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Innledningen  

 
Alterbordet flyttet ut til folket i 2020 
 
Årsmeldingen fra Skåre menighet beskriver på forskjellige måter det meste av det som skjer i menigheten. Dette er 
Skåre menighetsråd sin måte å oppfylle Kirkeordning for Den norske kirke §12  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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2020 vil nok bli husket for det året da vi gjorde veldig mye annerledes enn tidligere. På tross av nedstengning, 
begrensninger og avlysninger kan vi fortelle om et frodig menighetsliv. Vi har hatt drive-in gudsjtenester, 
utendørsgudstjenester, møter, konserter og vanlig gudstjenester med begrenset antall deltakere. Hele tiden har 
menigheten strukket seg så langt som tilrådelig for å gi fellesskap og menighetsliv for flest mulig. Ikke minst for barn og 
unge.  
 

Bemanning  

I løpet av 2020 fikk vi nye frivillige medarbeidere i menigheten og trofaste medarbeidere fortsatte sitt arbeid. Jarle 
Kristoffersen kom inn som ny menighetspedagog i forbindelse med at Tom Landås til tillegg til å være daglig leder i Skåre 
også startet som personalrådgiver for Haugesund kirkelige fellesråd. Ingvild Bjørnøy Lalim og Ole Amund Halvorsen 
Gausdal startet våren 2020 som kapellaner i menigheten. Sistnevnte også i 20 prosent stilling i trosopplæringen. 
Under ser vi oversikt over de er ansatte i Skåre menighet. Videre ser vi hvem som sitter i menighetsråd og utvalg.  
 
Ansatte i menigheten 2020 

Navn Stilling Stillingstørrelse Kommentar 

Arnt Johan Vistnes Sokneprest 100%  

Tom Landås Adm.leder/ 
Personalrådgiver 

50/50%  

Ingvild Bjørnøy Lalim Kapellan 30%  

Lisbeth Skilhagen Haaheim Diakon 100%  

Reidun Flaten Qvale Kateket 100%  

Jarle Kristoffersen Menighetspedagog 50% Fra og med aug 2020 

Ole Amund Halvorsen Gaustad Kapellan/menighetspedagod 30/20%  

Bjørg Lund Trosopplærings-medarbeider 100%  

    

John Olof Håkonseth Organist 100%  

    

Hanna Mortveit Kirketjenerassistent Timer  

Tiril Kristine Sortland Kirketjenerassistent Timer  

 
 
Organist John-Olof Haakonseth og sokneprest Arnt Johan Vistnes er klar til nok en gudstjeneste. 
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Utvalg og komiteer i 2020 
 

Utvalg/ 
komiteer 

Medlemmer 

Vaktmestergruppen 
 

Bernhard Engedal 
Eivind Eidesvik 

Kåre Fredheim 
Tor Log 

Diakoni og misjonsutvalg  
 

Lisbeth Skilhagen Haaheim 
Liv Stavenes 

Lillian Tornes 
Anders Sande 
Øyvind Grindheim 

Anny Helen Guldbrandsen 

Gudstjenesteutvalg  

 
 

Arnt Johan Vistnes  

Knut Meland  
Jarle Botnen 

Gerd Berit Mygland 
John-Olof Haakonseth 

Utsmykkingsutvalg  Gudstjenesteutvalget 

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

Styre for Stiftelsen Olava og 
Inghard Frøylands legat 

Arnt Johan Vistnes, leder 
Ivar Eikill 

Marit Birk Danielsen 
Daglig leder for fondet: Tom Landås 

 

Menighetsrådet 

 
Rådet har bestått av følgende medlemmer i 2020: 
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 
 
 

Rådets virksomhetsområder  
 
I kirkeordning for Den norske kirke sier dette om menighetsrådets virksomhet og sammenhengen man står i: 
 

§ 12.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 trosopplæring, 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 Kirkemøtet. Avgjørelse om opprettelse av stillinger skal godkjennes 
av kirkelig fellesråd. 
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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 frem for menighetsmøtet, jf. § 13, 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. 
 

§ 13.Menighetsmøtet 
Menighetsmøtet består av de stemmeberettigede i soknet. Bare de som møter frem personlig, kan stemme. Også 
biskopen, prosten og soknepresten kan ta del i møtet, men bare stemme om de ellers er stemmeberettiget i soknet. 

