
 



«VÅR FRELSER – I SENTRUM FOR MENIGHET OG BY» 
Våre særlige fokusområder 2015-2017: 

 
Barn og unge 

Vi vil legge til rette for at barn og unge og deres familier kan bli en større del av menighetens gudstjenestefelleskap 
Et liv i tro 

Vi vil styrke bevisstheten om at vi døpes til et liv som Jesu Kristi disipler i hjem, kirke og samfunn. Trosopplæring er 
livslang læring. «Hva vil det si å følge Jesus Kristus i vår tid?»  

Dette er et spørsmål som vi ønsker å holde levende i vår menighet. 
Medarbeiderskap 

Vi vil arbeide sammen i team og tenke om hverandre som et stort lag. Ulønnede og lønnede medarbeidere skal oppleve 
at de blir satt pris på og at de blir gitt spillerom 

 

NOEN AV ÅRETS HØYDEPUNKT 
 Oppstart av søndagsskole!  

 Stafettpinne levert videre fra prost Norodd Stavenjord til prost Rune Steensnæs Engedal 

 Festkafé på 17.mai – i samarbeid med byens 17.mai-komité 

 Takknemlige cruiseturister – 18 anløp  

 Markedsdager med rekordresultat 

 Kirkevalg 

 

 
 
 

 

 

 



MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING FØR OG ETTER KIRKEVALGET 

 
 
Menighetsrådet bestod fram til Kirkevalget av 8 valgte medlemmer uten varamedlemmer.  
I tillegg er sokneprest medlem i rådet og administrasjonsleder deltar på møtene og har sekretærfunksjon.  
I 2015 ble det avholdt 10 menighetsrådsmøter, og det ble behandlet 55 saker. 
 
Fram til 1.november 2015 så Vår Frelsers menighetsråd slik ut: 

Karianne Volden Hjortland MR-leder, Kirkelig Fellesråd, Stiftelsen for Vår Frelsers menighetshus, 
gudstjenestemedarbeider VFK og Skåredalen 

Sigmund Hansen Nestleder MR, leder HØR, misjonsutvalget, gudstjenestemedarbeider i VFK 

Marit Færevåg Røvær menighetsutvalg, gudstjenestemedarbeider Røvær 

Sigrid Sandve Klokkertjeneste VFK, gudstjeneste- og musikkutvalget, Kulturkirken Skåre 

Ola Myklatun Kirkelig Fellesråd, leder Diakoniutvalget, gudstjenestemedarbeider VFK og Skåredalen 

Karl Gunnar Haanes Leder Skåredalen menighetsutvalg og trosopplæringsutvalget, gudstjenestemedarbeider 
i Skåredalen. 

Astrid Røthing Arrangementsressurs, gudstjenestemedarbeider i VFK og Skåredalen 

Hans Asbjørn Aasbø Misjonsutvalget, Bibelkontakt, Stiftelsen Vår Frelsers menighetshus, 
gudstjenestemedarbeider i VFK 

 
01.11.2015 – 31.10.2019 ser Vår Frelsers menighetsråd slik ut: 

Dagfinn Våge Leder MR, Kirkelig Fellesråd, Musikkutvalget 

Helene Breivik Hellerdal Nestleder MR, Gudstjenesteutvalget, klokkertjeneste 

Elise Håland Knutsen Diakoniutvalget 

Amalie Storesund Trosopplæringsutvalget 

Martha Helene Frønsdal Diakoniutvalget 

Karl Gunnar Haanes Trosopplæringsutvalget, Stiftelsen Vår Frelsers menighetshus 

Elida Kristine Sortland Misjonsutvalget 

Sigrid Sandve Kirkelig Fellesråd, HØR, Gudstjenesteutvalget, klokkertjeneste 

Varamedlemmer  

Maria Louise Bordvik Misjonsutvalget 

Ole Johs Melkevik Trosopplæringsutvalget 

Alf Magnus Frønsdal  

Hans Asbjørn Aasbø Misjonsutvalget 

Oddny Brynjelsen Røvær menighetsutvalg 



BEMANNING OG ANSATTE 

Navn Stilling Stillingsstørrelse 

Inger-Mette Brommeland Administrasjonsleder 100 

Sveinar Medhaug Sokneprest 100 

Norodd Stavenjord Prost, menighetsprest 100, fram til 30.04.2015 

Rune Steensnæs Engedal Prost, menighetsprest 100, f.o.m. 01.10.2015 

Torgeir Vea Kapellan 100 

Arve Dalby Soknediakon 100 

Jon Erik Kiørboe Strand Trosopplæringsmedarbeider 100 

Goos ten Napel Kantor 100 

Ileana del Carmen Chiunti Kirketjener 50  

Ansatte i Stiftelsen:   

Heidi Saltvedt Husmor/vaktmester 50 

Magnus Tveit Vaktmester Timebasis 

Andre:   

Linn Kristin Mæland Kirketjenerassistent Timebasis 

Sarah Krebs Volontør 50% høst 2014 – sommer 2015 
 

GUDSTJENESTELIV OG KIRKELIGE HANDLINGER  

 



Oppslutningen om menighetens gudstjenester på søndag og helligdager har i 2015 vært relativt stabilt sammenlignet 
med de to foregående årene: 2013: 11 274 deltakere. 2014: 11 429. 2015: 11 161. I denne sammenheng er det verdt å 
nevne at det i 2015 ble avholdt fire færre gudstjenester enn i de to foregående årene på søndag og helligdager. Dette 
skyldtes bl.a. at en fra høstsemesteret 2015 startet et prøveprosjekt der en samlet gudstjenestesatsningen i VFK i 
sentrum og la ned gudstjenestearbeidet i Skåredalen for en toårsperiode. Endringen førte også til at en kunne ha 
månedlige familiegudstjenester i Vår Frelsers kirke (VFK) f.o.m. høsten 2015. I VFK ble det ikke avholdt gudstjeneste på 
nyttårsaften. En planlagt ny tredje julaftens-gudstjeneste ble også avlyst. Avlysningene skyldtes bl.a. at to av 
menighetens prester var ute med pappa-/fødselspermisjoner og sykemelding i desember. En ser fra 2015 at julaften 
står veldig sterkt i Vår Frelsers og det nok er rom for en ny tredje julaftensgudstjeneste.  
 
