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Årsmelding 2013
Haugesund kirkelige fellesråd

Innledning
Visjonen for Den norske kirke i Haugesund er:
I Kristus, nær livet - en bekjennende,
misjonerende, tjenende og åpen folkekirke.
Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og
økonomiske oppgaver på vegne av soknene,
utarbeide mål og planer for den kirkelige
virksomhet i kommunen, fremme samarbeid
mellom menighetsrådene og ivareta soknenes
interesser i forhold til kommunen. Alle disse
oppgavene skal utføres med visjonen som
ledesnor for arbeidet i fellesrådet så vel som i
menighetsrådene.

Aktivitetsnivået i menighetene er høyt. Våre
28 årsverk (inkl adm.- og vedlikeholdsansatte)
genererer aktivitet for alle aldersgrupper, og
flere hundre frivillige ledere er engasjert i
kirkelig arbeid i Haugesund.
Økonomisk sett har vi også i 2013 måttet styre
stramt, resultatet ble likevel i pluss.
Fellesrådet har ikke som mål å gå med
overskudd, men å klare oss med det vi får
tildelt slik at vi ikke drar med oss underskudd
til neste år.
Kirkelig fellesråd har også i år jobbet mye med
å få bedre administrative ordninger for de
ansatte. Vi har jobbet med stillingsinstrukser,
reglementer, retningslinjer og rutiner. I tillegg
har vi hatt en stor arbeidsmiljøundersøkelse
som stort sett kom ut med veldig gode
resultater.
Kirkens felles administrasjon i Vår Frelsers
menighetshus, er serviceorgan for hele byens
befolkning, for frivillige medarbeidere og for
ansatte. Vi mener at vi med denne
organiseringen driver rasjonelt og effektivt på
det administrative området, slik at så mye av
ressursene som mulig kan gå inn i den direkte
utadrettede virksomheten.

Lek og feiring under festhelgen i juni.

Bemanning
I juni 2013 feiret vi ferdigstillelsen av Vår
Frelsers kirke. 4-5 års arbeider er over og vi er
veldig fornøyd med resultatet. Kirken fremstår
nå som det smykke den skal være både
innvendig og utvendig.
Kirkelig fellesråd er ikke arbeidsløs av den
grunn. Prosjekt «Utvidelse av Udland
gravlund» er i gang og vi ser at anlegget vil bli
både vakkert og funksjonelt. Vi gleder oss til å
se det ferdige resultatet i løpet av høst/vinter
2014.
Den største utfordringen for driften av Kirken i
Haugesund i 2013 har vært forholdet mellom
ansattressurs og oppgaver vi ønsker å utføre.
Det er så mye vi har lyst å sette i gang og
behovene for kirkens tjenester er store.
Kirkens ansatte strekker seg langt i å
imøtekomme behovene og vi skulle ønske at vi
hadde mange flere både ansatte og frivillige
ressurser.

Ansatte på felleskontoret for kirken
Gerd Pedersen 100% sentralbordmedarbeider.
Olav Hagen 100% saksbehandler, sekretær for
prosten.
Kristin Huus 100% regnskapsmedarbeider.
Wenche Lindtner 100% assisterende
kirkeverge.
Merethe Endresen 100% kirkeverge.
Norodd Stavenjord 100% prost.

Sentralbordet med Gerd Pedersen er en viktig
funksjon i kirkens arbeid.

Ansatte i vedlikeholdsavdelingen/gravlunden
John Kåre Sveen 100% arbeider.
Bjørn Olav Haugen 100% arbeider.
Tove Anita Sørensen 30% renholder.
Rune Ingvaldsen 100% fagarbeider.
Elin Haugen 40% gravstellarbeider.
Terje Stensletten 100% tekniker.
Torvald Mikal Haugen 100%
driftsleder/byggeleder.

Administrasjonsutvalg
I henhold til kl §35 er det etablert et
partsammensatt administrasjonsutvalg. Dette
utvalget behandler saker som gjelder
forholdet mellom arbeidsgiver og de tilsatte.
Arbeidsgiver har tre representanter i utvalget,
de tilsatte har to.
Utvalget har hatt 3 møter og behandlet 16
saker.

De ansatte med hovedarbeidssted i en
menighet er listet opp i årsmeldingen til
menighetsrådene.

Medlemmer:
Fra arbeidsgiver:
Bernhard Engedal (leder)
Grete Nernes
Ola Myklatun

Fellesrådets sammensetning i 2013
Haugesund kirkelige fellesråd har i 2013
behandlet 30 saker i 6 møter og hatt følgende
sammensetning:
Medlemmer:
Bernhard Engedal leder (Skåre menighet)
Astrid Wallem Hagen (Skåre menighet)
Kjell Ivar Glette (Rossabø menighet)
Grete Nernes nestleder (Rossabø menighet)
Karianne Volden Hjortland (Vår Frelsers
menighet)
Ola Myklatun (Vår Frelsers menighet)
Svein Skrunes (kommunal representant).
Norodd Stavenjord,(prost, biskopens
representant)
Varamedlemmer:
Elin Kvamsøy Sjursen og Astrid Mæland
(Rossabø)
Sigrid Sandved og Sigmund Hansen (Vår
Frelsers)
Louise H. Birkeland og Kari Kollbær
Rasmussen(Skåre)
Holger Straum (kommunal representant)
Jostein Vestbø (prostens vararepr.)

Fra de tilsatte:
Bjørg Lund
Reidun Flaten Qvale
Varamedlemmer:
Karianne Volden Hjortland
Kjell Ivar Glette
Tor Jakob Bjørndal
Jon Erik Kiørboe Strand
Arbeidsmiljøutvalg
Det skal etableres arbeidsmiljøutvalg i
virksomheter med minst 50 arbeidstakere.
Selv om Haugesund kirkelige fellesråd ikke har
så mange ansatte, har en likevel bestemt å
etablere AMU. AMU er sammensatt med like
mange representanter fra arbeidsgiver- og
arbeidstakersiden.
Arbeidsmiljøutvalget skal virke for
gjennomføring av et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal
delta i planleggingen av verne- og
miljøarbeidet, og nøye følge utviklingen i
spørsmål som angår arbeidstakernes
sikkerhet, helse og velferd.
AMU har hatt to møter i løpet av året.
Medlemmer:
Fra arbeidsgiver:
Bernhard Engedal
Merethe Endresen
Norodd Stavenjord

Bernhard Engedal, fellesrådets leder.

Fra de tilsatte:
Tor Jakob Bjørndal (verneombud)
Geir Styve (verneombud for prestene)
Torvald Haugen (vara verneombud)

Andre:
Svein Thomas Madsen (fra
bedriftshelsetjenesten)
Wenche Lindtner (HMS-ansvarlig)

Personal og HMS arbeid
Haugesund kirkelige fellesråd har i mange år
hatt stabile og godt kvalifiserte arbeidstakere.
I 2013 er det ansatt 2 nye faste medarbeidere.
Trosopplæringskoordinator i Skåre menighet
ønsket nye oppgaver og redusert
stillingsprosent. Løsningen ble endring av
jobbinnhold for to av våre ansatte for en
periode på tre år: Trosopplæringsmedarbeider
og informasjonsmedarbeider stilte seg villige
til å endre arbeidsoppgaver. I tillegg ble det
ansatt vikar for trosopplæringsmedarbeider
for tre år.
Sykefraværet har vært lavt i år, 3.67 %, noe vi
er fornøyd med.
Adm.utvalg og fellesråd er opptatt av at
rammevilkårene for de ansatte er gode. I år er
det jobbet spesielt mye med
stillingsbeskrivelser og introduksjonsprogram
for nytilsatte.
Det foretas halvårlige vernerunder på bygg og
anlegg i virksomheten. Disse viser at mye er i
orden hos oss, men vi har en del utfordringer
med manglende lagerplass.

To ganger årlig spiser alle kirkelig ansatte frokost
sammen.

I høst har vi hatt arbeidsmiljøundersøkelse for
alle ansatte inklusiv prestene. Undersøkelsen
er utarbeidet av Unn Rosenberg, personalsjef
hos Stavanger kirkelige fellesråd i samarbeid
med bedriftshelsetjenesten.
Det er første gang kirken i Haugesund
gjennomfører åpne undersøkelser.
Undersøkelsen var todelt der hver av delene
telte 50 % hver. Elektronisk spørreskjema

oppfølgt av samtale med stab i etterkant.
Under møtene ble det utarbeidet tiltaksliste
med punkter det var behov for å arbeide
videre med.
91 % av de ansatte svarer positivt når de
vurderer arbeidsmiljøet. De viser høy grad av
trivsel og jobbtilfredshet. Områder hvor de
ansatte ikke er fullt ut tilfredse er opplæring,
konflikter og informasjon.
Det er i etterkant av undersøkelsen skrevet
rapport med oppsummering av resultatene.
Menighetsråd og fellesråd har vært godkjent
som miljøfyrtårn siden 2008. Vi jobber bevisst
og engasjert med ivaretakelse av miljøet på
områder som gjelder kildesortering, innhold i
aktiviteter og innkjøp. Vår store utfordring er
strømforbruket.

Økonomi
Driftsregnskapet for 2013 viser et overskudd
på kr. 509.000,-. Det er i underkant av 2% av
totale inntekter.
Grunnen til overskudd er vakanser i stillinger
samt at vi har brukt egen ansatt som
byggeleder i prosjektene rehabilitering Vår
Frelsers kirke og utvidelse Udland gravlund,
uten å sette inn vikar i den vanlige driften.
Vi har også hatt renteinntekter på ledige
midler i investeringsprosjektene.
Her er noen stikkord i forhold til årets
regnskap:
 De totale driftsutgiftene er på 26,4
mill. (inkl. finansutg.)
 Lønnsutgiftene utgjør 16,9 mill. av
disse.
 Kjøp av nye salmebøker til kirkene
kom på 120.000,-.
 Det kommunale tilskuddet til drift var
17,3 mill.
 Tilskudd til trosopplæring fra staten
var 2 mill.
Resten av midlene vi trenger til drift må vi få
fra andre inntekter som avgifter, salg og
utleie.
Fellesrådet har stram økonomi som må følges
tett opp gjennom hele året. Det er
utfordrende å klare å styre slik at en unngår
underskudd.
Vi har fått store investeringsmidler til kirken
de siste årene. Rehabilitering av Vår Frelsers

kirke har vært det største og dyreste
prosjektet kirken har hatt på lang tid. Det viser
seg nå at vi har klart å holde budsjettene godt
og det ser ut som vi kan avslutte prosjektet
med et overskudd på ca. 5 mill. Vi ønsker å
søke overføring av disse midlene til
rehabilitering tak Skåre kirke. Utvidelse av
Udland gravlund har en kostnadsramme på 51
mill. Dette er et stramt budsjett som vi er
veldig spent på om holder. Vi ser allerede at
budsjettet sprekker på enkelte poster. Det blir
spennende om vi klarer å ta disse inn igjen på
andre steder.