Menighetsmøtet kalles sammen av menighetsrådet så ofte det er påkrevd eller finnes ønskelig eller når minst 20 av 
soknets stemmeberettigede krever det. 

Nærmere regler om formene for menighetsmøtets virksomhet gis av Kirkemøtet. 

 
 

 
Både prest og barna lyser velsignelsen over menigheten i Udland kirke  
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Møter, saker og økonomi 
Skåre menighetsråd har i løpet av 2020 avholdt 8 møter og behandlet 55 saker. Menighetsrådet har i 2020 gitt 
høringsuttalelser til Den norske kirke om kirkens arbeidsgiverlinje og om Den norske kirkes planarbeid, vedtatt nye 
grunnordning for liturgi, utalt oss om ansettelse av nye prester, vedtatt revidert ny plan for diakoni og behandlet saker 
om godkjenning av lys og lydanlegg i Udland kirke. Skåre menighetsråd sa seg også enig i forslaget om at Folk og Kirke i 
hovedsak nå blir nettbasert. Menighetsrådet har også fornyet misjonsavtalen med prosjektet i Nepal og vi har 
undertegnet avtalen om å være Grønn menighet. 
Jarle Botnen ble i desember gjenvalgt som leder og Marie M. Kristensen som nestleder for rådet. 
 
Økonomi 
Skåre menighetsråd kan melde om fortsatt god orden i økonomien i den forstand at forbruket står i stil med det vi får 
inn. Skåre menighet er også i en spesielt god situasjon i og med vi har Frøylandsfondet som er forvaltet svært godt de 
siste årene og som gir god avkastning til menighetens arbeid og Udland kirke. På tross av tunge investeringer til lyd og 
lys i kirken kan rådet fortelle om et lite regnskapsoverskudd på 180.000 kroner. Det handler også om en sunn drift av 
aktiviteter som også genererer inntekter. Dette sammen med god drift av Haugesund kirkelige fellesråds ansvarsområde 
i Skåre gir gode økonomiske forhold. Vi merker oss altså at på tross av 2020 sine utfordringer med pandemien har vi ikke 
blitt økonomisk rammet som dessverre så mang andre har blitt. 
 
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. 
 
Avkastning for 2020 er  1.745.000 kroner og 
fondets størrelse er nå på 15 571 819 kroner. Det 
betyr altså en avkastning på 12,6 prosent. 
 
Statuttene tilsier at vi skal ta ut 80 prosent av 
avkastningen og la 20 prosent bygge fondet 
videre. I 2018 ble det gjort et vedtak, som vist 
under, som tilsier at ved større avkastning en 4 
prosent likevel ikke skal ta ut mer enn 80 prosent 
av beregnet 4 prosent avkastning. Dette følges 
fortsatt. Slik at uttaket som tilfaller Skåre 
menighetsråd i år blir på 442.000 kroner. 
Vår fondsforvalter i Industrifinans forteller at 
avkastningen i 2020 ble unormalt god fordi man 
utnyttet noen gode muligheter midt i kampens 
hete da markedene gikk litt i panikk et par uker i 
mars. Han er glad på Frøylandfondets vegne at 
man fulgte rådene de gav når markedene hadde 
god temperatur.  
Vi kan naturligvis ikke forvente at avkastningen er 
på et så høyt nivå hvert år. Normalt må man 
forvente at 3 av 10 år med forvaltning faktisk gir negativ avkastning. Over tid vil normalt de 7 gode årene sørge for at 
avkastningen over tid blir god.  
 

Bålet er tent for uteaktivitet 
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 Etter Skoletid-barn som medarbeidere i gudstjenesten 

 