Det er gledelig at gudstjenesteoppmøtet er stabilt, men en må fortsatt arbeide målrettet for vekst i antall 
gudstjenestedeltakere. Dette gjelder både i Vår Frelsers kirke og på Røvær bedehuskapell. Totalt på alle gudstjenester i 
2015 var det 17 207 deltakere fordelt på 192 gudstjenester. Dette er en økning fra året før der en hadde 16 792 
deltakere fordelt på 197 gudstjenester. Det er fortsatt et rikt gudstjenesteliv i Vår Frelsers menighet.   
 
I 2015 ble det avholdt 55 gudstjenester med nattverd, mot 56 i 2014.  I årsmeldingen for 2014 kommenterte en at det 
hadde vært en nedgang i antall gudstjenester med nattverd de siste årene og at det ble viktig å forhindre en ytterliggere 
nedgang. Dette er fortsatt viktig. Fremover kan en også vurdere om en kan ha nattverd i flere familiegudstjenester. 
 
I 2015 ble det avholdt 14 familiegudstjenester i soknet. Oppmøtet er godt og en ser at det i disse gudstjenestene ligger 
en mulighet til å inkludere flere i gudstjenestelivet. Samarbeidet med trosopplæringen står her sentralt. Fra 2015 er det 
verdt å nevne at en flyttet myldregudstjenesten fra menighetshuset om lørdagen til søndagsgudstjenesten i kirken. Dette 
viste seg å fungere svært godt, og det ble en flott gudstjeneste med deltakelse fra menighetens babysanggrupper. 
Ellers må det også nevnes at det ble startet opp søndagsskole i menigheten i 2015. Dette er gledelig. Barna og de 
voksne som har fulgt med har gått til søndagsskolen på menighetshuset etter dåpen i gudstjenesten. Det har vært 10 
gudstjenester med søndagsskoletilbud i VFK i 2015.    
 
Også i 2015 har mange frivillige bidratt med sine evner og ressurser i gudstjenestene. Dette er svært gledelig og er en 
berikelse for gudstjenestelivet. Konfirmantene er også med som ministranter gjennom store deler av året og dette er nå 
godt innarbeidet.  
 
I 2015 ble det som året før holdt morgenbønn på onsdager og formiddagsbønn i kirken på fredager. Hverdagsmessen 
ble avviklet som følge av for liten oppslutning. Det ble videre arrangert flere barnehage- og skolegudstjenester. Det er 
veldig gledelig at skolegudstjenestene fortsatt står sterkt i soknet. Her har vi et godt samarbeid med skolene. I 
desember ble det avholdt julegudstjeneste i samarbeid med TETRE, Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen. Det ble også 
arrangert julegudstjeneste for eldre.    
 
Det har vært en merkbar vekst i antall dåp i 2015. I 2014 ble det utført 87 dåp i soknet. Dette var et lavt tall i lys av at 
gjennomsnittet de 10 siste årene har vært 116. I 2015 ble det utført 121 dåpshandlinger. Dette er veldig gledelig. 
Menigheten har arbeidet bevisst med oppslutningen om dåp bl.a. gjennom deltakelse i Aksjon dåp. I 2015 ble det 
gjennomført 105 kirkelige gravferder og 20 vielser. Dette er stabilt sammenlignet med de to foregående årene.  

Sveinar Medhaug 

TROSOPPLÆRING 
Trosopplæringsutvalget i Vår Frelsers menighet har i 2015 har bestått av 3 
ansatte og 3 frivillige medarbeidere. 
 
Vår Frelsers menighet fikk i 2011 godkjent sin trosopplæringsplan . I planen har vi laget en rekke tiltak for ulike 
aldersgrupper fra 0-18 år. Planen er ambisiøs ut i fra de ressursene vi har i dag. Den godkjente planen har siden den 
gang blitt noe endret. Vi har prøvd ut ulike tiltak, evaluert, endret og avsluttet noen av dem. Årlig sender vi inn rapport til 
kirken sentralt der oppslutning på tiltakene blir målt.  
 
Vår menighet strekker seg fra Røvær i vest og til Skåredalen i øst.  Som bymenighet ser vi at vi har ulike utfordringer.  
Den fysiske avstanden til enkelte av barneskolene som ligger i menigheten er lang og trafikkert.  Det innebærer at barna 
som inviteres til tiltak i menigheten må bli transportert hit av foresatte.   



Trosopplæringen skal nå alle de døpte. Vi sender invitasjoner til alle døpte i vår menighet via posten til ulike årskull 
gjennom hele året. Våre invitasjoner sendes også til de barna som er tilhørende. (en av foreldrene er medlem i kirken).  

 
Vi er utrolig glade for at vi får bruke flerbrukshallen i Skåredalen til noen av våre faste aktiviteter. Annenhver mandag 
har vi en barneklubb som heter Microklubben (4-7 år) som har hatt gjennomsnittlig 11 barn på møtene høsten 2015. De 
fleste av dem bor i Skåredalen. Vi har også et barnegospelkor annen hver mandag på samme sted. Det er flott at vi få 
bruke disse lokalene selv om det også har noen utfordringer å være i lånte lokaler. Mye utstyr må flyttes mellom 
menighetshus i sentrum og Skåredalen og rom må settes i stand for hver gang.  Men vi ser det som viktig å være 
tilstede der barna bor, i deres nærmiljø. Derfor satser vi på å ha kontinuerlige tiltak for barn i Skåredalen. 