Bygg og anlegg
Gravlundene:
Haugesund kirkelige fellesråd har ansvar for
alle gravlundene i kommunen:
Vår Frelsers gravlund
Christine Elisabeths gravlund
Nordre Hauge gravlund
Søndre Hauge gravlund
Udland gravlund
Røvær gravlund
Minnekirkegården på Hauge

regning for arbeidet som utføres av oss. Vi
steller ca. 700 graver.
Det pågår et kontinuerlig oppgraderingsarbeid
på gravlundene som også har fortsatt i 2013,
selv om det er utvidelsen av Udland gravlund
som har hatt hovedfokus. Anlegget er tegnet
med 2600 kistegraver, hvorav 150 muslimske
graver, 600 urnegraver og 1500 urnegraver i
navnet minnelund. Det er også tegnet en ny
moderne driftsbygning.
Gjennomsnittlig andel kremasjon av alle
gravlagte pr. år har de siste 10 årene vært
rundt 30%. Kremasjonsandelen økte noe i
2012 og 2013 viser at denne andelen holder
seg jevn, 36%.
Rossabø kirke:
Rossabø kirke hadde 40 års jubileum i 2012,
men feiringen ble utsatt til i år i og med at
Rossabø også kunne feire 50 år som egen
menighet i 2013. Det er foretatt en del
vedlikeholdsarbeider på Rossabø kirke i år.
Råtne vinduskarmer er skiftet. En del av kirken
er malt og fliser utvendig er reparert.
Det er alt for lite kontorplass i Rossabø kirke.
Vi har startet et arbeid med å se på om
underetasjen kan organiseres noe bedre.
Skåre kirke:
Skåre kirke har i 2013 fått en oppgradering av
lydanlegget. Det skal nå være enklere å bruke
til gudstjenester og kirkelige handlinger.
Taket på kirken er veldig dårlig. Det planlegges
reparasjon av taket i 2014 hvis finansieringen
går i orden. Det er bevilget midler til
overrislingsanlegg i 2015.

Gravlundene utgjør et betydelig areal som skal
drives og vedlikeholdes gjennom hele året.
Driftsavdelingen gjør en flott og engasjert
innsats i dette arbeidet med begrensede
stillingsressurser.
En av oppgavene vi som gravlundsforvaltning
har, er å stelle graver for de som ikke har
anledning til å gjøre dette selv. Noen setter av
en sum penger for stell av grav for hele
festetiden og som vi forvalter, andre får årlig

Vår Frelsers kirke:
I juni kunne vi endelig feire ferdigstillelsen av
rehabilitering Vår Frelsers kirke. I år er det
hovedsakelig opparbeidelse av uteområdene
som har stått på dagsordenen. Vi er veldig
godt fornøyd med resultatet både innvendig i
kirken og det utvendige arbeidet. Vi er også
stolt av at vi har klart å fullføre prosjektet med
god margin på det økonomiske plan.
Vi synes det er flott at vi hadde midler
innenfor budsjettet til å rehabilitere
klokkespillet. 25 år etter at klokkespillet ble
installert er det nå modernisert og oppgradert
slik at det kan brukes mer. Vi har fått
stokklaviatur og en ekstra klokke.

Udland kirke:
Det jobbes med planlegging av alternativ
oppvarming av Udland kirke. I forbindelse med
utvidelse av Udland gravlund prosjekteres det
bergvarmeanlegg. Vi ønsker at denne
oppvarmingsmåten også kan brukes i kirken.
Det planlegges også utvidelse og oppgradering
av kjølerom og lagerfunksjon.
Presteboligene:
Haugesund kirkelige fellesråd har 4
presteboliger.
Vi har to forholdsvis nye boliger i Skåre sokn,
en i Rossabø og en ny i Fedjedalen, som hører
til Vår Frelsers sokn. Det er foretatt mindre
vedlikeholdsarbeidere på noen av boligene i
løpet av året.

Presteboligen i Marmorveien.

Boligen i Fedjedalen har fått betydelig
oppgradering av uteområdene. Det er bygget
en bod og terrasser rundt huset. Den ene av
boligene i Skåre sokn ble pusset opp en del
innvendig. Det bor ikke prest i denne boligen
for øyeblikket og den er nå leid ut.
Samarbeid mellom kommune og fellesråd
Kirkevergen er invitert i månedlige møter med
økonomisjef og økonomiansvarlige i
kommunale etater.
Det er også jevnlige møter med ordfører og
rådmann. Samt egne møter med økonomisjef
ved behov.
Kirkevergen er med i beredskapsledelsen i
kommunen og prest er med i kommunens
kriseteam. Det er en stor fordel at kirkevergen

er med i kommunens beredskapsarbeid.
Kirken som bygg og med sine kirkelige ansatte
er ofte sterkt involvert hvis det oppstår krise i
lokalsamfunnet.
Det er derfor nyttig å kunne delta i planlegging
samt å få tilgang til informasjon om hendelser
så tidlig som mulig.
Kirkevergen er også medlem av
beredskapsrådet. Beredskapsrådet er
kommunens samarbeidsorgan i
beredskapsspørsmål mellom kommunale og
statlige instanser samt noen frivillige
organisasjoner.
Det er et tett og godt samarbeid mellom
kommune og fellesråd.

Oppsummering
2013 har vært et godt og travelt arbeidsår for
Haugesund kirkelige fellesråd.
Ferdigstillelsen av Vår Frelsers kirke har vært
den mest arbeidskrevende saken i første
halvdel av året og utvidelse av Udland
gravlund har vært fokus i siste halvdel.
Selv om driftsbudsjettet er stramt, og det blir
brukt mye tid til å følge opp økonomien på
driftssiden, så har kirkelig fellesråd fått store
investeringsmidler til rådighet. Fellesrådet ser
på dette som helt nødvendige investeringer og
er takknemlige for at midlene er satt til
disposisjon. Vi ser frem til mange spennende
og utfordrende oppgaver også i året som
kommer.

Biskop Erling Pettersen lyser velsignelsen under
festgudstjenesten i Vår Frelsers kirke.

Årsmelding Rossabø menighet 2013
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Visjon for Rossabø menighet
MØTEPLASSEN – KJERKÅ SØR I BY´N
-vil gi mennesker et møte med Gud og skape et trosfellesskap (gjennom)
Gudstjenesten
- vårt møte med Gud og hverandre der tro, håp og livsglede skapes.
Diakoni
- inkluderende fellesskap med raushet og medvandring, også når livet gir utfordringer.
Trosopplæring
- gi mennesker kunnskap og opplevelser som gir troen liv.

Forord
Hva var det beste som skjedde i Rossabø kirke
i 2013? Slik lød utfordringen menighetsråd og
stab fikk da årsmeldingen skulle skrives. Svaret
kom unisont: jubileumsfeiringen var det
kjekkeste! At det var 50 år siden Rossabø ble
utskilt som egen menighet, og 40 år siden
kirkebygningen ble tatt i bruk, ble behørig
feiret siste helgen i september. Fredag var det
jubileumsfest med ordfører, kirkeverge og
prost til stede. Søndag kveld var det konsert
med Vår Frelsers kantori, men høydepunktet
for
de
fleste
var
nok
«jubileumshøsttakkefesten»
søndag
formiddag! Til denne gudstjenesten var alt
som kan krype og gå i menigheten invitert!
Mini- og Maxigospel sang, Tweenere og
speidere var på plass, ledertreningsungdom og
misjonskvinner deltok på hvert sitt vis
sammen med resten av menigheten. Og hva
var vel ikke mer naturlig enn å legge
jubileumsgudstjenesten til høsttakkefesten?
For på samme måte som vi kan takke Gud for
skaperverket, kan vi virkelig takke for alle de
flotte menneskene som har vært og er en del
av Rossabø gjennom de siste 50 år!

Den største utfordringen i 2013, da? Nei, det
var det mer vanskelig å svare konkret på. Vi
har så mange ting å glede oss over, men vi
skulle selvsagt ønsket å få ENDA flere med på
gudstjenester
og
trosopplæringstiltak!
Samtidig opplever vi at våre lokaler og
uteområder blir brukt av lokalmiljøet. Det
setter vi stor pris på, fordi vi er og vil være
«Møteplassen – kjerka sør i by´n»
Det er store ord vi i Rossabø menighet har i
visjonen vår! – at Rossabø kirke skal være
«Møteplassen – kjerka sør i by’n». Er vi det?
Når vi målene våre? I 2013 opplevde vi i hvert
fall at stadig flere oppdaget at Rossabø kirke
er et ok sted å være både til hverdag og fest,
enten en deltar på et arrangement eller en
leier lokaler til dåp, bursdag eller fest. At de
etiopisk-ortodokse og eritreisk-ortodokse
menighetene har valgt å bruke vår kirke til å
feire gudstjeneste i, synes vi er veldig flott! En
lørdag i måneden kommer de til Rossabø kirke
til en gudstjeneste på deres eget språk, med
deres egen prest og som er etter deres
ortodokse tradisjon og lære. Det flott å være
med på disse gudstjenestene, der " tro, håp og
livsglede skapes". Slik er de med på å oppfylle
vår
visjon
om
meningsfulle
gudstjenestefellesskap!
Det samme er alle som er med i de ulike
tiltakene i trosopplæringen. Målet har vært at
alle aktivitetene våre skal ha en retning inn
mot gudstjenesten. Det er derfor helt naturlig
at toåringen som nettopp har vært på
toårssamling på lekeplassen, kommer på
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gudstjeneste søndagen sammen med foreldre,
søsken og gjerne besteforeldre også. Barn og
voksne som deltar på ulikt vis, blir det flotte
gudstjenester og gode møteplasser av!

Ansatte i 2013:

Rossabø menighet ønsker å være mer enn en
"happening"-kirke, der man bare kommer for
fest og basar. Vi vil gi barn, unge og voksne
"kunnskap og opplevelser som gir troen liv".
Der er både leir, fest og basar viktige
ingredienser, men også bibelundervisning,
innøving av sanger og lystenning med forbønn
for hverandre er viktige for å skape tro. Det er
laget gode planer med detaljert beskrivelse av
bibelfortellinger, salmer og sanger en skal bli
kjent
med
på
hvert
alderstrinn.
Trosopplæringsmedarbeideren
opplevde
absolutt at noen av målene var nådd, da hun
kom for å hente jenta på fotballtrening, og
ungene sang "Kristus er verdens lys" av full
hals mens de trente!

Tor Egil Eriksen, sokneprest,
Rune Steensnæs Engedal, kapellan + 20 %
sokneprest Utsira.

Skal mennesker oppleve at det er godt å
komme til gudstjeneste eller være med på
trosopplæringstiltak, er det viktig at vi alle er
diakonale i vårt møte med hverandre. Hvem vi
er og hva vi gjør betyr noe for menneskene
rundt oss. Ser vi den som sitter ved siden av
oss? Er det åpenhet for et smil eller en
samtale? Viser vi hverandre omsorg og
nestekjærlighet? Vi ønsker at det skal være
rom for gleden og sorgen, håpet og
fortvilelsen. Det er slik livet er, og det er midt i
dette livet Gud ønsker å møte oss. I
gudstjenesten, i trosopplæringen og i deg og
meg! En keltisk bønn vi ofte ber på onsdagens
morgenbønn er: "Måtte vi få se Guds ansikt i
de vi møter - måtte de vi møter se Guds ansikt
i oss". Dette er målet vårt. For at det skal bli
virkelighet må alle være med å bidra, enten en
er en fireåring som skal få barnebibel, en
fjerdeklassing som boltrer seg på 4T6, en
konfirmant med spiseforstyrrelser, ungdom
med kjærlighetssorg, foreldre i glede over et
nyfødt barn, voksne og barn i glede eller
fortvilelse over et ekteskap eller i sorg over å
ha mistet noen de er glade i. Vi ønsker at det i
Rossabø kirke skal være "inkluderende
fellesskap med raushet og medvandring, også
når livet gir utfordringer". La oss jobbe for det
også i 2014!