Gudstjenesteliv og kirkelige handlinger 
 
Gudstjenester 2020  
Dette ble året vi virkelig fikk prøvd det meste når det gjaldt hvordan gudstjenester kan feires.  Det startet normalt og vi 
hadde godt oppmøte på gudstjenestene våre fram til mars.  Det siste vi gjorde før nedstengningen var å gjennomføre 
misjonssøndag med mange mennesker til stede. Fra den dagen gjennomførte vi nattverd med særkalker. Dette innførte 
vi på grunn av smittevern. Menighetsrådet har senere gått inn for at dette skal være fast ordning i tiden som kommer. Vi 
kommer altså ikke til å gjennomføre nattverd med dypping lenger.  I nedstengingstiden gjennomførte vi en del digitale 
gudstjenester og andakter. Det var spesielt krevende å gjennomføre påskehøytiden uten å kunne samle folk i kirken. Et 
høydepunkt fra påsken vil nok være den lesestaffetten vi fikk til i fellesskap med Rossabø og Vår Frelsers. Mange ulike 
mennesker tok del i å lese lidelseshistorien som vi delte på Langfredag.  Pinsedag ble også digital, med innsettelse av ny 
kapellan – Ingvild Lalim Bjørnøy. Her var også Tv-Haugaland med og dokumenterte.   
2. Pinsedag var det en stor glede at vi igjen kunne samle oss på Krosshaugen på trygg avstand til hverandre. Før påske 
ble det også for første gang gjennomført en Drive-in gudstjeneste på haugen foran Udland kirke. Her var oppslutningen 
god og vi fikk en verdig avskjed med Sheela og Anepane med tutende bilhorn.   
 

Når det forsiktig ble åpnet for gudstjenester innendørs igjen med først 25 og så 50 ble det en «stol-lek». Vi brukte en del 
tankekraft på hvordan stolene burde plasseres for å best ta vare på alle som kom. Det fant etter hvert sin form og 
mennesker fulgte stort sett lydig opp smitteverntiltakene. Den største utfordringen var nok nattverdkøen. Her var det 
vanskelig å holde avstand.   
 

Høsten startet opp med Sildajazzgudstjeneste og konfirmasjonsgudstjenester. Nå var det lov å ha inntill 200 mennesker 
med 1 meters avstand. Vi gjennomførte hele 16 konfirmasjonsgudstjenester, for vi ville at konfirmantene skulle ha med 
så mange gjester som mulig. Det ble en maraton, men det var også en stor glede å oppleve svært mange gode 
tilbakemeldinger på at vi gjennomførte på denne måten.  Vi fikk også gjennomført skolestartleir med gudstjeneste på en 
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tilnærmet normal måte. Vi var inne i en tilnærmet normal gudstjenestehverdag i høst fram til slutten av oktober da en 

 
Historisk på kirkebakken julaften med utegudstjenste 
 
ny nedstengning gjorde at vi ikke kunne samles mer enn 50 igjen. Like før den nye nedstengningen gjennomførte vi tv-
gudstjeneste med Tv-Haugaland. Her hadde vi med oss barn fra Barn er Bra festivalen. Det ble en positiv erfaring.  
Den nye nedstengningen førte til at vi måtte tenke annerledes om julegudstjenestene. Ideen om gudstjeneste ute på 
plassen foran kirken kom ganske raskt når vi så at det ikke kom noen oppmykning innen jul. Vi «gamblet» og ba om fint 
vær. Det viste seg å bli en julaften med nydelig vær og vi fikk samlet nærmere 300 mennesker til sammen ute på plassen 
foran kirken med to gudstjenester. I Skåre kirke var det 50 på julaften og 50 på juledag. Vi er veldig glade for alt vi fikk 
gjennomført i 2020. Den eneste trosopplæringstiltaket vi måtte utsette var Lys Våken.   
Menigheten gjennomførte også et menighetsmøte der Gudstjenesteliturgien ble endelig vedtatt. Vi venter i disse dager 
på godkjenning fra biskopen.   
Vi er også glade for støtten og positiviteten i menigheten som har støttet godt opp om det vi har kunnet gjennomføre.   
Besøkstallene er vanskelig å si noe eksakt om. Tallene viser likevel at vi har hatt god oppslutning om det vi har 
gjennomført både fysisk og digitalt.   
 

Vi har i 2020 blitt flinkere til å ta i bruk de digitale flatene for å nå ut. Vi har sett stort potensiale her som vi også må 
utnytte i fremtiden. Den største lærdommen har likevel vært å kjenne på hvor viktige de fysiske møtepunktene våre er. 
Disse møtene må vi ta godt vare på når vi igjen kan det.  
 

Sokneprest Arnt Johan Vistnes 
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Trosopplæring/barne- og ungdomsarbeid  

Kateket Reidun F. Qvale med en av mange konfirmantgrupper som ble konfirmert høsten 2020. 
 