 
 
Menigheten samarbeider også med Haugesund KFUK-KFUM om en speidergruppe i Skåredalen. (13. Haugesund 
KFUK-KFUM) Her har vi 2 grupper. Stifinnere (4. og 5. klasse) og vandrere (6. kl. og oppover) som møtes ukentlig 
gjennom skoleåret.  Her bruker vi i tillegg til flerbrukshallen, Rufus barnehage og uteområdene i Skåredalen/Djupadalen. 
I høsten 2015 samarbeidet storspeiderne også med 14. Haugesund KFUK-KFUM om møtene. 
 
Trosopplæringsreformen oppfordrer oss til å nå bredden av de døpte i vår menighet.  Derfor har vi også fokus på enkelt 
tiltak for ulike aldersgrupper, som blant annet babysang, gudstjeneste med myldring(1-5 år), utdeling av 4 års bok, 5 år 
gudstjeneste, Skolestartleir (1. klasse), Påskejakt (2. klasse), Tårnagenthelg (3. klasse),  Plan B (4. klasse), Lysvåken 
(5. og 6. klasse), LørdagsGodt (5-7. klasse) og  ledertrening . Ledertrening gjennom MILK og LIV kurs har vi sammen 
med Rossabø og Skåre menigheter. Vi er også med på den årlige Barn er bra!-festivalen.   
 
Nytt tiltak i 2015 var gudstjeneste med myldring søndag formiddag som vi har både vår og høst i ordinær kirketid. Om 
våren blir 3 åringene spesielt invitert og om høsten 2 åringene. Dette tiltaket er en endring av de tidligere 
myldregudstjenestene vi hadde på lørdagene. 
 
Trosopplæringen har et oppdrag. Vi skal nå flest mulig av de døpte. Dåpen blir startskuddet for en trosopplæring som vi 
som menighet ønsker å stimulere /hjelpe til med slik at det blir trosopplæring både hjemmet og i møte med kirken.  Da 
kan de døpte på ulike måter bli kjent med den troen de ble døpt til gjennom dåpen.  
 
Trosopplæringen i menigheten er bredt omtalt på menigheten sin hjemmeside. Her har vi delt tiltakene inn i forhold til 
alder.  Her ligger det oppdaterte kalendere for de ulike tiltakene.  



Trosopplæringstilbudet i vår menighet vil hele tiden bli evaluert. Klarer vi å nå bredt nok ut med tilbudene vi har i 
menigheten?  Vi er åpne for innspill til forbedringer og sammen ønsker vi å gi et godt og variert trosopplæringstilbud til 
barn og unge i Vår Frelsers menighet.  
Målet for 2016 er å ha evaluert alle tiltakene slik at vi får et godt grunnlag for videre satsning.      

Jon Erik Kjørboe Strand 

KONFIRMANTARBEIDET 

Byens tre menigheter samarbeider godt om konfirmantarbeidet. På Røvær var det i år tre konfirmanter. I alt ble 89 
konfirmert i Vår Frelsers 2015, og dette er en oppgang fra året før som hadde 81. Undervisningen foregikk både på KM-
huset, menighetshuset og i marka. Vi fikk også leige Misjonskirken i Skåredalen til en av våre grupper. 
Som vanlig ble det tilbudt en 30 timers turdel som utgjør halve konfirmasjons-tiden på i alt 60 timer. Enten TT-festival i 
Gjøvik, KonfAction i Bø eller en lokalt arrangert ProsjektCamp. Sistnevnte ble delt opp i to helger, hvor den ene var på 
Fredtun utenfor Skudeneshavn, og den andre var en såkalt ”bo-hjemme-weekend” i Udland kirke.  
Konfirmantopplegget fungerer bra, og det er i alt 13 undervisningsgrupper som fordeles på de tre menighetene. De er i 
år delt inn i KRIK-gymsal, Tur og friluft, Forming, Keystone, Film og Tilrettelagt for konfirmanter med utviklingshemming. 
Konfirmantene deltar med ministrant-tjeneste på gudstjenestene både i Skåredalen, på Røvær bedehuskapell og i Vår 
Frelsers kirke. De deltok som vanlig på årets Fasteaksjon, og gjorde en flott innsats.                                       

Torgeir Vea 
 

 
 
 

 



ÅRSRAPPORT FOR KEY STONE SINGERS 2015 

 
Ettersom noen av menighetens konfirmanter velger Key Stone Singers som sitt konfirmantopplegg, tar vi med korets 
årsmelding her: 
 
2015 har vært nok et år fullt av engasjement og kjekke arrangementer for Keystone Singers Ten Sing. Gruppa reiste på 
øvelsesweekend til Utsira siste helg i februar – en veldig kjekk og viktig tur med masse tid til lek, gøy, øvelse og litt 
bibelkunnskap og gudstjenestearbeid. 
Årets forestillingsprosjekt var et samarbeid med Nytt Liv Ten Sing i Norheim menighet. Forestillingen het «Frykt ikke» og 
ble vist i Norheim kirke 14.mars kl. 19. Det var inspirerende og kjekt å samarbeide med et annet kor.   
Andre opptredener i år: 
Sport&Sprell&Kjerkegospel i Norheim kirke, Vigdarheimdagen, Kulturnatt sammen med Nytt Liv og Good News, Good 
Night i Håvikhallen, julekonsert sammen med One Way i Scenen café og 1.juledagsgudstjeneste i Rossabø kirke.  
Koret hadde totalt 51 betalende medlemmer i 2015. Av disse var 15 nye på høsten, både konfirmanter og noen andre 
som hadde hørt om koret. Rundt 30 stk møter på hver øvelse. Styret ønsker å satse på ungt lederskap og er derfor 
opptatt av å sende ungdommer på kurs. I år deltok Frida Dyrhol og Johanne Steensnæs Engedal på Ten Sing Seminar i 
Ulsteinvik, og ble kurset i dans og konsertproduksjon. Det var også to fra styret som deltok på KM-lobby og Landsmøtet 
til Norges KFUK-KFUM i Bergen i april: Sara Hessen og Nora W. Eriksen. Flere fra koret deltok på TT i Gjøvik, alle 
konfirmantene og en del eldre som ungdomsledere. Vibeke Vikingstad gjorde en god jobb som dirigent på høsten, etter 
at Ingvill sluttet, og Harald Helland har vært ansatt som bandleder. Vi var glade for å ha på plass ny dirigent ved 
utgangen av året: Brynhild M. U. Brandtzæg. Vi ser at det er viktig å engasjere musikkfaglig kompetente ledere både 
mtp. kompetanse og kontinuitet i arbeidet, og har tro på at den nye musikalske lederduoen vår kan styrke både kor- og 
bandarbeidet i 2016. 
Styret 2015: 
Styreleder: Johanne Steensnæs Engedal og Lisa Bjørkelund 
Nestleder: Sara Hessen 
Sekretær: Nora W. Eriksen 
Styremedlemmer: Frida Dyrhol, Ingunn Therese Ruus, Rebekka Elise Søreng Hanssen 
Varamedlemmer: Elin Kristin Lid, Emilie Pensgaard Hansen, Karl Johan Stensland 