Øvrige ansatte
Arbeidsgiver:
Haugesund kirkelige fellesråd.

Prestetjenesten
Arbeidsgiver:
Stavanger bispedømme.

Begge prestene har Rossabø menighet som sin
hovedarbeidsplass.
I forbindelse
med
nedskjæring og endring av prestetjenesten i
Haugesund prosti, har Tor Egil Eriksen hatt
tjenesteuke i Skåre menighet hver 6. uke,
mens Rune S. Engedal har arbeidet ca. 25 % i
Skåre menighet. For Engedals vedkommende
betyr det at han har en deling mellom Rossabø
(55%), Skåre (25%) og Utsira (20%).
Begge prestene er involvert i Kriseteamets
arbeid.

Tor Jakob Bjørndal, 50% ungdomsdiakon og
50% trosopplæringskoordinator.
Ingunn Bergsager Våge, menighetspedagog,
80%.
Alie Hamberg, kantor, 100%.
Oddveig Bergsager, kirketjener, 40% + 15%
vikariat i menighetspedagogens permisjon
Silje
Terese
Nesheim
trosopplæringsmedarbeider 40 %.

Dahl,

Eline Bergsager, kirketjenervikar.
Hanna Thobjørnsen Lefsaker, kirketjenervikar.
Håkon Areklett, organistvikar.
Anne Birgitte Bødtker Ruus, adm.leder 50% og
diakon 50% .
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Rossabø menighetsråd i 2013:
Per Oddvar Ringen, leder.
Kjell Einar Bergsager, nestleder.
Grete Johanne Nernes, nestleder i Haugesund
kirkelige fellesråd.
Kjell-Ivar Glette, representant i Haugesund
kirkelige fellesråd, representant i styret for
Kulturkirken Skåre.
Elin Kvamsøy Sjursen, vararepresentant i
Haugesund kirkelige fellesråd.

2013 – et jubileumsår
50 år siden Rossabø ble utskilt som egen
menighet og 40 år siden kirkebygget ble tatt i
bruk, synes rådet var verdt å feire. Det ble
nedsatt en jubileumskomite, der nestleder i
menighetsrådet, Kjell Einar Bergsager, var
leder. Andre medlemmer var Peder Johannes
Stensland, Marit Løvvig, Oddveig Bergsager og
Tor Egil Eriksen. En underkomité med spesielt
fokus på å lete frem bilder og film fra
aktivitetene gjennom femti år, besto av
Asbjørn Aga, Knut Inge Knutsen, Eirik Hustvedt
og Oddveig Bergsager.

Astrid Hansen Mæland, vararepresentant i
Haugesund kirkelige fellesråd.
Tove Irene Bergsholm.
Ragnhild Lodden (permisjon).
Tor Egil Eriksen, sokneprest.
Reidun Skiftun
(permisjon).

Ghergisan,

varamedlem

Hanne Louise Eikill, varamedlem.

Liv Reidun Henriksen Hansen ble utfordret til å
skrive en sang til jubileet, som Alie Hamberg
tonesatte.

Olaug Elise Høie Mortensen, varamedlem.
Liv Lefsaker, varamedlem.
Astri Furumo, varamedlem.
Adm.leder fungerer som rådets sekretær, og
deltar på alle møter.
Rossabø menighetsråd har i 2013 hatt 7
møter, og behandlet 39 saker. Det ble avholdt
årsmøte i april. Menighetsrådet har hatt
arrangementsansvar for Rossabødagene,
årsmøtet og jubileumsfeiringen. Sentrale saker
har vært forberedelse og gjennomføring av
menighetens
50og
40-årsjubileum:
jubileumsfeiring, samt en gjennomgang og
disponering av de midler menigheten har.

-For
mitt
vedkommende
var
jubileumsfeiringen det beste som skjedde i
2013, sier leder av komiteen Kjell Einar
Bergsager.
-Jeg opplevde at vi fikk fram hva vi egentlig
driver med i Rossabø kirke. Jeg tror nok at
mange, også kirkegjengere, ikke var klar over
omfanget og bredden av det arbeidet som
drives. I tillegg fikk vi en fin fellesskapsfølelse
gjennom arrangementene. Sangen "Kjerkå sør
i by`n" og hjerteformede steiner med navn på
aktivitetstilbud er noe som folk snakker om på
en positiv måte. Jeg følte også at vi fikk bragt
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ut et budskap til de som ikke går i kjerka om at
det er mange positive aktivitetstilbud i
Rossabø menighet.

Gudstjenesteliv
handlinger

og

kirkelige

Gudstjenesten - vårt møte med Gud og
hverandre der tro, håp og livsglede skapes.

Flygelfond
I forbindelse med jubileet startet en
innsamlingen til flygel i kirken. Dette er noe
som har vært ønsket av mange i lang tid.
Kirkeverttjeneste
Menighetsrådet, sammen med speiderne, har
fast
tjeneste
som
kirkevert
under
gudstjenestene. Det er satt opp en
arbeidsfordeling slik at alle rådsmedlemmene
er kirkevert på tre eller fire gudstjenester i
semesteret.
Gleder og utfordringer i menighetsrådet
Det å være medlem i menighetsrådet kan
både være spennende, interessant og
utfordrende. På spørsmål om hva som har
vært mest utfordrende i 2013, kom det et lite
hjertesukk fra et av medlemmene: «Som
medlem av menighetsrådet kan det være
vanskelig å ta stilling til mange av sakene som
behandles,
f.eks
Danmarksleiren
og
offerfordelingen.» Vi er glade for at MRmedlemmene gjør en god jobb som ledere av
menigheten, også når de opplever det
utfordrende!

Gudstjenestefeiring
i
Rossabø
samler
fremdeles mange mennesker. De siste årene
har vi arbeidet med å invitere ulike grupper til
å delta og bli synlige under gudstjenestene.
Dette har vist seg å gi resultater og det er flere
som har gitt positive tilbakemeldinger. På så
godt som alle familiegudstjenester bidrar barn
og unge fra ulike enheter i menigheten. Dette
preger gudstjenestene på en positiv måte, og
vi opplever at deres bidrag integreres bedre i
gudstjenesten enn tidligere.
Samtidig merker vi at noen i den eldre garde
som var med og reiste kirken for førti år siden,
ikke er like aktive som før. Likevel har vi klart å
ha en økning i det totale antall som har feiret
gudstjeneste i menigheten. Vi opplever at de
endringene vi har gjort i liturgien har blitt
innarbeidet og fungerer godt. Men vi må hele
tiden arbeide aktivt med gudstjenestene slik
at mange opplever det som viktig og
meningsfullt å komme sammen og feire
gudstjeneste i Rossabø. - Og at de ønsker å
være en del av fellesskapet her!

13

Trosopplæring

Gudstjenestene

Trosopplæring - gi mennesker kunnskap og
opplevelser som gir troen liv.

Vi er godt fornøyd med at vi har fått styrket
sammenhengen mellom enkelttiltak og
gudstjenesten. Søndagen er blitt løftet opp
som samlingsdag og møteplass. Dette vil vi
jobbe for å videreutvikle og styrke.

Plan for trosopplæring i Rossabø menighet
Ansatte
i
trosopplæringen
og
Trosopplæringsutvalget utarbeidet en plan for
trosopplæringsarbeidet i menigheten i 2011.
Denne ble godkjent av menighetsrådet og
biskopen. Planen angir mål for alt
trosopplæringsarbeidet, samt konkrete mål
for de ulike årsfasene fra 0-18 år. Planen gir
uttrykk for hvordan menigheten ønsker å
arbeide, hvilke tiltak en vil ha, samt en
innholdsbestemmelse av hvilke tema en
forventer at en skal ha på de ulike årstrinnene.
Planen skal fungere som et styringsinstrument
for videre utvikling av menighetens
trosopplæring, og er førende for anvendelsen
av de tildelte trosopplæringsmidlene fra
staten.
I 2013 har trosopplæringsutvalget hatt fokus
på å utarbeide et enhetlig brosjyremateriell.
Målet har vært todelt: å få til en felles layout
for de ulike trosopplæringstiltakene, og
presentere hva trosopplæring i Rossabø
menighet er for noe på en lettfattelig måte.
Grafisk designer Martha Breistig Woll
samarbeider med trosopplæringsutvalget om
dette.
Semestermøter med lederne
Trosopplæringsutvalget har sammen med de
frivillige
lederne
planleggingsog
samarbeidsmøter to ganger i året. Her
diskuteres aktuelle saker, lederne får gi
tilbakemeldinger til utvalget om behov,
utfordringer og positive hendelser og det
settes opp semesterplaner for neste semester.

Samarbeid på tvers av menighetene
Flere trosopplæringstiltak skjer i samarbeid
mellom menighetene. Som eksempel kan
nevnes Tårnagenthelg, Barn er Bra! –
festivalen og Lys våken. Noe er alle tre
menighetene sammen om, noe er et
samarbeid mellom Vår Frelsers og Rossabø
menigheter. Spesielt i aldersgruppen 16+ er
det behov for samarbeid. Sammen med Skåre
og Vår Frelsers menigheter samarbeider vi
med Haugesund KFUK-KFUM og Pionerkirken
om Late Night Service, et gudstjenestetilbud
for ungdom tre ganger i semesteret. Ved å
samarbeide får man flere ressurser inn i
tiltakene, og en kan benytte seg av hverandres
ulike evner og anlegg i arbeidet. Les mer om
samarbeidsprosjektene i fellesstoffet i
årsmeldingen.

Lekeplassen – en møteplass
Lekeplassen er mye brukt både i eget arbeid,
og som samlingspunkt for skoler og
barnehager i bydelen. Også på ettermiddagsog
kveldstid
er
den
mye
brukt.
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Trosopplæringsutvalget ønsker å bruke
lekeplassen aktivt, og jobber med ulike tiltak.

søndagens gudstjeneste skal alle som kommer
til kirken få vite hva agentene har funnet ut.