Alle de tiltakene som er under Trosopplæringen har hatt sine utfordringer i 2020 pga smittevern. 
Utsettelser, avlysninger og evnen til å snu seg seg kjapt rundt for å finne løsninger har preget dette året. 
Antall deltakere og hvor stor avstand en måtte ha til hverandre forandret seg stadig, og skapte noen utfordringer for 
planlegging og gjennomføring av tiltak. På tross av alt dette har vi klart å gjennomføre de tiltakene som går gjennom 
hele året slik at vi fikk holde noenlunde på kontinuiteten. Kor og Lek, etter skoletid, Plan B, søndagskole og Hellig uro er 
blant disse tiltakene. Barn er Bra festivalen ble gjennomført med en desentralisert modell i oktober da reglene tillot 
dette. Lys Våken måtte utsettes til 2021. Det tiltaket som måtte avlyses helt dette året var Tårnagentene. 
 
Det som samtidig er blitt demonstrert er en stor kreativitet og endringsvillig gruppe ansatte i menigheten og frivillige. 
Det har vært krevende, men lærerikt. 

 
Barn er bra!-festivalen 
Etter 20 år med festival i Haraldshallen og området omkring måtte årets festival arrangeres i kohorter med fem 
forskjellige baser. Rossabø kirke, Vår Frelsers menigetshus, KM-huset, Bleikemyr bydelshus og Udland kirke. Dette av 
kjente smittevernhensyn. Det var med stor glede og takknemlighet at vi fikk arrangert årets festival. Noen færre barn en 
ellers deltok. Det er det nok forskjellige årsaker til.  
Udland kirke var altså ett av arrangementsstedene. Også det stedet med flest deltakere. Det viste seg å være fullt mulig 
å arrangere festival i  kirke, men med 140 deltakere og 50 ledere ble det stor trafikk i kirken. Bruken av kirkerommet 
som storsal og sceneshow ble også svært bra. Showene ble streamet til de andre arrangementsstedene og til 
offentligheten for øvrig. 
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Babysang 
På nyåret 2020 rakk vi før Koronasmitten kom, å gjennomføre et helt Babysangkurs mandager fra 13.januar til om med 
2.mars. Her var godt oppmøte og det ble gjennomført likt som tidligere år. 
På høsten hadde vi en god gjeng på 12 babyer fra 14.september til og med 16,november. Vi tok følgende grep for å ta 
hensyn til gjeldende smittevernregler; Både sangstunda og den sosiale etterpå foregikk i menighetssalen, alle fikk hver 
sin matte og hadde med eget pledd. Silkeskjerfene og rasleeggene ble vasket etter hver bruk. Kaffe ble satt frem til å 
forsyne seg selv.  
Denne måten å gjennomføre Babysangen fungerer godt. Det er tydelig at det er positivt at de ikke trenger å bytte rom 
etter sangen. Det eneste vi mister, bortsett fra å være i kirkerommet, er lystenningen i lysgloben. 
I 2019 innførte vi gratis tilgang til Babysang. Det ser ut til å bli tatt positivt imot ved at flere har møtt opp. At det er gratis 
skaper også ro rundt det å komme en gang imellom.  
 
4-årsbok 
Søndag 2.februar kom 16 4-åringer og fikk  «Bibelen forteller». 
Dagen i forvegen, 1.februar, inviterte vi til lørdagsgrøt i menighetssalen. Halvparten av familiene kom og her var 
stemningen god og familiene så ut til å kose seg.  
Dette er noe som vi så potensiale til å kunne invitere til flere ganger. 
Søndag 18. oktober hadde vi utdeling av 4-årsbok, det var 24 fireåringer som kom , og så var de invitert til å delta på 
menighetens høstbasar etter gudstjenesten. Veldig kjekt at flere av de som fikk bok og deres familie deltok på 
arrangementet etter på. Det ble i overkant spennende da vi hadde begrensning på hvor mange som hadde lov å være 
dere på grunn av smittevernregler. 
 
Ledertrening 

 
Menighetspedagog Jarle Kristoffersen underviser barna i menigheten 



11 
 

Det har vært et litt vanskelig år for ledertreningen. Samlinger har blitt avlyst og det har vært vanskelig å få den praksisen 
man skal ha. Likevel har vi noen ungdommer i ledertrening også i 2020 og de deltar på de tiltakene vi har. Ser likevel at 
det er vanskelig å få folk til å binde seg til å gå på ledertreningskurs, har ungdommer som vil være med på tiltak vi har 
men ikke ønsker å delta på ledertreningskurset.  
 