Voksenledere: 
Dirigent våren: Ingvill Halsnes Århus 
Dirigent høsten: Vibeke Vikingstad 
Bandleder høsten: Harald Helland 
Konfirmantprest: Silje Arnevik Barkved 
Ansvarlig voksenleder våren: Marte Bårvåg Nesse 
Ansvarlig voksenleder høsten: Helene Breivik Hellerdal  
Voksenleder våren: Sarah Krebs 

Helene Breivik Hellerdal 

 
DIAKONI 
«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, 
inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.» 
Slik lyder Den norske kirkes definisjon. 

 
 
 
Alle troende er utfordret til diakoni, og diakoni utøves overalt i menighetens virksomhet og blant alle menighetens 
ansatte og frivillige. 
Menighetsrådet har oppnevnt et diakoniutvalg og ansatt en diakon som har særskilt ansvar for planlegging og ledelse av 
menighetens organiserte diakonale virksomhet. 
Vår Frelsers menighet har vedtatt lokal plan for diakoni, denne kan leses her (sette inn link til Diakoniplan 2015 – 16 
med måloppnåelse for 2015) eller du kan få den ved å kontakte diakonen. 

Barn og unge: 
I samarbeid med menighetens trosopplæring har vi arrangert skolestartleir for de som skal begynne i 1.klasse.  På 
Barn er Bra festivalen har vi en gruppe med tema: «Diakoni og miljø» og vi har «Diakonikrok» der deltakere som 
trenger det kan få et pusterom. Vi er og med å legge til rette for konfirmanter som trenger noe ekstra.  

Voksne og eldre: 
«Åpent hus» på menighetshuset etter formiddagsandakten i kirken hver fredag, også om sommeren. Her kommer 
mellom 25 og 50 eldre til mat og sosialt fellesskap.  
«Jubilantfest» er felles bursdagsfest for alle som fyller 75 – 80 – 85 – 90 – 95 og 100 år. 90 personer tok i mot 
invitasjonen dette året. 
«Kirkeskyss» – en søndag pr mnd. tilbys skyss til gudstjenesten. 



 
Formiddagstreff  i  Seniorfestivalen – 220 deltakere på årets arrangement. Skyss fra institusjonene. Samarbeid med 
Haugesund sanitetsforening og Haugaland Videregående og Pensjonistservice. 
«Høsttur» - årets tur gikk til Hermon i Hallingdal med 61 deltakere, fem dager i august. 
 

 
«Julegudstjeneste for eldre» - rett før jul inviterer vi til gudstjenesten i Vår Frelsers kirke. Her tilbys transport fra 
institusjonene i samarbeid med Seniorrådet og Pensjonistservice. Stor kirkekaffe på menighetshuset etterpå. 90 eldre 
deltok denne gang. 

Mennesker med utviklingshemming: 
«Lørdagskafé» en lørdag i mnd. Det kommer i snitt 45 på disse samlingene hver mnd. 
Vi har felles juletrefest og sommertur med de andre lørdagskafeene. Det var ca 80 mennesker med på hver av disse 
samlingene. Sammen med diakonistiftelsen Rogaland arrangerer vi  weekendopphold på Nesjaturet på Bømlo og 
ferietur til Solgården i Spania. 

Gatenær diakoni:  



Diakonen bruker tid i byens rusmiljø, på gaten, under Risøybroen og på TETRE. Mange samtaler om viktige spørsmål 
gjennomføres. Vi arrangerte grilltur til Lindøy i juni sammen med TETRE, Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeens 
rusomsorg  med mere enn 20 deltakere. Før jul arrangerte vi gudstjeneste i Vår Frelsers kirke med påfølgende samling 
med mat og sosialt samvær på menighetshuset .  Vi fikk en stor pengegave fra Stavanger biskop til gatenær diakoni. 
Derfor kunne vi dele ut «varme julegaver» (Ullstillongs og ullsokker) til mere enn 40 personer. Sammen med frivillige har 
vi og arrangert utflukter i distriktet – her blir det god anledning til å komme litt bort fra gata. Det gir og muligheter for 
gode samtaler og opplevelser. 

Samhandling med kommunens helse- og omsorgstjeneste: 
Vi gjennomfører regelmessig sangstunder, andakter og gudstjenester på institusjonene.  På Vardafjell helsehus, 
spesielt Lindrende avdeling, er diakonen noen timer hver uke i samtaler med pasienter og pårørende. Diakonen har og 
tilbud om samtaler, undervisning og støtte til de ansatte. 
Diakon og prest er med i «Tverrfaglig ressursgruppe i palliasjon». 

Besøkstjeneste/samtaler/sjelesorg: 
370 samtaler er registrert dette året.  (Men mange besøk utført av frivillige er nok ikke registrert.) 

Sorgarbeid: 
Vi tilbyr samtalegrupper for etterlatte i samarbeid med de andre menighetene på Haugalandet. 

