er hovedsakelig klassisk kirkemusikk, liturgiske sangerog nyere kirkemusikk. 

Koret ledes av organist i Skåre menighet. Koret deltar på Nordisk Kirkesangfest hvert 4 år. 

 

  2.2. Gudstjenester og kirkemusikalsk profil 

Den kirkemusikalske profilen i Skåre menighet er allsidig. Alle genrer fra klassisk kirkemusikk til 

moderne uttrykk som jazz og gospel får ta plass. I gudstjenesteplanlegging velges det salmer ut ifra 

søndagens tema, bibeltekster. Både eldre og nye salmer brukes. Ved nyere salmer brukes det av og 

til forsangere som støtte for menigheten. Menigheten prioriterer kirkemusikken i gudstjenester og 

kirkelige handlinger. Dette skjer ved at Barnekoret og Udlandkoret synger ved 2 gudstjenester hvert 

halvår. I tillegg stiller halve Udlandkoret 2 ganger hvert halvår som liturgisk kor. Kantor leier inn 

eksterne musikere ved høytidsgudstjenester og konfirmasjoner. 
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 3. Konserter og temakvelder 

Kirkelige konserter og temakvelder er med på å invitere ulike mennesker til et trygt miljø der 

engasjement og felleskap kan vokse. Vi ønsker å kommunisere at forskjellige typer musikk har plass i 

kirkens rom. 1. trosartikkel om den skapende Gud inspirerer oss til å ha en vid forståelse av hva slags 

musikk og temaer som hører til i Guds hus.  

      3.1 Konserter 

 Hvert år arrangerer korene en julekonsert i desember.  

 Udlandkoret samarbeider med et annet kor i soknet ved julekonsert og vårkonsert.  

 Aspirant-og Barnekoret arrangerer vårkonsert.  

      3.2 Temakvelder 

 Det skal, i løpet av året, arrangeres, minst en, salmekveld med ulike komponister og diktere 

som utgangspunkt. Salmekvelder hjelper oss til få bedre kjennskap til salmebokens innhold 

og lære menigheten nye salmer.  

 Temakvelder med ulike musikalske uttrykk som utgangspunkt: Her ønsker vi å ha samarbeid 

med lokale kor, korps og andre musikere. 

 Samarbeid med gruppa Tema, tro og tanke (TTT) har vi hatt og vil fortsette med for å utvikle 

nye temakvelder og salmekvelder i kirken.  

  

4. Den syngende og spillende menighet 

Noen ganger henter vi inn studenter eller profesjonelle musikere som vi betaler for et oppdrag. Det 

kan være til høytidsdager som 1. juledag, påskedag, pinse, eller konfirmasjonene. 

Men det er også viktig å lokke fram de musikalske talentene som bor i menigheten. Det å bidra 

musikalsk i en gudstjeneste som frivillig er like naturlig som å lese en tekst eller lede søndagsskolen. 

Vi vil ha en lav terskel for at barn, unge, voksne og eldre kan få bidra med sine stemmer og 

instrumenter i gudstjenester og andre tilstelninger i menighetens regi. 

Dette handler ikke bare om å finne de «flinke», men at man i samspill med kantor kan bidra med alt i 

fra å slå på en tromme, et triangel eller få vist sin stemmeprakt eller kunstene sine på en gitar eller 

piano.  

Menigheten deler visjon med Den Norske Kirke: Mer himmel på jorda. Å få være med på å løfte 

sangen, bidra til tonene og rytmen tror vi vil skape øyeblikk av himmel på jord for alle som kommer 

til kirken for å oppleve, delta og bidra.  
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DEN NORSKE KIRKE 
Skåre menighetsråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Tom Landås 411 21/04391-1 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Skåre menighetsråd 40/21 08.12.2021 

 

Budsjett 2022 
 
Vedlegg:  
SKM_C550i21112212270.pdf 
 

Saksframlegg 
Det legges frem et budsjett som bygges på at inntekter kommer fra tilskudd, gaver, 
deltakerbetaling og bruk av midler overført fra Frøylandsfondet. I og med at en rekke av 
inntektene i regnskapet vårt ikke er ferdig ført fra regnskapsfører kan menighetsrådet regne 
med at inntektene for 2021 som vist i regnskap så langt er for lave.  
 
Det er lagt opp til at driften med aktiviteter vil normalisere seg i 2022. Samtidig er det ut som 
om investeringene vi har vedtatt både for uteareale og utsmykking ikke blir gjort før i 2022. 
Derfor er det tatt høyde for dette i budsjettet. 
 
BUDSJETT 2022 

 
 

Forslag til vedtak 
1. Adm.leders fremlagte budsjett for 2022 vedtas.  
2. Midler fra ubundne fond kan brukes som vist i budsjettet. 
 