Tirsdagsklubben 
En trofast gjeng som kommer, noen har gått i mange år og noen nye som kommer til.Vi hadde en pause da ting ble 
stengt ned og savnet var stort til å møtets igjen, så glede var desto større når vi fikk starte opp igjen. Vi har samling i 
kirkerommet, spiser sammen og leker sammen, puterommet er et veldig kjekt rom og blir brukt veldig mye. 
 
Kor og lek 
møtes hver mandager fra kl.17.00-17.45. i kirkerommet med sang og samling før man fortsetter i menighetssalen for lek 
og aktivitet. Kor og Lek synger på gudstjeneste 2 ganger i året og det er når det er utdeling av 4-årsbok og på 
jubilantfesten i menigheten. 
Det er en aktiv og sprudlende gjeng, mange av barna går i samme barnehage og det kan til tider være utfordrerne, 
samtidig så er det utrolig kjekt at de snakker mye om det i barnehagen og har fellesskapet i kirka også sammen.  
 
Søndagsskolen /hellig uro 
Her har menigheten knallflinke frivillige ledere som gjør en utrolig viktig jobb. Søndagsskolen/ hellig uro er en viktig del 
av gudstjenesten, så det har vært lagt til rette for søndagsskole/hellig uro så fort vi fikk lov til å ha det selv om vi måtte 
ha forskjellige innganger og begrensning på antall deltakere. 
Søndagsskolen/ hellig uro har hatt en veldig stabil gjeng som har gått nå i høst, mange av barna har nok syntes det var 
stas å få egen inngang til søndagsskolen/hellig uro og litt mer tid til å være bare der og ikke på gudstjeneste, samtidig 
savner noen det å være en del av gudstjenesten, men veldig glad for at tilbudet har fått vært oppe å gå. Det som har 
vært dumt denne høsten er at vi ikke har fått hatt med oss barn fra dåpsfølget siden søndagsskolen/hellig uro er et eget 
arrangementet. 
 
24 hours festival

24 Hour-festival samler mange barn og er en stor suksess 
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24 hours festival ble gjennomført i februar 2020 så det var kjekt at det ble gjennomført før pandemien kom. Barnekoret 
vårt var med som forsanger på alle samlingene vi hadde i løpet av det døgnet vi var sammen, det var veldig gøy å ha 
med lokale unge forsanger og band fra Misjonskirken sammen med organisten vår.  
Det var ca. 240 deltaker og over 70 ledere som var innom og gjorde en innsats.  
Vår frelsers menighet var med som arrangør sammen med Misjons kirken i Skåredalen, Tabernakelet og Skåre menighet. 
Det er en fra hver menighet som sitter i lederteamet og det er en veldig fin gruppe som jobber veldig bra sammen.  
 
 

 
Barnekor med John-Olof Haakonseth som dirigent og Jarle Kristoffersen som medspiller 
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HER ER LITT OM OMFANGET AV TROSOPPLÆRINGEN SOM DET RAPPORTERES OM 
I tillegg finnes flere, se «Øvrige tiltak», under. 
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Konfirmanter klar for sykkeltur 

 
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.   
 
 
Skole/kirke-samarbeid 
Skåre menighet har lang fartstid i samarbeid med skolene (1. – 7. trinn) innenfor menighetens grenser. Vi har faste 
undervisningstema for 1.-4.trinn og faste rutiner omkring tidspunkt. Dette skaper trygghet til å takke «ja» til 
invitasjonene som blir sendt til hver av skolene fra kirken. 
Dette er undervisning om kirkens lære, tro og tradisjon.  
Skolegudstjenester var et særskilt tema på et møte om skole/kirke-samarbeid under menighetens visitas våren 2019.  
Alle de fire barneskolene fant der trygghet i å kunne fortsette med skolegudstjenester, og å takke ja til undervisningen 
som kirken inviterer til. Skolene har nå landet på at det kun gjennomføres skolegudstjenester til jul. Hauge skole 
kommer til Skåre kirke og Gard og Austrheim kommer til Udland kirke. Saltveit har pleid å invitere kirkens ansatte til 
skolen for gjennomføring av julegudstjenester. Av ulike årsaker gjennomføres det ikke gudstjeneste på Saltveit hvert år. 
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Gudstjeneste er både undervisning om tro og i tillegg ligger det i gudstjenestens natur å invitere til å delta i 
trosbekjennelse, lystenning, sang og bønn. Dette ligger da i grenselandet til kirkens trosopplæring. Det er grunn til å tro 
at skolen i vårt samfunn ønsker å beholde julegudstjenesten som en del av vår kulturformidling. Den kristne julens 
fortelling og budskap er en del av vår kulturarv.  
Skolen har ansvar for å arrangere undervisning og samlinger, på samme tidspunkt, for de som ikke blir med til kirken. 
 