Kamp for rettferdighet/Internasjonal diakoni: 
Kirkens Nødhjelp eies av norske menigheter. Derfor utøver vår menighet mye av vår internasjonale diakoni gjennom 
denne organisasjonen. Dette gjøres først og fremst gjennom den årlige FASTEAKSJONEN der alle konfirmantene og 
mange andre frivillige og ansatte fra menigheten deltar. I 2015 samlet vi inn vel kr.100.000,-- i fasteaksjonen.  Julaften 
ble det gitt ca.kr 60.000,-- til vårt diakonale arbeid gjennom Kirkens Nødhjelp. 
Vi deltar i KAMP FOR RETTFERDIGHET ved å utfordre konfirmanter og andre til engasjere seg i Kirkens Nødhjelp sine 
kampanjer 

Vern om skaperverket: 
Vi arrangerte sammen med KFUK/KFUM Haugaland og Kirkens Nødhjelp i februar to Klimaseminar – et for ansatte i 
menighetene på Haugalandet og et åpent seminar 
Tema for seminarene var: «Veien til Paris». 
I juni gjennomførte vi og en Pilegrimsvandring med samme tema. 
 

Annet: 
Frivillige medarbeidere og økonomi: 
I de fleste av våre tiltak er ulønnede frivillige medarbeidere avgjørende for å kunne gjennomføre.  På mange tiltak har vi 
og godt samarbeid med andre organisasjoner. Det aller meste av vår økonomi er frivillige gaver. Vi er og dypt 
takknemlig for testamentariske gaver og andre større overføringer fra legater m.m. som gjør vårt arbeid mulig. 
 

Flyktningesituasjonen: 
I forbindelse med at det høsten 2015 kom mange nye asylsøkere til landet, også til Haugesund, har det blitt opprettet et 
nettverk blant de frivillige organisasjonene og menighetene for å koordinere våre tilbud til disse menneskene. Møtene er 
i samarbeid med HERO mottak og NAV-Team flyktning, det koordineres av Frivilligsentralen.   
Det er også mange flyktninger som har fått opphold og skal bosettes i Haugesund.  
Det er planlagt to tiltak som vår menighet med oppstart januar 2016 som vår menighet er engasjert i:  
«Forandringshuset» i regi av Haugesund KFUK/KFUM. 
På »Åpent hus» hver fredag på menighetshuset skal vi ha to personer i språkpraksis. 
 

Arve Dalby 

MISJONSFOKUS I MENIGHETEN 

 
 
Også i 2015 har menigheten hatt misjonsprosjekt tilknyttet Den norske Misjonsselskap (NMS). Prosjektene har fortsatt 
vært vært knyttet til Sat-7 i Midt-Østen og Nord Afrika og kirkelig undervisning i Kamerun. Det er verdt å nevne at en i 
2015 bestemte å øke antall takkoffer til misjonsprosjektene til 10 offer. Dette er mer enn en fordobling. På denne måten 

http://www.nms.no/


ønsket en å bidra til at prosjektene skulle få en større plass i menighetens bevissthet. På vingårdssøndagen i august ble 
det avholdt misjonsgudstjeneste med gjestetaler i fra NMS. Det ble også avholdt misjons- og solidaritetsgudstjeneste 
med konfirmantene i 2015. Mot slutten av 2015 begynte en arbeidet med å få på bena et nytt misjonsutvalg som skal ha 
et særlig fokus på menighetens misjonsprosjekt.   

Sveinar Medhaug 
 

«UNDERVISNING» OG TEMA FOR VOKSNE 
Mannsmøtene 
Mannsforeningen har hatt sine faste møter hver 14.dag fra januar til april og fra september til desember. Følgende 
temakvelder har vært gjennomført: 
 
Vårsemesteret: 
20.Januar:  Gunnar Salomonsen :    Glimt fra Nice og Monaco. 
3.februar:  Sigmund Hansen:    På to hjul i det høye nord 
17.februar:  Bjørn Toft:     Våre krigsseilere. 
3.mars:  Tove Selås:    Besøk på Museet  
17.mars:  Nils Johan Enge og Håvard Skaadel:  Kåseri om Fanny Crosby  
7.april:  Peter Oftedal:      Utrolige Russland 
21.april:  Omvisning Revmatismesykehuset 
 
Høstsemesteret: 
29.september:  Flor de Maria Voll:    Å være innvandrer i Haugesund 
13.oktober:  Marcus Selsås og Amalie Storesund Olsen: Med Strømmestiftelsen til Uganda 
27.oktober:  Jostein Vestbø:     Nokre tankar om Alfred Hauge og hans forfattarskap  
       ved hundreårsminnet for hans fødsel 
10.november: Carl Egil Buch:     Hos tyske benediktinere 1970 
24.november:  Arve Kambe:    Livet som stortingsrepresentant 
8.desember:  Løytnant Tor Ove Ellingsen:   Om Frelsesarméen. Adventsmøte for menn og kvinner. 
 
Frammøtet har variert fra litt i underkant av 20 til litt over 40. Mannsforeningen har lange tradisjoner etter hvert, og den 
har sin berettigelse i en tid hvor altfor mange lag, grupper og foreninger må legges ned. Et åndelig og sosialt felleskap 
får sin gode utfoldelse i denne foreningen, og mange interessante temaer blir belyst. Økonomien går ikke helt i hop. 
Utgiftene til mat og annonser krever litt for mye i forhold til det som kommer inn. 
 
Styret har bestått av følgende personer i 2015: Bjarne Fjelltveit, Claus Tørresdal, Arve Dalby og Norodd Stavenjord. Fra 
1/1-2016 er Rune S. Engedal og Trygve Berget kommet inn i styret, mens Claus Tørresdal har takket av etter mange 
års trofast innsats.   

Norodd Stavenjord 

Kirkeringen 

 



Kirkeringsdamene møter i salongen 1 gang i måneden utenom sommerhalvåret – mellom 12 og 18 i tallet. Adm.leder 
Inger-Mette Brommeland, ekteparet Martha Marie og Hans Asbjørn Aasbø har delt på ledelsen av møtene.  
Menighetens prester, diakon og trosopplærer har holdt andakter. Fellesskapet rundt kaffebordet med sang, andakt og 
kollekt til arbeidet, setter damene pris på, og viser takknemlighet til stor glede for de ansvarlige! Dette har vært en viktig 
bærebjelke i menigheten i mer enn 30 år, og er det fortsatt. 