Ulike årssamlinger
1-åringssamlingen "Å du som metter", med
sangstund, utdeling av spisebrikke med
bordvers på, måltid med havregrøt og frukt.
Gode tips til de voksne om barn og mat, og vi
skal fortelle litt og gi en innføring i hva kirken
tenker om barn og nattverd.
2-årssamling på lekeplassen ved kirken, med
sang, lek, pølser og frukt og tid til en
formingsaktivitet. I tillegg blir 2-åringene med
foreldre invitert til å være med på påfølgende
gudstjeneste i Rossabø kirke, der de får utdelt
hver sin CD.
3-åringssamling «Skapt i Guds bilde»
Lekeplassgudstjeneste. Under gudstjenesten
får 3- åringen utdelt et bilde av kirken med
plass til å lime et bilde av seg selv på. Etter
gudstjenesten er det skattejakt /vandring
rundt kirken, sporlek, sekkeløp, ballkast og
grilling mm.
4-årssamling «Barnebibelen for de små»
Fireåringene inviteres til en egen samling i
kirken. Dagen etter får de Barnebibelen for de
små på gudstjenesten
5-årssamling. Femåringene inviteres spesielt
til juletrefesten. Det er ikke påmelding, men
femåringene blir registrert når de kommer, og
de får en liten overraskelse.
6-årssamling "Tre i et tre"
Lørdag er det samling i kirken der en synger
sammen, leter etter en mann som sitter i et
tre, leker på lekeplassen, hører om tre venner
i et tre og spiser sammen. På søndagens
gudstjeneste får 6-åringene utdelt boka "Tre i
et tre"

11- og 12-åringer "Lys Våken"
Hva skjer på Lys våken?
Vi skal sove i kirken, Vi skal synge Lys våken
sangen, lage drama. Være med på
gudstjeneste og fremføre sangen og drama. Vi
skal spise pizza, ha nattkino, gå på skattejakt i
kirken, leke i gymsalen, ha samling i
kirkerommet, lage glassmaleri til advent og jul.
Spise frokost og gjøre mye gøy!
Babysang
Hvert
semester
har
en
arrangert
Babysangkurs. Babysang er for de aller minste
barna fra 0-1 år, sammen med foreldre. Over
8 ganger lærer barna og foreldrene sanger,
rim, regler og hører på spennende lyder!
Mini- og Maxigospel
Korene har felles øvelsestidspunkt, og starter
øvelsene sammen, før de deler seg.
Minigospel går ned i kjelleren til sang og lek,
mens Maxigospel øver inn flere sanger og
drama. Øvelsene avsluttes samlet, før en
spiser kveldsmat sammen. De fleste barna blir
fulgt av foreldre eller foresatte. Mange av
disse har ulike oppgaver knyttet til
forberedelse av kveldsmat, lyd eller annen
voksendeltakelse.

8-årssamling "Tårnagentene"
Sammen med Vår Frelsers og Skåre
menigheter
arrangerer
menigheten
"Tårnagenthelg" i Vår Frelsers kirke. Fra 2014
skal denne helgen ha en treårig turnus slik at
en er i alle kirkene. Tårnagentene skal
utforske kirken, bibelen, tårnet og klokkene,
og løse flere oppdrag og mysterier. På
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I mai arrangerte Mini-, Maxigospel og Tween
konserten «Vi må være med!», en konsert om
rettferdighet for alle.
Høsten 2012 øvde Mini- og Maxigospel inn
julesyngespillet ”En glede for hele folket!”. Det
ble en flott forestilling med kor og solister,
drama og lesing, kostymer og kulisser. I år
fremførte vi forestillingen uten singback på cd,
men med pianoakkompagnement av kantor
Alie Hamberg. Noen av 4. klassingene i koret
spilte fløyte, klarinett og xylofon. Også på
julaften og juletrefesten besto repertoaret av
sanger fra syngespillet.
Tween Musikk-kafé
Tween Musikk-kafé er et lavterskeltilbud for
alle i 5. - 8.klasse, i samarbeid med Haugesund
KFUK-KFUM. Det kreves ikke spesielle
ferdigheter eller interesser for å være med. 50
% av tiden er deltakerne i ulike grupper, f.eks
band, kor og kafé (inkl. baking/matlaging).
Resten av tiden er en felles om samlingsstund
og fellesmåltid.

Supertorsdag
Mini- og Maxigospel og Tween er lagt til de
samme torsdagene. Dersom det er mulig har
dåpssamlingene blitt lagt til torsdager, det
samme er menighetsrådsmøtene. Det er
utrolig kjekt når hele kirken syder av liv og
aktivitet
av
barn
og
voksne!
Måltidsfellesskapet er viktig i Supertorsdagen,
selv om ikke alle spiser samtidig!

4T6, en klubb for barn i fjerde til sjette klasse
etter skoletid hver tirsdag. I klubben er det
tilnærmet
lik
kjønnsfordeling
blant
medlemmene.
Det
er
lekseklubb,
sportsaktiviteter, spill og lek i tillegg til en
samlingsstund. I høst ble fruktmåltidet
erstattet med et brødmåltid. Sang og musikk
er en viktig del av samlingsstunden. Elever fra
Barne- og ungdomsarbeiderfaget
ved
Haugaland vgs. har høsten 2013 hatt praksis
på 4T6. De har gjort en god jobb, og er viktige
for miljøet på klubben! Sammen med de
ansatte får de være voksenpersoner som kan
gi tid og oppmerksomhet til barna. Vi opplever
at 4T6 er blitt en møteplass for barna!

Speiderne deltar aktivt på arrangement og
gudstjenester gjennom året. Speiderne er
kirkeverter
sammen
med
menighetsrådsmedlemmene
på
gudstjenestene. Speiderne har deltatt på St.
Georgs-dagsgudstjeneste,
karneval
og
bamsebasar under Rossabødagene, for å
nevne
noe
utenom
tradisjonelle
speideraktiviteter og leirer. De jobber også
diakonalt, ved å blant annet besøke Bjørgene
sykehjem, der de har med seg litt kaffemat,
synger og prater med beboerne. I tillegg til
gutte- og jentespeidere, har vi også
familiespeiding i menigheten. Ca. en gang i
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måneden møtes de etter gudstjenesten til
turer i nærmiljøet. Felles for alle gruppene er
at det jobbes jevnt med rekruttering av nye
speidere og nye ledere.
Søndagsskolen er et satsingsområde for
menigheten, der vi hele tiden må være
opptatt av å legge til rette for aktivitet,
rekruttering og oppfølging. I tillegg til
søndagsskolelærerne
har ungdom
fra
ledertreningsprogrammet deltatt. Rossabø
søndagsskole benytter seg av tilbudet Sprell
Levende,
utarbeidet
av
søndagsskoleforbundet
sentralt
Trosopplæringsutvalget er opptatt av at
søndagsskolearbeid skal settes på dagsorden i
arbeidet videre. Dette gjelder både
rekruttering, tilrettelegging og PR.
Konfirmantundervisning
Konfirmantene møtte til oppmelding i midten
av september. I slutten av november var det
Kick off for konfirmanter og foreldre, før de
ble presentert for menigheten i desember.
Undervisningen startet opp i januar 2013. I
løpet av konfirmasjonsåret drar alle på leir, de
fleste til TT eller KonfAction i løpet av
sommeren, noen på to weekender i løpet av
våren.
For
mer
informasjon
om
konfirmasjonsarbeidet,
vises
det
til
fellesstoffet i årsmeldingen.

Ledertrening (MILK og LiV) er et viktig
satsingsområde for menigheten. Vi har mange
deltakere som har praksis i ulike foreninger og
grupper i kirken. Samlet for alle tre
menighetene har det aldri vært så mange
påmeldte på MiLK! Hos disse ungdommene
ligger det stort potensiale til å bli gode ledere!
Siden
ledertreningsarbeidet
er
et
samarbeidsprosjekt
med
de
øvrige

menighetene i byen, vil det bli omtalt i et eget
punkt senere i årsmeldingen.

Trosopplæring 16 – 18 år, en utfordring
Samtidig som vi har mange ungdommer på
ledertrening er det likevel en utfordring å få til
tiltak for ungdom i 16 + alderen. I 2013 har vi
sammen med flere menigheter hatt
gudstjenester for ungdom som vi kaller Late
Night Service. Dette er flotte gudstjenester
med bønnevandring, nattverd, kveldstanker,
band og lovsang. Likevel er det noe variabel
oppslutning. Sammen med Vår Frelsers
menighet, Skåre menighet, Haugesund KFUKKFUM og Pionerkirken jobbes det med å få
disse gudstjenestene til å bli gode møteplasser
for ungdom. Vi ønsker å arbeide sammen for å
nå dette målet!

Ung messe – en diakonigudstjeneste
I fastetiden deltok både konfirmanter og
ledertreningsungdom på en Ung messe, som
også var en temagudstjeneste om diakoni.
Konfirmantene hadde bakt nattverdsbrød,
forberedt
bønner
og bønnestasjoner.
Prekenen var det fire unge som sto for
sammen med ungdomsdiakonen, og MILKere
hadde laget en powerpointserie med
utgangspunkt i prekenens tema. Dette var en
flott gudstjeneste for hele menigheten!
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Samarbeid skoler og barnehager
Kirke - barnehage
Vi har godt samarbeid med barnehagene i
menigheten. Like før påske var vi på besøk i de
fleste barnehagene og hadde et opplegg der vi
fortalte litt om hva Bibelen og kirka lærer om
påsken og sang noen påskesanger med
ungene.

Diakoniutvalget
består av Kristin-Elfi Flåto, Astrid H. Mæland
og Anne Birgitte B. Ruus. Utvalget har planlagt
ulike arrangement i regi av diakoniutvalget, og
har så smått begynt å evaluere diakoniplanen
som går ut 2015.

Ellers har vi som tradisjon å gjennomføre
julevandringer i adventstiden. I 2013 ble det
satt opp 18 julevandringer for barnehagene.
Dette er noe som er populært, og alle
barnehagene ønsker å være med. Opplegget
er laget for barn over 3 år, og vi
gjennomgår/dramatiserer
juleevangeliet.
Barna får kle seg ut og spille roller som tre vise
menn, engler, gjetere og Maria og Josef.
Kirke - skole
Det er tre barneskoler og en ungdomsskole i
menigheten vår. Hver av skolene har en
kontaktperson i staben, og vi har i løpet av
året gjennomført flere besøk i skoleklasser der
vi har snakket om ulike tema. Noen klasser har
også vært på besøk i kirka og sett på inventar
og symboler eller lært om dåp og nattverd. Til
påske gjennomførte Rossabø skole sitt
tradisjonelle påskespill i kirka, og før jul hadde
alle skolene hver sin skolegudstjeneste. Vi
opplever at vi har et godt samarbeid med
skolene i menigheten vår.

Diakoni
Diakoni
- inkluderende fellesskap med raushet og
medvandring, også når livet gir utfordringer.

Åpen kirkestue – et treffsted for de over 60,
er et uformelt samlingspunkt. Det er
deltakerne selv som har ansvar for praktisk
tilrettelegging og gjennomføring. På denne
måten oppdages det stadig nye talenter. Åpen
kirkestue har et jevnt besøk. Det hadde vært
ønskelig å få noen flere på lista over frivillige
medhjelpere.
Institusjonsandakter
Kontakten med Bjørgene omsorgssenter er
god. Månedlig har menigheten sangstunder på
dementavdelingen og i 3. etasje, i tillegg til
andakter på dagavdelingen. Erfaringene er
gode, det oppleves mer meningsfullt og
kontaktskapende enn tradisjonelle andakter.
Det er en gruppe frivillige som deltar på
sangstundene sammen med kantor, diakon og
sokneprest.
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Vi feirer gudstjeneste sammen med beboerne
i forbindelse med høytidene. I tillegg har vi
andakter med nattverd. Vi har også egne
samlinger der vi tenner lys og ber for de av
beboerne som ønsker det. Det er en
utfordring at det er færre ansatte på jobb i
høytidene. Det gjør at ikke alle beboere får
mulighet til å delta på gudstjenestene.
Bjørgene omsorgssenter er flinke til å delta på
formiddagstreffene i forbindelse med
eldreuka og Rossabødagene.
I desember ble «Åpen Kirkestue» arrangert på
Bjørgene. Det er fjerde gang det skjer i
adventstiden, og det er en god tradisjon som
vil bli opprettholdt!