Konfirmantarbeidet 
Konfirmantåret står midt i kirkens trosopplæring med invitasjon til 60 timer samvær. Vi har en jevn oppslutning omkring 
konfirmasjonen. I samarbeid med Vår Frelsers og Rossabø menigheter har vi ulike undervisningsgrupper som 
konfirmantene kan velge ut ifra, Multi, KRIK gymsal, Film, Friluft og Ung leder. I tillegg blir konfirmantene med på leir; i 
en årrekke har vi invitert til den lokale leiren ProsjektCamp og sommerleirene med KRIK og KFUK/M. Dessverre ble disse 
avlyst pga. Koronasmitte i 2020, men vi arrangerte da lokale leirer. I juni arrangerte vi konfirmantleir for 
Skårekonfirmantene der de kunne velge mellom gruppene båttur, fjelltur, sykkeltur og lek og aktivitet. Når vi så skulle 
invitere til konfirmasjon 2021 har vi holdt på det å arrangere lokal leir, bl.a. på leirstedene Stemnestaden og Fredtun. 
I fordelingen i grupper og leirdeltagelse, ser vi at ønske om å være i gruppe med sine venner er av stor betydning. Vi 
prøver i mest mulig grad å etterkomme ønsker omkring dette.  
Konfirmantene med foreldre og foresatte hører til i menigheten. I konfirmantenes timeplan har de fått tildelt søndager 
hvor de kan komme til gudstjeneste sammen med gruppa si. Prest/kateket tar imot de og gir de oppgaver i 
gudstjenesten. Ønsket er at de skal finne sin plass og gjerne melde seg på ledertreningen i menigheten i fortsettelsen. 
 
Undervisning for voksne.  
I 2020 ble det vanskelig å gjennomføre flere av samlinger for voksne, med “Treffpunkt for tro og tanke” som arrangører. 
Her var det gode planer som dessverre måtte avlyses pga smittefare. To av samlingene ble gjennomført. Lina Sandell-
kveld i Udland med Einar Steensnæs som salmevert og Udlandkoret. Det ble også arrangert et foredrag med tema 
«Hagia Sofia- der hvor muslimsk og kristen kunst møtes» med Gunnar Danbolt.  I TTT 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.  
 
 

 
Ingvild Lalim Bjørndal ble innsatt til tjeneste i Skåre menighet med TVH som tilstedeværende menighet 
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Diakoni og misjon  

 
Som en del av menighetens diakoni- og misjonsarbeid har vi gode medarbeidere og venner i Nepal. 
 
Diakoni- og misjonsutvalget la frem for menighetsrådet en revidert utgave av menighetens plan for diakoni og misjon. 
Dette arbeidet blir også nå satt i sammenheng med Den norske kirkes plan for dette store område i menighetens arbeid. 
Den nye planen ble vedtatt i høst. ”Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes 
gjennom nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.” Planen peker på fire 
områder: 
Hva ønsker vi å ha som hovedsatsningsområder den neste perioden: 
 
1: Nestekjærlighet  
2: Inkluderende fellesskap 
3: Vern om skaperverket 
4: Kamp for rettferdighet 
 
Diakonien i Skåre menighet er både konkrete tiltak og en holdning i menighetsarbeidet. Det er ønskelig at diakonien er 
synlige gjennom menneskers tjeneste i alt vi foretar oss.  
 
Her nevner vi noen av de konkrete tiltakene: 
 
*Besøkstjenesten pågår hele året. Noen har blitt besøkt gjennom flere år og nye tar kontakt. Dette er et arbeid vi tror 
har store muligheter om vi får til at de som trenger besøk tar kontakt, og at menigheten kan still med besøkere. I 2020 
har mye av kontakten foregått via telefon. 
*Andakter på sykehjem er en tjeneste menigheten utfører i samarbeid med prestene og kantor. Dette har i år vært 
begrenset av naturlige årsaker. 
*Turvirksomhet for eldre ble i 2020 også vanskelig å gjennomføre.  
*Det har vært et fornyet fokus på at Skåre menighet er «Grønn menighet» 
*Forberedende arbeid til å etabler en bønnetjeneste for bydelen vår er i gangsatt. 
*Planer og forslag til felles fokusområder for diakonien er drøftet i diakoniforum og med daglige ledere i menigheten og 
kirkevergen. Det er forventet at nye tiltak vil se dagens lys i 2021.  