Inger-Mette Brommeland 

 

SAMARBEID MED BARNEHAGER OG SKOLER 

Det ble arrangert flere barnehage- og skolegudstjenester i 2015. Det er veldig gledelig at disse gudstjenestene fortsatt 
står sterkt i soknet. Vi har et godt samarbeid med skolene. I mars ble det arrangert påskevandring for 2.trinn på 
Skåredalen skole. I mai ble det arrangert en kombinert barnehage- og skolegudstjeneste på Røvær bedehuskapell. Den 
måneden ble det også arrangert skolegudstjeneste for Solvang skole med pinsehøytiden som tema. I desember ble det 
arrangert tre skolegudstjeneste for henholdsvis Haraldsvang, Skåredalen og Solvang, Røvær og Breidablikk skole. 1. 
trinn på både Solvang og Skåredalen takket i år ja til å delta på julevandringen. Mange barnehager deltok også på den 
tradisjonsrike julegudstjenesten i førjulstiden.  

Sveinar Medhaug  
 

 



KIRKEMUSIKK 

 
 
Som tidligere, har også i 2015 vært spilling ved den ukentlige gudstjenesten vært en hovedoppgave for kantoren. Vår 
Frelsers kirke har et rikt og variert gudstjenestliv som gir mange faglige utfordringer. Forsangergrupper fra kantoriet, 
mellom 4 og seks sangere, deltar på alle gudstjenester, untatt sommerferien og de betyr mye for salmesangen og liturgi. 
Det har vært deltakelse av vokale og instrumentale solister, særlig på høytidsdager, konfirmasjoner og julaften 
 
Det har vært et aktivt år for Vår Frelsers kirkes kantori. Pasjonskonserten med Requiem av G. Faure og salme 42 av F. 
Mendelssohn var et større samarbeidsprosjekt mellom kantoriet og Nord Rogaland symfoniorkester som begge satt stor 
pris på. Unge solister fra Griegakademiet var utfordret til solistpartiene. Kantoriet var på tur til Nederland hvor de deltok i 
en musikkgudstjeneste i Bavokirken, Haarlem. Det ble stor sukses og koret var gode ambassadører for 
norsk/skandinavisk kirkemusikk. Om høsten begynte kantoriet å øve på Bachs h-moll messe som skal fremføres i 2016. 
Året ble avsluttet med en fin julekonsert og deltakelse under 1. Juledagsgudstjenesten. Ellers deltok kantoriet under en 
evensong i januar og en musikkgudstjeneste i oktober. 
 
Cruiseanløpene til Haugesund har, særlig i sommermånedene, medført en økt aktivitet. Under ”åpen kirke” opplegget 
tilbys det orgelkonserter, ofte 2 pr dag og det blir spilt på klokkespill. Mange gode tilbakemeldinger og mye positiv 
omtale. 
 
Klokkespillet er ellers i bruk under ukentlige konserter på fredager (mellom 12.00 og 13.00) og gir fin mulighet til å skape 
kontakt. I 2015 kom turgruppen til UNI-k, en speidergruppe og døvekirken på  besøk. Klokkekonserten under kulturnatt 
ble , takket være det flotte været, en kjekk opplevelse. Mange lyttere opphold seg rundt kirken. Klokkespillet har en 
facebookside: klokkespillet i Vår Frelsers kirke. 
 
Det har vært orgelkonserter, konserter under Kulturnatt og en konsert med ungdomsorkesteret RUSO (Rogaland 
Ungdomssymfoniorkester) som kantoren hadde ansvar for. 
 
Ellers er spilling til formiddagsandaktene på fredager, institusjonsandakter, sangstunder, begravelser og vielser en del (i 
perioder stor del) av hverdagen.                                                                                                                  Goos ten Napel 



MER KULTUR 

Det er hyggelig med alle konsertene som blir avholdt i Vår Frelsers kirke og menighetshus i løpet av et år. 
Følgende eksterne utøvere/festivaler var å finne i kirken i 2015: 
08.02.15: Orgelkonsert med Guy Poupart 
17.-18.04.15:  Fartein Valen Festivalen 
19.04.15:  Ettermiddagskonsert med Ungdomssymfonikerne 
23.05.15: Concordia Chamber Choir fra Storbritannia: Engelsk og østeuropeisk musikk 
30.05.15:  Sangerstevne. Ansvarlig: Mannskoret Vibran. 
05.06.15: Lisa Daehlin og Richard Pearson Thomas: Kafékonsert i menighetshuset og kirkekonsert for  
  cruiseturister og andre. 
06.08.15: Sildajazzens kirkekonsert  
17.10.14: Kulturnatt 
29.11.15:  Norges Korforbund Haugaland: Julekonsert 
11.12.15:  «Julenatt» med Christian Ingebrigtsen, Gaute Ormåsen, Trine Rein.  
15.12.15: Hanne Krogh og Tre tenorer 
Følgende kulturarrangementer ble arrangert i Vår Frelsers menighetshus: 
17.05.15:  Åpen 17.mai kafé/arrangement i samarbeid med byens 17.mai-komité. 
14.-15.08.15:  MARKEDSDAGER m/loppemarked, kafé, basar og auksjon.  
17.-18.10.15:  Kulturnatt: Kulturskolen, MUNOR, trommeshow og visesang og åpent vafleri. 