Lørdag var det konsert ved vokalgruppen
Amateur, med påfølgende kveldsmat. Det
opplevdes meningsfylt å gi rom for sorg,
lengsel og håp på denne måten i forbindelse
med Allehelgensdag.
Turer for eldre
De tre menighetene i byen har en turnus på
ansvaret for turene for eldre. I 2013 var
diakoniutvalget i Rossabø ansvarlig for
vårturen. Sammen med Liv Rønnestad, guide
på turen, satte vi kursen mot Austevoll,
Sunnhordalands perle. Vi var ikke på alle de
667 øyene i kommunen, men vi fikk se mye
flott natur, besøkte en av kirkene og spiste
god mat på Bekkjarvik gjestgiveri.
I 2014 er diakoniutvalget ansvarlig for
påskeaftenturen, som denne gang blir lagt til
Etne.

Allehelgensdag
I 2013 hadde vi to arrangement i tillegg til
Allehelgensdag. Fredag var det temakveld
«Størst av alt er kjærligheten», en samling
med sang, musikk, tekst og tanker om hva som
kan skje når vi mister en av våre kjære.
Medvirkende var Per Inge Hove, orgel, Hilde
Haraldsen Sveen, sang og Anne Elisabeth
Skogen, forteller. Det ble lest tekster av Liv
Reidun Henriksen Hansen, Kolbein Falkeid og
fra Bibelen.

Samtalegruppesamarbeidet
Menighetene på Haugalandet har i mange år
samarbeidet med psykiatritjenesten om
samtalegrupper. Gruppene er åpne for alle
uavhengig av livssyn og kirketilhørighet, og
alle som deltar har taushetsplikt. I gruppene
kan den den enkelte dele tanker og følelser
omkring egen livssituasjon, og samtidig lytte til
andres erfaringer. I 2013 har begge diakonene
vært samtalegruppeledere, Tor Jakob Bjørndal
for en gruppe for barn som hadde mistet en
forelder, og Anne Birgitte B. Ruus for en
gruppe for enker.
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Anne Birgitte B. Ruus har de siste to årene
vært
koordinator
av
samtalegruppesamarbeidet.

Misjon
Menighetens misjonsengasjement er knyttet
til Casparisenteret i Jerusalem, drevet av Den
norske Israelsmisjon, og blindearbeidet på
Antsirabé,
drevet
av
Det
Norske
Misjonsselskap.
Fasteaksjonen, der konfirmanter utgjør
flertallet av innsamlere, gikk i 2013 til Kirkens
Nødhjelps aksjon «Sammen forandre». Det er
nødvendig å jobbe på flere nivåer for å sikre
rettferdig fordeling av jordens ressurser og
økonomisk
uavhengighet
for
enkeltmennesker. Den årlige fasteaksjonen er et
viktig tiltak i kampen for rettferdighet. Det er
derfor et uttalt ønske at flere i menigheten
engasjerer seg i fasteaksjonen.
Miljøengasjement
Engasjement for fred, rettferdighet og en
bedre verden fører også til et økt fokus på
miljøet. Vi jobber hele tiden for at Rossabø
skal være en ”grønn” menighet med fokus på
”faitrade”produkter og miljø. Det innebærer
bl.a. søppelsortering, minimal bruk av
miljøfarlige varer, bruk av oppvaskmaskin i
stedet for engangsutstyr, energisparing m.m.
Menighetene i Haugesund og Tysvær ble
miljøsertifisert
(Miljøfyrtårn)
i
november/desember 2008, og er siden
resertifisert en gang. Menighetens miljøansvar
er fundamentert i Plan for diakoni (vedtatt av
Kirkemøtet i 2007), og gjenspeiles både i
trosopplæringsarbeidet,
konfirmantundervisningen og i gudstjenester.

Musikk under gudstjenester
I 2013 har menigheten vært bevisste på å
ønsker musikkinnslag som kan berike
gudstjenestene. Korene våre er helt naturlige
medspillere, det samme er barn og ungdom
som har deltatt på sine instrument i
samarbeid med kantor og prester. Samtidig
har Alie Hamberg fått inn musikere som hun
samarbeider med i kulturskolen. Dette setter
vi stor pris på, og vi ønsker at samarbeidet skal
fortsette!
Konserter
Mini- og Maxigospel og Tween har hatt flere
flotte konserter i løpet av året. Disse står det
kort om under trosopplæringen.
Kulturskolens vårkonsert ble på kort varsel
lagt til Rossabø kirke på grunn av
dobbeltbooking i de planlagte lokalene. Vi
synes det er positivt at Rossabø kirke blir sett
på som en naturlig samarbeidspartner og en
god konsertarena.
Det er etter hvert blitt en tradisjon at
Frelsesarmeen og Kulturskolen arrangerer sine
julekonserter i Rossabø kirke. Frelsesarmeens
konsert første søndag i advent er en god
tradisjon som betyr mye for mange! Årets
kulturskolekonsert ble avlyst i siste stund, da
den var lagt til dagen da den store
vinterstormen fór over byen, og trær og løsøre
gjorde det vanskelig fremkommelig.

Kirkemusikk
Påskespill

20

ut. Vi er derfor helt avhengige av at ulønnete
er med på å gjøre en praktisk innsats.
Økonomi
Menighetsrådet har gått inn for at alle tiltak
skal være selvfinansierende. Menigheten
lykkes langt på vei i det. Noen tiltak er ikke
inntektsbærende. Se for øvrig regnskap i eget
kapittel i årsmeldingen. De tildelte midlene til
trosopplæring regnskapsføres hos fellesrådet.
Før påske fremfører Rossabø skole et
påskespill for skolen og for foreldre og søsken.
Menigheten setter stor pris på samarbeidet
med skolen.

Annet

Billedkunstner Veslemøy Nystedt Stoltenberg.

Rossabø skolekorps har flere år deltatt på
gudstjenesten første søndag i advent. Dette er
en tradisjon vi ønsker å opprettholde.

Administrasjon
Folk og Kirke vil en komme tilbake til senere i
årsmeldingen. Menighetsbladet for hele byen
deles ut av bud fra den enkelte menighet. Vi
opplever at mange ønsker å gi seg som bud,
oftest av helsemessige årsaker. Det gjør at vi
nå har for få bud i Rossabø, slik at vi ikke
klarer å få delt ut bladet til alle husstander i
søre bydel. Dersom du kan tenke deg å gå en
kveldstur for menigheten seks ganger i året,
håper vi at du melder deg til tjeneste!
Praktisk arbeid
Menigheten har ikke egen vaktmester.
Kirketjeneren jobber i 40 % stilling, noe som
innebærer at mye arbeidstid går til
søndagenes gudstjenester. Uteområdet skal i
utgangspunktet de ansatte ved kirkegården ta
seg av, men de er underbemannet, og har ikke
anledning til å gjøre alt som bør gjøres for at
kirkebygningen og området rundt skal se bra

Rossabødagene 2013 var en god blanding av
gammelt og nytt. Bamsebasaren er blitt en
god tradisjon som samler mange. Karneval og
formiddagstreff likeså. Ekstra kjekt var det å få
besøk av billedkunstner Veslemøy Nystedt
Stoltenberg på menighetskvelden. Hun viste
bilder av kirkekunst hun hadde stått for, og
under kveldssamlingen i kirkerommet delte
hun sine tanker om kunstverket hun hadde
laget til kirken. Koret Scala, med Håkon
Areklett som inspirert dirigent, sang under
arrangementet, og bidro sammen med resten
av forsamlingen i en artig musikkquiz.

Utsira
Utsira er en del av vårt prestegjeld, men har
egen kirkeadministrasjon, kirkeverge og
menighetsråd.
Utsira
menighet
har
gudstjeneste ca. en gang i måneden.
Gudstjenestehelgen har de også møte i
menighetsrådet og konfirmantundervisning.
Rune Steensnæs Engedal er sokneprest på
Utsira i 20% stilling.
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Menighetens faste aktiviteter 2013
Tiltak 0 – 18 år
Babysang
Søndagsskolen, 2 grupper
Minigospel
Maxigospel
1. Rossabø KFUK-KFUM
Rossabø 1 KFUK-KFUM
Familiespeiding (Ekornspeidere)
4T6
Tween
Konfirmantundervisning og –aktiviteter.
Late Night Service

Hovedansvarlig
Ingunn B. Våge, Oddveig Bergsager
Åse Storesund Olsen (vår), Gro Helen Preston
(høst)
Ingunn B. Våge
Silje T. Nesheim Dahl
Peder Johannes Stensland
Oddveig Bergsager
Oddveig Bergsager/Ingunn B. Våge
Tor Jakob Bjørndal
Silje T. Nesheim Dahl
Ingunn B. Våge
Tor Jakob Bjørndal

Voksne
Åpen kirkestue
Rossabø misjonsforening av NMS
Kirkering nr. 10
Kirkering nr. 16
Kirkevertordning
Kirkekaffe

Hovedansvarlig
Anne B. Ruus og diakoniutvalget
Bjørg S. Halvorsen
Helene Kirkhus
Aud Stensland
MR
Oddveig Bergsager

UTVALG
Misjonsutvalg

Leder og medlemmer
Tove Bergsholm, Kristin Ådnøy Eriksen, Sigrid
Bjørhovde, Marit Grunnaleite, Judith Kallevik,
Anne B. Ruus
John Morten Klingsheim, Silje T. Nesheim Dahl,
Petter Morland, Marte Bårvåg Nesse, Ingunn B.
Våge og Tor Jakob Bjørndal
Liv Lefsaker, Bjørg Almås, Tor Egil Eriksen, Rune S.
Engedal, og Alie Hamberg.
Kristin-Elfi Flåto, Astrid Hansen Mæland, Anne
Birgitte B. Ruus
Per Oddvar Ringen, leder.

Trosopplæringsutvalg

Gudstjenesteutvalg inkl. sang- og musikkutvalg
Diakoniutvalg
Menighetsråd. Møtes en gang i måneden med
unntak av juli.
Arbeidsutvalg for menighetsrådet. Møtes etter
behov.

Per Oddvar Ringen, leder.