Forslag til vedtak 



39/21 Budsjett 2022 - 21/04391-1 Budsjett 2022 : SKM_C550i21112212270.pdf



39/21 Budsjett 2022 - 21/04391-1 Budsjett 2022 : SKM_C550i21112212270.pdf



39/21 Budsjett 2022 - 21/04391-1 Budsjett 2022 : SKM_C550i21112212270.pdf



40/21 Møtedager våren 2022 - 21/04473-1 Møtedager våren 2022 : Møtedager våren 2022

 

DEN NORSKE KIRKE 
Skåre menighetsråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Tom Landås 411 21/04473-1 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Skåre menighetsråd 40/21 08.12.2021 

 
 
 

Møtedager våren 2022 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Følgende møtedager foreslås for Skåre menighet: 
 

Forslag til vedtak 
Skåre menighetsråd holder sin møter følgende onsdager våren 2022 klokken 19: 
 
9.februar, 6.april og 8.juni 
 
 

Forslag til vedtak 
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DEN NORSKE KIRKE 
Skåre menighetsråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Tom Landås 411 21/04476-1 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Skåre menighetsråd 41/21 08.12.2021 

 
 
 

Menighetsfest 2022 
 
  
 
         
 

Saksframlegg 
Adm.leder foreslår at det arrangeres en menighetsfest for å samle menigheten og å gjøre 
stas på medarbeidere. Her tenker vi at et godt program, gjerne med innleide bidragsytere, 
utdeling av medarbeiderpriser og god mat kan være ingredienser. 
13.februar kan være forslag til tidspunt. 
 

Forslag til vedtak 
Skåre menighetsråd, i samarbeid med de ansatte, inviterer til medarbeiderfest søndag 
13.februar. En programkomite beståend av to medlemmer fra råd og to fra stab får mandat 
til å lage program og opplegg for festen, samt leder forberedelser og gjennomføring.  
 
 

Forslag til vedtak 
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DEN NORSKE KIRKE 
Skåre menighetsråd 

 
 

 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
 

Saksbehandler Klasse Saksmappe Gradering 

Tom Landås 411 20/01007-3 Ugradert   

 
 

Råd/utvalg Saksnummer Møtedato 

Skåre menighetsråd       

 
 
 

Orienteringssaker desember 2021 
 
Vedlegg:  
Kirkelig organisering 2021.docx 
 

Saksframlegg 
*Orientering om svar på høring om ny kirkelig organisering 
*Ny barne- og ungdomsarbeider tilsatt 
*Jul og nyttår i menigheten 
 

Forslag til vedtak 
Informasjonen tas til orientering 
 
 

Forslag til vedtak 
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Notat til høring om prostifellesråd som ny måte å organisere kirken på. Spørsmål 15 i høringen. 

 

Menighetsrådet har avgitt svar på en rekke av spørsmålene i høringen, men ønsker å gi uttrykk for følgende: 

 

1. Det oppleves lite tilfredsstillende at det bare er prostirådsmodellen som nå er gjenstand for høring. 

 

2. Vi frykter at den framlagte modell leder til at tyngdepunktet i makt og beslutningsmyndighet flyttes over 

fra, faglig sett, et teologisk og bibelsk fundament til et merkantilt, siden det ikke er foreslått at 

prostifellesrådet eller daglig leder skal inneha fagteologisk kompetanse. Biskop og prost får rent 

konsulære posisjoner inn mot beslutningsmyndighet.  

 

3. Kirken må fortsatt ledes og beslutninger tas med basis i kirkens teologi og i samvirke med de 

demokratiske organer kirken har utviklet, fra lokalt til nasjonalt nivå. Det er lange tradisjoner for dette 

samvirket. Dette må fortsatt være basis for hvordan og av hvem kirken skal ledes. 

 

4.  For å kunne drive kjernevirksomheten tilfredsstillende trengs det støttefunksjoner med kompetanse på 

mange felt. Med de 11 bispedømmene har kirken allerede en ferdig struktur som kan justeres og 

forbedres slik at vi får en hensiktsmessig organisasjon.  Vi mener det må utredes en modell som bygger 

på denne strukturen. Bispedømmene har allerede en stab, som også i framtiden vil kunne yte 

støttefunksjoner både på det merkantile og teologiske/kirkefaglige området. 

 

5. Vi kan ikke se at den framlagte modell vil kunne ivareta kirken som en nasjonal, landsdekkende kirke, 

som Norges folkekirke. Det er vanskelig å se at lokale beslutningsmyndigheter skal kunne ivareta dette. 

 

6. I den nye kommunestrukturen vil mange fellesråd kunne bestå som fornuftige løsninger. Utover det bør 

kirken søke løsninger for samarbeid over kommunegrenser der kommuner allerede gjør det. 
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