Inger-Mette Brommeland 
 

RØVÆR LOKALMENIGHET 

 
Det ble holdt 14 forordna gudstjenester i 2015, hvorav 9 var med nattverd. Antall nattverdgjester er 13 i gjennomsnitt. 
De resterende gudstjenestene var 1 julaftens gudstjeneste og 3 familiegudstjenester. Etter familiegudstjenestene  er det 
alltid kirkekaffe. Det var 3 konfirmanter i 2015, og de var medhjelpere ved gudstjenestene i konfirmanttida.  1 barn ble 
båret til dåpen. Det har også vært utdeling av 4-årsbok. 
I tillegg til de forordna gudstjenestene, har det vært 1 dåpsgudstjeneste ved pastor fra misjonskirken i Skåredalen og 1 
skolegudstjeneste for Røvær skole og barnehage. 
Frammøtet på gudstjenestene er fremdeles godt i forhold til innbyggertallet; i gjennomsnitt 29 personer, 2 flere enn i 



2014. Familiegudstjenestene, konfirmasjonsgudstjenestene og gudstjenestene på julaften trekker flest folk.  
 
Det var 2 vielser i kapellet (hvorav 1 med egen prest) og 1 vielse ved Lothastranda. I 2015 var det ingen gravferder.  
 
Søndagsskolearbeidet (ca 20 årlige møter) og arbeidet i Normisjons barneforening (ca 15 møter i året) arbeider jevnt og 
trutt som før. Vi er svært glade for det trofaste arbeidet som gjøres her. 
 
17.januar feiret barneforeningen 50-årsjubileum med stor fest i bedehuskjelleren, med både gamle og nåværende 
medlemmer. Takk til Beate Nedrebø og Tordis Rasmussen, som startet foreningen, og Reidunn Godtfredsen, som kom 
med på et senere tidspunkt! 
 
Det ble arrangert 2 basarer, til inntekt for henholdsvis Normisjon (barneforeningens basar) og bedehuskapellet.  Det var 
også en tilstelning med mat og åresalg til inntekt for Sjømannskirken. Rune Birkeland takket i den anledning Sigfrid 
Torgersen for alt arbeidet hun har nedlagt gjennom mange år. 
 
Evangelisk Orientmisjon hadde sitt årlige et sang- og musikkmøte i 2015. 
 
Bedehuskapellet får 2 offer i året, noe som hittil har sikret en forutsigbar inntekt. Men det er svært utfordrende å skaffe 
penger til å holde bygget i god stand.  
Røvær menighetsutvalg (RMU) bestod i 2015 av Randi Olsen, Oddny Brynjelsen og Marit Færevåg. 

Marit Færevåg 
 

MARKEDSDAGENE 

 
Markedsdagene 2015 satte ny omsetningsrekord i Vår Frelsers menighet - over 137.000 kr brutto og omlag 125.000 kr 
netto. Pengene fordeles mellom menighet og menighetshuset og kommer særs godt med begge steder. Omlag 
halvparten av inntektene kom fra selve loppemarkedet, som var uvanlig velutstyrt i 2015 - mest takket være generøse 
gaver i forbindelse med dødsbo og iherdig jobbing av hentegjengen som hentet verdifulle møbler og andre lopper når de 



trengte å hentes. Den andre halvparten kom fra en vellykket auksjon, en godt drevet kafe, lappesteiking i gangen og 
utlodningen. 
Minst 60 av menighetens medlemmer/ansatte er aktivt med på markedsdagene. Dessuten er en trofast flokk i arbeid i 
lang tid i forveien med alt fra henting av lopper til prising av gjenstandene, rydding og kjøring til Årabrot etter at 
markedet er over. Trykket er høyt og vi trenger alle de hjelpende hender vi kan få fatt i.  
Det er viktig at alle i Vår Frelsers menighet tenker på markedsdagene ellers i året. også. Vet dere om gjenstander som 
kan være noe for auksjonen, loppemarkedet, kjenner dere noen som kan hjelpe til? Ideer som kan gi ytterligere 
inntekter under markedsdagene tas også imot med takk. Vi kan i en viss utstrekning hente dersom leiligheter og hus 
skal tømmes også på andre tider av året enn i august under Markedsdagene. Publikum strømmer til på 
markedsdagene, mange frivillige medarbeidere som kanskje ikke har så mange andre verv i menigheten, aktiveres og vi 
opplever glede av å jobbe sammen for våre felles mål. Takk til alle. 

Sigmund Hansen 

ØKONOMI 
Årsregnskapet for menigheten viser et godt resultat takket være gode offer, gaver og arv.  
Overskuddet fra Markedsdagene ble fordelt 50/50 med Vår Frelsers menighetshus! All inntekt fra den ukentlige 
Fredagskaféen går også til Menighetshuset.  

Inger-Mette Brommeland 

 

17.MAI-FEST FOR BYEN 
For første gang arrangerte menigheten festkafé i samarbeid med byens 17.mai-komité. Utrolig kjekt å kunne være 
arena for dette arrangementet! Tradisjonen tro var det festgudstjeneste i kirken – og kl. 1230 var det duket for stor 
festkafé i menighetshusets saler. Med festprogram, god mat og prat og ikke minst festpyntet lokale og mange 
medarbeidere, opplevdes arrangementet som en god «erstatning» for tidligere seniorfester på Rica Maritim. Årets taler 
for dagen, Hans Wilhelm Steinfeldt, sa noen velvalgte ord som introduksjon til Kæmpeviseslåtten av Harald Sæverud, 
spilt av Nils Einar Helland. 

 

  



ÅPEN KIRKE 
I 2015 hadde vi åpen kirke onsdag, fredag og lørdag mellom kl. 11-14 i juni, juli og august. Det er gode tilbakemeldinger 
på at vi har kirken åpen i sommerhalvåret; besøket varierer mellom 5 og 35 på en vanlig åpen dag. Ved cruise-anløp er 
det langt flere innom. (se eget avsnitt). Det er mange språk representert når turistene kommer. Lokale besøkere og 
andre nordmenn kommer også – og alle liker det de får se. De blir tatt vel imot av kirketjener så vel som våre frivillige 
kirkeverter. 