Årsmelding for Skåre menighet
2013
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Innledning
Etter 20 år med strategiplanen som het «Skåre
menighet i liv, fellesskap og tjeneste» startet arbeidet
med en ny strategiplan for to år siden. Denne gangen
gjorde man valget enkelt i og med at man valgte den
samme overskrift og underpunkt som Den norske
kirke eier i fellesskap:
I Kristus, nær livet
– en bekjennende, misjonerende, tjenende og åpen
folkekirke.
Bekjennende - ved å dele og gi videre troen på den
treenige Gud.
Misjonerende - ved å vitne om Jesus Kristus lokalt og
globalt sammen med den verdensvide kirke.
Tjenende - ved å vise omsorg gjennom
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, kamp for
rettferdighet og vern om skaperverket.
Ordene i visjonen og planen er svært godt
gjennomtenkte og gir rom for å planlegge og
gjennomføre en rekke tiltak. Og det er nettopp der
Skåre menighet er nå. Vi ser at visjoner og planer har
gjennom årene tatt oss nærmere mange mål og
drømmer. Men ikke alle. Det arbeides også aktivt i
planarbeidet for å få en sammenheng mellom de
store visjoner og de enkelte planer på forskjellige
områder i menigheten. Det finnes trosoppæringsplan,
diakoni- og misjonsplan, planer for
gudstjenestearbeidet og miljøarbeidet, for å nevne
noe. Vi er nå i en tid hvor vi ser viktigheten av å
konkretisere og forenkle oppgaver og å få målt
resultater.
Høydepunkt og utfordringer
I en årsmelding plukker man gjerne frem noen
høydepunkt. I en menighet som Skåre, med et bredt
spekter av hendelser og aktiviteter, vil det være
mange høydepunkt. Det kommer an på hvem man
spør. En av deltakerne på Spleiseparty vil kunne
fortelle om sitt høydepunkt en torsdag kveld i Udland
kirke etter å ha sunget lovsanger, et av barna i
menigheten vil kunne si at mitt høydepunkt var da jeg
var på Plan B på villmarkstur. En konfirmant holder
frem sommerens konfirmantleir og en
gudstjenestegjenger vil gjerne snakke om den nye
liturgien og menighetens kor som synger.

At det kan være vanskelig å velge ett høydepunkt i
menigheten forteller også noe om Skåre menighet.
At det er stor bredde, men også om en utfordring
som handler om mer trøkk og styrke på menighetens
felles arena. Vi snakker om gudstjenestene våre. Den
nye liturgien har fått virke i 2013 uten at den har
skapt umiddelbar større begeistring og glede som
fører til større oppslutning. En så stor endring burde
vi kanskje forvente at skapte noe nytt og ny glød. Det
sies mye fint om liturgien, selv om noen synes mye at
det som var før var bedre. Om man tenker at ny
liturgi, og nå også ny salmebok, alene kan sørge for
bedre gudstjenester, tar vi gjerne feil. Er det egentlig
noe bedre virkemiddel for gode gudstjenester enn
deltakere? Altså at folk møter opp og deltar. I alle
strategiske drøftinger ender det opp med at man
spør hva vi kan gjøre for at flere kan komme til
messe. Og svaret som aldri går av mote er at man må
bli personlig invitert. Utfordringen til hele
menighetene blir da å invitere. Da gjør man også
jobben lettere for de som skal planlegge og
gjennomføre gudstjenestene. Et svært viktig bidrag i
våre gudstjenester er barn og voksne som møter opp
sammen. Søndagsskolearbeidet vårt gjør dette mulig.
Toget ut til søndagsskole midt i gudstjenesten gleder
mange. Og ikke minst når barn og voksen igjen møtes
til nattverdfeiring.
En menighet måles i tall og på andre måter ved å se
på gudstjenestefremmøte. I Skåre menighet er dette
stadig like jevnt. Gjennomsnittet på fremmøte til
gudstjenester på søndager og helligdager er akkurat
det samme som året før. 168 deltar gjennomsnittlig
på gudstjenestene. I 2013 var det færre gudstjenester
i menigheten på grunn av at det kun holdes messer til
julaften og konfirmasjon i Skåre kirke. Det totale
besøkstallet gikk derfor ned med 700 deltakere.
Tar man med at det var 20 færre konfirmanter i 2013
i forhold til året før, har man en enkel forklaring også
til at totaltallet går ned. 20 konfirmanter alene vil
kunne utgjøre 6-700 færre deltakere med tanke på
konfirmanten og deres families deltakelse dette året.
Man holder oppe et forbausende godt
gjennomsnittstall år etter år, men drømmer om en
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betydelig økning i deltakingen. Mange trofaste
gudstjenestedeltakere som har gått bort de siste
årene er erstattet med nye som deltar. De nye
deltakerne går gjerne ikke så ofte som deres
forgjengere, derfor ville en telling av unike brukere nå
til dags vist at flere enn før går til gudstjeneste.

Barn får voksne med seg. Her fra 4-årsbo-utdeling.

Statistikken for øvrig viser ingen store endringer.
Skåre menighet holder oppe høye tall på dåp og
konfirmasjon. Samtidig jobber menighetsrådet med å
få enda bedre oppslutning.
Menighetsrådet har i løpet av året levert inn rapport
etter oppfordring fra Stavanger bispedømmeråd om
tiltak for å øke gudstjenesteoppslutningen:
*Bruk SMS o.l for å sikre at for eksempel barns venner
kommer til gudstjeneste: «Kommer de, så kommer
jeg».
*Arbeide videre med å få flere med i husfellesskap
som fører til flere som engasjerer seg som
gudstjenestedeltakere. Skape tilhørighet.
*Bredde og variasjon i musikken.
*Opprettholde kirkekaffeordningen og tilsvarende.
*Opprettholde søndagsskolen og barnearbeidet. Barn
får voksne med seg.
*Gi oppgaver, føle seg nødvendig.
*Se, og bli sett.
*Mer enn en jazzgudstjeneste i året.
*Oppnevne talentspeidere for å se etter nye.
*God kirkevertordning.
*Hjelpe folk til å ta sitt eget religiøse behov på alvor.
*Skape større bevissthet om medlemmers positive
innvirkning på menighetsfellesskap ved å delta.

Vi har allerede nevnt at ny salmebok er tatt i bruk, og
ny liturgi. Da er vi glade for å ha gode
gudstjenesteteam og kor som hjelper menigheten
fremover. Tiltaket «Alle i kor» var også en flott
nyvinning som hjelper oss til å synge salmer og delta i
liturgien.
I 2013 tok også menigheten på seg utfordringen med
å videreføre planlagt avlyst gudstjeneste pga
nedskjæring av presteressurser. Menighetsrådet
bestemte at gudstjenester i høst- og vinterferie skal
gå sin gang på tross av at det ikke blir satt opp
ordinær prest. Menighetsrådet organiserer dette selv
og får frivillig prest til å stille opp sammen med
andre. I Skåre kirke derimot har menighetsrådet
vedtatt å avvikle vanlige gudstjenester utenom jul,
Siljdajazz og konfirmasjon. De siste årene har det kun
vært arrangert dåpsgudstjenester med den følge at
ingen andre enn dåpsfølget deltok. Menighetsrådet
ønsket dåpsbarna og deres familie inn i et større
fellesskap som man har i gudstjenestene i Udland
kirke.

Bemanning
Skåre menighet har en medarbeiderliste som viser
210 navn. Noen av disse er engasjert på flere måter
og deltar med oppgaver ofte. Andre en gang i blant.
Noen har pause og andre dukker opp ved spesielle
anledninger. Og sånn er det fint at det er. Det er flott
for en menighet å ha forskjellige tjenester og
forskjellig nivå på engasjement. Det jobbes stadig
med å rekruttere nye medarbeidere. Ikke bare fordi
vi «trenger» folk. Men fordi det er en naturlig del i en
menighet - å delta, være aktiv og å bidra. Blant alle
frivillige medarbeidere har vi også mange barn og
ungdommer. Det drives ledertrening for barn fra de
går på barneskolen og til de blir voksne.
Det kan lett bli mye fokus på ansatte i menigheten. Vi
har en fin stab av synlige og gode medarbeidere.
Dordi Hege Selvaag begynte våren 2013 som
kirketjener med ansvar også for Kulturkirken Skåre. I
2013 takket vi Tove Marie Sortland for tjenesten hun
har gjort i trosopplæringen siden 2004. Hun gikk ned i
halv stilling og jobber nå for byens menigheter i
felleskap med informasjonsarbeid.

Vi oppfatter Skåre menighet som en stor og allsidig
menighet. I løpet av året har mange hendelser,
treffsteder og møter vært med på å skape
menighetsliv for mange. Bønnerommet har vært fylt
til stille bønn, samtaler og lovsang svært mange
ganger. Dette lille rommet, som før var datarom, er
nå blitt et viktig sted for små og store. Det
tradisjonelle bønnearbeidet er utvidet fra å gjelde
noen få, i faste rammer, til å gjelde mange på
forskjellige måter.
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Marie Meidell Kristensen begynte i menighetens
trosopplæringsarbeid i august. Hennes 60 prosent
stilling er kommet til med 20 prosent midler fra
trosopplæringen og 40 prosent som vikar for kateket
som er permittert tre år i deler av sin stilling.
Ansatte i menigheten 2013
Navn
Arnold Skaatan
Tom Landås

Stilling
Sokneprest
Adm.leder
Info.medarb
eider/trosopplæringskoordinator

Torgeier Vea
Rune Steensnæs
Engedal
Lisbeth Skilhagen
Haaheim
Reidun F. Qvale
Tove Marie
Sortland
Marie Medell
Kristensen

Prest
Prest

Bjørg Lund

Randi Førre
Leiv Rossehaug
Louise Flatås
Sara Louise
Igelkjøn
Emmerhoff
Brit Steinsland
Dordi Selvaag

Størrelse
100%
50%/100%

Diakon

100%

Kateket
Prosjektleder
Trosopplæringsmedarbeider
Trosopplæringsmedarbeider
Sekretær
Kantor
Kirketjener
Kirketjener

100%/60%
80%

Trosopplæring/kor
Kirketjener

20%

60%

Kommentar
100% stilling fra
mai 2013,
trosopplæringskoordinator i stedet
for
infomedarbeide
r fom. aug

Til og med juli
2013
Fra og med
august 2013

100%

75/70%
100%
Timer
Timer

100%

Staben samlet til møte på kjøkkenet i Udland.

Utsmykkings-utvalg
Trosopplæringsutvalget

Menighetsrådet
Tove Marie Sortland/Tom Landås
Marie M. Kristensen
Reidun F. Qvale
Harald Nes,
Ingunn Drabløs Soland
Katrin Kyvik
Sara Louise Emmerhoff

Kulturkirke-komite

Bjarte Nesheim
Sigrid Sandve
Birger N. Torsvik
Kjell Ivar Glette
Arne Tjelle
Dordi Selvaag
Vara:
Guri Rossebø
Siv G. Jansen

Orgelkomité

Harald Nes
Brit Steinsland
Leiv Rossehaug
Jostein Waage

Sponsor- og
innsamlings-komité
Styre for Stiftelsen
Olava og Inghard
Frøylands legat

For tiden ingen medlemmer
Bernhard Engedal
Astrid W. Hagen
Hanne F. Soland
Tom Landås
Regnskapsfører: Svein Skrunes

Noen av medarbeiderne i Skåre menighet ble satt
spesielt pris på i 2013:
Årets medarbeider:
Anne Skogland har lang fartstid i Skåre menighet.
Både som deltaker på Tirsdagsklubben, og som vikar
på samme klubb da det trengtes. Hun var lenge
ansvarlig for formingsgruppa på Etter skoletid, og
bidro også i flere oppgaver på klubben. Nå er hun
speiderleder for Oppdagergruppa i Skåre menighet,
som er tilknyttet KFUK-KFUM. Anne ikke redd for å ta
i et tak, og få nye utfordringer. Hun hanskes med
både små og store grupper, og holder ut i jobben hun
gjør.
Årets veteraner:
Årets veteranpris tildeles kjøkkengjengen på
formiddagstreffet. Og det er Bjørg Apeland,
Gunnbjørg Elstad, Adda Vestvik, Karen Hauge og
Olaug Knutsen, Anne Lise Haga, Lise Austrheim,
Dagny Grannes, Sigrun Kvindesland og Karen
Danielsen.