18 
 

 

Kirkemusikk  

 
Korøvelse med Udlandkoret kom i gang igjen før sommeren 2020, da med stor avstand. 
 
Udlandkoret 
Vårt voksne kirkekor Udlandkoret startet som vanlig som alle andre år med faste øvelser i ro og mak. Blant annet var vi 
planla vi å medvirke på Treffpunkt Tro og Tanke med Lina Sandells sanger. Dette arrangementet gjennomførte vi i høst. 
Vi ville få til en felles vårkonsert med Cantus Vitale i april men var nødt at avlyse. Det er et fint oppsett med vårsanger 
som vi sparer til et annet år. Etter 1,5 måneder kunne vi treffes igjen i begynnelsen av mai til øvelser og en liten 
sommeravslutning med lydopptak. Høsten startet over all forventing stort sett som øvelsene i mai, med ansvarlig 
avstand på øvelsene. Vi øvde til og medvirket på Alle Helgensøndag. Vi øvde til en felles julekonsert men hadde ikke 
mulighet å gjennomføre. Sparer program til annet år! 
Udlandkoret gir en egen årsberetning i tillegg. 
 
Korsang for ungdom 
Våren 2020 hadde vi en liten sanggruppe av ungdomsskolejenter, de treffet kantoren hver onsdag ettermiddag for 
øvelser. De fikk fronte som sangere på 24 hour-festivalen sammen med et band fra Skåredalen Misjonskirke. Et flott 
samarbeid som betydde mye for jentene. I høst ble dessverre ingen av de med videre. 
 
Barnekor 
Barnekoret hadde liksom de andre korene en god start, virksomheten lades på is under lockdown  under våren. 
Barnekoret kom sterkt tilbake under høsten, med en ny assisterende korleder og med rekruttering fra Etter Skoletid og 
uten annen PR annet enn med vanlig korhåndverk, så vokste koret fra ca 6-7 jenter til hele 18 jenter på slutten av året.  
 
 



19 
 

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 3-4 ganger i halvåret 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. Her prater om det som opptar oss av smått og stort.   
   
Kreativt verksted:  
Samles siste mandagen i måneden og her lages ting til høstbasaren. Det går mye i strikking, men også på litt andre ting 
som å bake lefser som vi selger på høstbasaren. De er ikke så mange, men de som er med er veldig trofaste. Kreativt 
verksted harplass 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.  

 
Treffpunkt for Tro og Tanke 

Menigheten er heldige som har en gruppe svært engasjerte frivillige til å drifte det spennende tiltaket TTT. 

Se egen omtale under kapittel «Undervisning» 

 

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. 

"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: 
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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 2020 var det ikke stor aktivitet i styre og komitearbeid men likevel noe aktivitet i kirken på tross av pandemien. 

 
 

 
Skipet henger tryg og har stø kurs i Skåre kirke 
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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 
2020 

Udland søndagsskole 0-9 100 

Hellig uro 9-13 60 

Tirsdagsklubben 0-6 40 

Kor og lek 0-6 50 

Udland barnekor 7-12 20 

14. Haugesund Skåre KFUK/M 9- 40 

Konfirmantarbeidet 14 100 

LIV 16 2 

Barnas råd 6-12 15 

Babysang 0  45 

Etter skoletid 6-12 140 

Plan-B 6-12 100 

Minileder-agenter  
Etter Skoletid 

10-12 20 

Milk Ledertrening  15 8 

Kulaklubben Voksne 20 

Udlandkoret Voksne 19 

Klubb 83 Unge, voksne 60 

Husfellesskapsgrupper Voksne 18 

Bibelgrupper Voksne 50 

Bleikemyr Misjonsgruppe Voksne 8 

Tibetmisjonsforening Voksne 15 

Kreativt verksted Voksne 15 

Prosjekter/møter   

Barn er bra!- festivalen 6-12/13-18 500 

24.Hour festival 10-13 200 

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 20 

Fireårsbok 4 50 

Tårnagenter 8 30 

Lys Våken 10-11 - 

Seksårsbok 6 30 

Unge voksne Unge voksne 20 

Treffpunkt Tro og Tanke Voksne 100 
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