Inger-Mette Brommeland 

CRUISE-ANLØP 
Tyskere, engelskmenn, amerikanere, nederlendere har gledet både by og kirke med sitt Haugesundsbesøk. Kirkedøren 
har vært åpen hver eneste gang de 18 cruise-skipene har anløpt byen vår. Det har vært veldig hyggelig for oss – 
turistene har vist takknemlighet for at vi har hatt åpen dør – og ikke minst kunnet tilby orgelkonsert hver gang! 
Lystenning setter også mange pris på, og en god drøs med cruise-vertene våre. 

Inger-Mette Brommeland 

 

 

 



VOLONTØR-SAMARBEID MED KFUK-KFUM 

 
Fram til sommeren hadde vi gleden av volontøren vår Sarah Krebs i trosopplæringen, ledertreningen, diakonien og i 
administrative oppgaver.  Hun har så vidt vi vet, trivdes godt i både kirkens arbeid og i KFUK-KFUM  og ikke minst i 
Norge – noe som betyr at hun fortsatt bor her i landet og er på jobbsøk for å kunne bruke sin teologi-utdannelse her. 
Takk til Sarah fra oss i Vår Frelser menighet – for engasjement i tjenesten og sitt gode humør!   

 

SAMARBEID MED HAUGESUND SENTRUM 
Menigheten er medlem av Haugesund Sentrum – som en annen aktør enn næringsvirksomhet. Med kirken vår så 
sentralt plassert i sentrum, ser vi det som en viktig kontakt og prioritering. Vi deler kulturarrangementene i TeBy’n 
kalenderen og deltar på frokostmøtene når det passer.     

 
 

HØR – HAUGESUND ØKUMENISKE RÅD 
Haugesund økumeniske råd har avviklet alle sine tradisjonelle, økumeniske arrangementer i 2015: Kveldsmøte med 
bønn for kristen enhet, Kvinnenes internasjonale bønnedag (arrangeres fast i Vår Frelsers menighet), kvelds-
gudstjeneste 2. påskedag og friluftsgudstjeneste på Krosshaugen 2.pinsedag. I tillegg har HØR i 2015 tatt ansvar for et 
fakkeltog for forfulgte kristne. 
Oppslutningen om HØR-arrangementene har vært varierende. Størst tilstrømming var det til friluftsgudstjenesten, 2. 
påskedags kveldsgudstjeneste og kvinnenes internasjonale bønnedag. Minst på møtet med bønn for kristen enhet. 
Fakkeltoget samlet ca 90 deltakere. 
Styret i HØR har bestått av Petter Steen jr. , St. Josef menighet, Gunnar Magnusen, Metodistkirken og Sigmund 
Hansen, Vår Frelsers menighet. Vara: Gordon Valen, Misjonskirken i Skåredalen. 
Styret har slitt med å få alle menighetene som tidligere har vært aktive i HØR til å stille med folk i styrer og utvalg. I 



januar 2016 ble det avviklet årsmøte og Sigmund Hansen er nå erstattet av Sigrid Sandve som Vår Frelsers medlem i 
styret. 

Sigmund Hansen 

STIFTELSEN VÅR FRELSERS MENIGHETSHUS 

 
 
Stiftelsens styre: 
Egil O. Hagland - Leder 
Dagrun Helland - Nestleder 
Sveinar Medhaug - Styremedlem (sokneprest) 
Albert Schuitema - Styremedlem 
Hans Asbjørn Aasbø - Styremedlem 
Karianne Hjortland - Styremedlem (menighetsrådsleder) t.o.m. 31.12.15 
Karl Gunnar Haanes - Styremedlem(menighetsrådet) f.o.m. 01/01/16 
Finn Martin Vallersnes - Varamedlem 
Øyvind Apeland - Varamedlem 
Husmor Heidi Saltvedt og vaktmester Magnus Tveit møter på styremøtene. 
Tveit Regnskap har overtatt regnskapsføring etter Audhild Thuestad Støle. 
 
Drift av bygget: 
Den daglige driften av bygget er godt ivaretatt i nært samarbeid mellom husmor og 
vaktmester. Husmor ansatt i 50 % stilling og vaktmester ansatt i 6t/u. Vaktmester bruker 
tiden fleksibelt etter behov og utfører eksternt tilsyn av bygget i tillegg til passende 
vedlikehold og oppgraderingsarbeider innvendig og utvendig. 
Utover dette bidrar kommunen med diverse vedlikeholdsarbeider på uteområdene, slik 
som snømåking, klipping av plener og supplering av planter/blomster for 
blomsterbedene. P.g.a. byggets alder (30 år) vil det kreve mer oppmerksomhet på 
vedlikehold etc. Vaktmester rapporterer til husmor og husmor er ansvarlig for utleie. 
Husmor bistår videre brukere og leietakere av bygget med nødvendige praktiske 
tilretteleggelse og andre gjøremål inkludert innvendig renhold. 
 
Jubileum: 
Menighetshuset er nå 30 år. Dette ble markert med «Festkirkekafé» søndag den 22. 
november. 



Sigmund Sortland, Finn Martin Vallersnes, Dagrun Helland m/flere deltok med innslag 
av forskjellig art. Markeringen ble ledet av Sigmund Hansen. Det ble også presisert 
nødvendigheten av å ha nødvendig økonomi for å kunne vedlikeholde bygget 
tilfredstillende framover. 
 
Økonomi: 
Inntekter og driftsutgifter av bygget har hatt økende fokus i 2015. Leieavtalen med 
Haugesund Kirkelige Fellesråd samt renteinntekter av Carla og Torvald Staalelsens fond til 
menighetshuset er hovedinntektene til Stiftelsen. 
Økte utleieinntekter, deling 50/50 av inntektene fra årets markedsdager, inntekter fra 
Åpent hus/Fredagskafé samt påbegynt givertjeneste har bidratt til å redusere 
driftsunderskuddet fra kr. -311.051,38 for 2014 til kr. -186.951,55 for 2015. Slik resultat 
inkluderer årlig avskrivning. 
Større arbeider utført i 2015: Ingen større vedlikeholdsarbeider er utført i 2015. 

Egil Hagland 
  



 
 
 