Utvalg og komiteer i 2013
Utvalg/
komiteer
Vaktmester-gruppen

Diakoni og
misjonsutvalg

Gudstjeneste-utvalg

Medlemmer
Bernhard Engedal
Jan Arne Igelkjøn
Egil Johan Sandvik
Harald Kyvik
Tor Log
Randi Sandvik
Lisbeth Skilhagen Haaheim
Otto Sirnes
Louise Birkeland
Liv Eli Breivik
Elin Tornes Lilleskog
Arnold Skaatan
Leiv Rossehaug
Knut Meland
Gro Steensnæs Håvåg
Åse Rødeseike
Einar Torkildsen

En
gang i måneden møter de opp, og lager
formiddagsfest på en vanlig torsdag. Mange i
gjengen har holdt på i flere ti-år med frivillig
menighetsarbeid av ulikt slag. Ikke alt arbeid er av det
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synlige, støyende slaget, mye viktig
menighetsbygging - og drift blir gjort i det stille.
Kjøkkengjengen er trofaste, pliktoppfyllende, de har
godt humør og stå på-evne, og de utgjør en
hjørnestein i eldrearbeidet i menigheten. Flere av
prisvinnerne bidrar også til at menigheten kan ha
jubilantfester og arrangere minnemøter.

Louise Hagland Birkeland
Bernhard Engedal
Mathilde Sofie Oftedal Eikill
Astrid Wallem Hagen
Ragnhild Kristine Håkull Alne,
Kari Sigvor Kollbær Rasmussen
Arnold Skaatan
Varamedlemmer
Otto Sirnes
Terje Tveit
Hilde Elise Throndsen Vestvik
Nils Sigfred Kyvig
Eirik Lund

Årets nykommere:
er Spleiseparty ved Ingeleiv og Kurt Seland, og Sara
Louise Igelkjøn Emmerhoff.
Spleiseparty har lykkes med noe mange har snakket
om og mange har prøvd på i menigheten opp
gjennom årene. De har skapt et møtested for lovsang,
vitnesbyrd, bønn og sosialt fellesskap utenom
gudstjeneste og utenom husfellesskap. De har sett et
behov, og tatt ansvar for å fylle det. Kveldene har
appellert til ulike typer mennesker som har en ting
felles, ønske om åndelig påfyll. Mye kreves for å få et
slikt tiltak til å fungere, dere har gjort jobben.

Årets Kreative kremmere:
ble delt ut til Kreativt verksted ved Marit Økland,
Hanne Soland og Dordi Hege Selvåg, Kjersti Sørbotten
Våge, Elisabeth Dyrhol og Berit Samdal Fredheim.
Kreativt verksted startet opp for rundt et år siden,
med det formål å produsere varer til en salgsmesse
under Adventsuka. Messa brakte menigheten store
inntekter, den blåste nytt liv i adventsuka, og den ble
lagt merke til av svært mange, rett og slett fordi den
så så fin og spennende ut.

Menighetsrådet
Rådet har bestått av følgende medlemmer:
Hanne Friis Soland, leder
Harald Nes, nestleder

Skåre menighetsråd har hatt 7 ordinære
menighetsrådsmøter og behandlet 47 saker. Det har
vært avholdt ett Menighetsmøte for å gi uttalelse om
innføring av ny salmebok.
I 2013 har rådet arbeidet med en omlegging av
offermål for å få en annen profil og fordeling av
midler fra Frøylandsfondet (se avsnitt under
økonomi).
Orgelkomiteen ble også omorganisert tidlig på året og
er i god flyt for å skape engasjement og midler til nytt
orgel i Udland. En sak som har ligget nokså rolig siden
orgelet forsvant ut av byggeprosjektet for Udland
kirke, men som nå, takket være noen som brenner
for saken, er på skinner igjen.
Arbeidsbeskrivelser og ansettelser bestemmes i
Haugesund kirkelige fellesråd. Men før det kommer
dit har menighetsrådet sakene til behandling. I år har
det vært endringer i trosopplæringsstillinger og
kateketstilling som har vært til behandling i rådet.
Skåre menighetsråd sa også ja takk til å bli med på et
forskningsprosjekt om menighetsutvikling som skulle
ha startet høsten 2013. I mangel av andre deltakende
menigheter i distriktet kom dette dessverre aldri i
gang. Andre prosesser for menighetsutvikling har
derimot vært igangsatt.
Gudstjenestestrategi, som nevnt i innledningen av
årsrapporten, er en gjenganger i menighetsarbeidet.
Alle som lever og jobber i en menighet er brennende
opptatt av dette. Menighetsrådet brukte derfor
gudstjenesteutvalgets gode punkter og ideer når man
fattet vedtak i saken og sendte det videre til
oppdragsgiver Stavanger bispedømmeråd.
Kulturkirken Skåre har vært i drift siden 2006.
Menighetsrådet har gjennom årene gjort mange
vedtak som har styrket prosjektet. Siste året har mye
handlet om hvordan driften videreføres når ildsjeler
faller fra.
Det er gjennomført samtaler med utvalg oppnevnt av
menighetsråd og avholdt møter sammen med de
ansatte.
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Gudstjenesteliv og kirkelige handlinger

Utdeling av bibel til 4-åringer (2 ganger), gudstjeneste
på Krosshaugen, Sildajazz-gudstjeneste, Etter
skoletid-gudstjenester, skolestart-gudstjeneste, Lysvåken-gudstjeneste, presentasjon av ny salmebok.
Utenom dette har vi hatt gudstjenester på
institusjonene og gudstjeneste for eldre i kirken,
skolegudstjenester og gudstjeneste for barnehagene.
Udlandkoret og Udland aspirant- og barnekor har
deltatt på mange av gudstjenestene søndag
formiddag.

Trosopplæringskoordinator Tove forteller om
Marta og Maria.

2013 var det første hele året med den nye
gudstjenesteliturgien. Året har lært oss at ting tar tid.
Forsangere har gjort innlæringen lettere.
Gudstjenesteutvalget evaluerer hele tiden og tar i
mot innspill. Godkjenningen av liturgien er nå
forlenget fram til 1. søndag i advent 2015.
Vi samarbeidet med Rossabø menighet om
gudstjenestene sommerstid, og hadde derfor
gudstjeneste bare hver andre søndag i Udland i
sommerferien. Menighetsrådet hadde ansvar for
gudstjenesten en av søndagene i høstferien. Den er
ikke lenger forordnet. Slik er det også en av
søndagene i vinterferien.
Menighetsrådet vedtok og fikk godkjent at det ikke
lenger er dåpsgudstjenster i Skåre kirke. Det ble
effektuert fra høsten 2013. Det er derfor nå dåp i
Udland tre av fire søndager i måneden.
Til tross for færre gudstjenester er antall deltagere
ved gudstjenestene stabilt. Det betyr i praksis at
antallet har økt, og at gjennomsnittstallet på hver
gudstjeneste har steget noe. Færre konfirmanter gir
stort utslag i gudstjenestetallet. I 2013 var det 24
færre konfirmanter enn året før.
Vi kan glede oss over god aldersspredning på
gudstjenestene i Udland kirke.
Det bidrar ikke minst søndagsskolen til. Å ha
søndagsskole under gudstjenesten er en god ordning.
Trosopplæringen er også godt integrert i
gudstjenesten. Kirkekaffen fungerer godt.
Vi tok i bruk den nye salmeboken 1. s. i advent etter
vedtak på menighetsmøte den 15. september.
Menighetsrådet har vedtatt at vi skal ha disse
gudstjenestene, som ble gjennomført i løpet av året:
misjonssøndag, bibeldagen, skaperverkets søndag,
søndag for de forfulgte, diakoniens søndag.
Vi har også hatt disse særskilte gudstjenestene:

Det var i 2013 flere dåp (98, 2012: 96); færre
konfirmanter (Lavere årskull) (103, 2012: 127), færre
vielser (25, 2012: 38), flere gravferder (80, 2012: 73).

Trosopplæring

Sean Martin tok gull på Plan B.
"Kirkehuset 0-18" (Joh. 14,2), et sted for opplevelser,
erfaringer og kunnskap om den kristne tro. Målet er å
styrke barn og unges tilhørighet til menigheten
gjennom et allsidig aktivitetstilbud.
Menighetens trosopplæring handler om både det vi
tradisjonelt har kalt dåpsopplæring og
trosopplæringsprosjektet som startet i 2004. Den
gang ble det gitt ekstra statlige midler for at Skåre
menighet, som mange andre menigheter, skulle få
frem en helhetlig plan for trosopplæring 0-18 år. De
siste årene har den tradisjonelle dåpsopplæringen og
trosopplæringsprosjektet i større grad smeltet
sammen og kalles nå trosopplæring. I rapportering til
Den norske kirke sentralt holdes deler av
trosopplæringen frem i tall og omtale for at dette skal
kunne måles og forskes på. I Skåre menighet har vi en
måloppnåelse på de forskjellige tiltak vi rapporterer
som strekker seg fra 4 til 90 prosent. Det blir et
enormt spenn når vi lager prosenttall av oppslutning
på konfirmasjon og hvor mange som deltar på KRIK
Skåre sin åpne ungdomsaktivitet. Men gleden over at
det ene tiltaket samler nesten «full pott», og det
andre noen få, er til stede fordi hver enkel av
deltakerne er viktig for Skåre menighet. I
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trosopplæringen jobbes det i et bredt spekter. Fra
sentralt hold er dette en av de utfordringer vi har
fått: at vi kanskje skulle forsøke å spisse oss litt mer
på tiltak til de forskjellige aldersgrupper i
enkeltstående arrangement i stedet for å satse på så
mye kontinuerlig arbeid for flere aldersgrupper
samtidig. Et valg som berører det faktum at en
menighet som skal nå alle med trosopplæring, også
skal bygge menighet med deltakere som lever i kirken
vår og ikke bare «stikker innom». Skåre menighet har
en kombinasjon av enkeltstående hendelser og det
kontinuerlige. Vi har også gjort den erfaring at for å få
til stor oppslutning til enkeltstående hendelser (eks.
utdeling av fireårsbok) er vi tjent med å ha
kontinuerlig arbeid også for samme aldersgruppe. Et
eksempel på godt samspill er da den tradisjonelle
Skolestartleiren ble arrangert i august og vi avsluttet
vi med å invitere til utdeling av bok til seksåringer. Vi
nådde 33 prosent av kullet. Antagelig ville vi nådd
færre om det ikke var knyttet til en aktivitet som var
mer enn utdeling av boken.
I arbeidet med trosopplæringen opplever man store
svingninger på oppslutningen. For noen år siden var
oppmøtet til S-klubb en utfordring på grunn av for
mange deltakere i forhold til ledere. I 2013 har vi
opplevd det motsatte. På Plan B var det lenge en
stabil håndterlig gruppe som meldte seg på før
oppslutningen igjen er så stor at venteliste må
vurderes. I korarbeidet deltar svært mange før
skolealder. Her er utfordringen å få flest mulig av
dem med videre i et aspirant- og barnekorarbeid for å
lære å bli dyktige korsangere. «Flaggskipet» Etter
Skoletid har en stabil høy oppslutning og krever mye
ressurser av oss og er til stor glede hver tirsdag.
Trosopplæringsutvalget har også i løpet av 2013
drøftet utviklingen og mulige nye tiltak innen
trosopplæringen i menigheten. En av sakene utvalget
har vært mest opptatt av er dåpssamtalen.
Tradisjonelt er dette et møte mellom dåpsforeldre og
presten. Utvalget har drøftet muligheten for å utvide
denne samtalen noe med flere elementer. I samråd
med soknepresten har man så langt kommet frem til
at dåpssamtalen fortsetter på samme måte som nå,
og at man samtidig inviterer til en «dåpsfest» i
etterkant hvor både foreldre og faddere blir invitert.
I samarbeid med Pionerkirken, de andre menighetene
og KM Haugesund har det også vært satset på å få
frem en ungdomsmesse og treff, Light Night Service.
Vi merker oss også at konfirmantarbeidet igjen nådde
rekordhøyder i oppmelding etter to år med en liten
nedgang etter omlegging fra vår- til
høstkonfirmasjon.
Gjennom Barn er bra!-festivalen blir barn og unge
presentert for «venner i verden» gjennom

prosjektene til Strømmestiftelsen i Uganda, Tanzania,
Bolivia og Peru. Samtidig er det svært gledelig å se at
misjonsprosjektet «Helsehager i Mali» får stor
oppmerksomhet i deler av barnearbeidet vårt.
Videre tar vi med noe fra utviklingen i de forskjellige
tiltakene våre:

Babysang for 0-1 år. Dette er et opplegg basert på 8
samlinger. 28 barn deltok på Babysang i 2013. De
lager en magisk stemning for små og store med sang,
rytmer og lyder i kirkerommet. I juni deltok de også
på gudstjeneste i menigheten.
Kor og lek for 0-6 år samler svært mange (ca 50 barn)
og deltar jevnlig med sang på gudstjenestene.
Tirsdagsklubben for 0-6 år i følge med voksen. En
tradisjonsrik barneklubb i menigheten som etter en
litt treg oppstart i høst fikk en god gjeng som kommer
fast og som ønsker å bidra litt ekstra. Positivt at også
fedre som jobber turnus og som går med barna sine
på Tirsdagsklubben.
S-club for 4-7 klasse. Etter mange år med jevn og stor
oppslutning har 2013 blitt et år med noe famling og
forsøk med endring av opplegg og tid for klubben.
Konkurranse med andre tiltak spiller også inn. Litt
usikker fremtid for denne klubben.
Etter Skoletid er et opplegg bestående av lek, samling
i kirkerommet med bønn, bibelhistorier og
lystenning, rundstykkemåltid og ulike aktiviteter.
Nesten hele staben i menigheten er med, samt flere
frivillige medarbeidere. Det er veldig kjekt å knytte til
seg nye frivillige, disse gjør en flott og viktig innsats
for barna! Høsten 2013 lå det gjennomsnittlige
oppmøtet på rundt 70, men vi har registrert at hele
165 barn har på ett eller annet tidspunkt vært innom
Etter Skoletid i løpet av året! I løpet av høsten har vi
kjent litt på utfordringene knyttet opp mot det å
finne et godt tilbud til alle, tross sprik i alder fra 6 –
12 år. Særlig de eldste har kanskje falt litt utenfor.
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Derfor har vi valgt å styrke minileder-opplegget med
å sette inn en ekstra ansatt til å følge opp de som går
i 5.-7. klasse.
Spillkveld heter tilbudet som var tenkt å skulle samle
ungdom i alderen 11-15 år, da særlig guttene. Men i
løpet av høsten 2013 så vi tendensen til at de eldste
ungdommene uteble, og at det var like mange, om
ikke flere jenter som deltok. De ble en liten gjeng på
7-9 stk som møtte opp. Vi bør stadig ta en vurdering
av klubbtilbudet i menigheten, og kanskje særlig av
Spillkveld, i og med at dette tilbudet har tatt en litt
annen retning enn det var tenkt. Spørsmålet blir om
vi har et godt tilbud for gutter i tidlig ungdomsalder?
Lys Våken 2013 ble holdt i kirka fra lørdag 30.
november til søndag 1. desember med 25 deltagere.
Tidligere år gikk invitasjonen ut til både 5. og
6.klassinger, mens vi i år ønsket å ha fokus på bare én
aldersgruppe, nemlig 5.klassingene. 14 flotte
ungdomsledere (fra MILK og LIV) på laget, og disse
gjorde en kjempeinnsats. Vi får ta en ny vurdering
neste år om vi ønsker å holde fokuset på det ene
klassetrinnet, til tross for at det gir en noe lavere
oppslutning. Ser mer i Årskavalkaden!
Udland søndagsskole er en viktig bit av
gudstjenesten på søndagene i Udland kirke. Vi har en
gruppe for de minste og Hellig uro for de som går i 2.
klasse og oppover. Oppmøtet varierer mye. Vi har en
fast gjeng som går jevnt og trutt, men vi har også
mange som er innom en og annen gang. Vi har hatt
med oss noen ungdomsledere som hjelpeledere i
søndagsskolen og det setter vi stor pris på. Vi har en
god gjeng med ledere som har et godt fellesskap og
som trives med det de holder på med, likevel ser vi at
vi gjerne skulle hatt med flere ledere.
Skolestartleir tirsdag og onsdag før skolen startet. I
tillegg var de invitert til frokost og samling søndagen i
samme uken. Vi hadde over 30 deltakere på
skolestart leir, det er vi veldig fornøyde med. Vi
hadde også med oss ungdomsledere, noe som betyr
mye for at denne leiren skal gå rundt.

skaffe penger til trosopplæringen i menigheten.
Strikking av diverse ting, hekler, lager lys og baker
julekaker. Det er 7-8 faste som deltar, men noen
jobber hjemmefra.
KRIK Skåre ble i høst relansert for ungdom i
menigheten. Ungdomsarbeidet i form av klubb og
andre lignende kontinuerlige grupper for ungdom har
ikke vært i drift på en stund. Ved å bruke KRIKkonseptet, med fysisk aktivitet og tydelig forkynnelse,
håper man å kunne fylle behov som ungdommer har
og å bygge et fellesskap menigheten trenger. Som
ventet ble ikke tilstrømmingen av antall ungdom stor,
men i løpet av høsten klarte man å få frem en gruppe
av flotte og inspirerende ungdom som man kan bygge
videre på.
Tårnagenter, Konfirmantarbeidet, Ledertrening og
Late night service står omtalt under «Fellestiltak»
senere i meldingen.

Diakoni og misjon

Nattverd i friluft på pilegrimstur til Assisi.

Utføres etter diakoni- og misjonsplan som ble
godkjent av menighetsrådet i 2010.
Det er et kontinuerlig sorggruppearbeid, et
samarbeid mellom psykiatritjenesten og
menighetene i Haugesund prosti. I høst ble det
arrangert samtalegruppe for barn (4. -7.klasse) som
hadde mistet en av sine foreldre. Det var diakonene
Tor Jakob Bjørndal og Lisbeth Skilhagen Haaheim som
var ledere for denne gruppen på 3 stykker.
Diakonibrosjyre som ble laget i 2010 deles fortsatt ut
med tanke på å spre den diakonale tanken blant alle
våre medlemmer, for tydeliggjøring av
hverdagsdiakonien.
Diakonen og noen besøkere går på hjemmebesøk i
menigheten. En frivillig fikk gå på kurset «Ta vare på
deg selg og andre» med tanke på å få opp det
frivillige arbeidet her i menigheten.

To som koser seg på skolestartleir.
Kreativt verksted møtes som oftest siste mandag i
måneden kl.18-20 i kirkestua gjennom dugnad for å

Andakter på institusjoner, Stølen, Skåreheimen og
Udland omsorgssenter av prest og diakon. I vår var
Birgitte Kørner Straum inne som vikar for diakonen
ved besøk og andakter på Udland omsorgssenter.
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Formiddagstreffene går sin vante gang, ca. 20 + hver gang. Hver gang har vi ord for dagen av en av de
ansatte, formiddagsmat og utlodning. Masse tid til
hyggelig prat. Kjøkkengjengen trenger nye yngre
krefter.
På mange plan etterleves menighetens plan for
diakoni som legger vekt på at diakoni skal omhandle
barn og unge. Dette gjøres igjennom det store
arbeidet som nedlegges i Barn er bra!-festivalen. Det
internasjonale diakonale samarbeidet fungerer godt i
samarbeid med Strømmestiftelsen og de prosjektene
de tar oss med til. Diakonen er engasjert i Barn er
bra! med integrering for og med ALLE barn sammen
med helsesportpedagog Kjell Bjelland i Djerv 1919.
Misjonsprosjekt Normisjon, helsehager i Mali, får
prege menigheten på mange måter. Dette er
presentert for mennesker i alle aldre. Målsetningen
er å samle inn kr. 42.000,- i året.
Arbeidet blant rusmisbrukere er konsentrert rundt
rusgudstjenesten, besøk på kirkens bymisjons sitt
kontor i kommunegården og fengselsbesøk.
Diakonien er godt varetatt i trosopplæringsopplegget
i Skåre menighet. Omsorg for de barna med et høyt
aktivitetsbehov og for de barna som er ekstra stille.
Frivillige voksne er med på å lage til lunsj, de er gull
verdt for barna og for at vi ansatte skal klare å gjøre
jobben vår. Diakoni, nestekjærlighet, det å bry seg
om alle er tema på Etter Skoletid.
Fokuset på barn kan vi også se igjennom seminarene
vi har om ”Sorg og begravelse” for alle 4. klassingene
i menigheten vår.
Blant solidaritetskonfirmantene ser man hvordan
man kan aktivisere ungdommer i internasjonale
diakoni og misjonsspørsmål gjennom Kirkens
nødhjelps arbeid med fasteaksjonen.
Miljøet i fokus gjennom hele diakonien, sees ved at
menigheten er blitt sertifisert som miljøfyrtårn. Viktig
satsing for menigheten. Dette ønsker vi også å
bevisstgjøre for barn.
Pilegrimstur, vi er et folk på vandring. I 2013 ble det
igjen gjennomført en pilegrimstur i Frans sine fotspor.
20 stykker var med på denne flotte turen for staben
og ledere i ulike styrer i menigheten. Pilegrimsturen
fra Eikås til Skjold ble avlyst pga. for få påmeldte. Det
er fortsatt et sterkt ønske om å drive
pilegrimsarbeidet videre her i menigheten.
Eldregudstjeneste ble gjennomført her i Udland kirke
for alle de eldre og for de som bor på institusjoner i
menigheten vår. 80 stykker var til stede.
Musikkgleder med Randi Førre og Leiv Rossehaug ble
arrangert under Senioruka.
Hellige tre kongers fest, samarbeid mellom utvalget
og søndagsskolen. Fortsatt godt besøkt, 160 stykker.
2. Pinsedag, kirkekaffe på Krosshaugen til inntekt for
misjonsprosjektet.

Alle helgens søndag, alle som hadde mistet noen ble
invitert til gudstjeneste med kirkekaffe. Diakoni- og
misjonsutvalget var vertskap.
Diakoni- og misjonsutvalget har jevnlig møter hvor
diakonale spørsmål tas opp og årets aktiviteter
planlegges og arbeidsoppgaver fordeles.
Medarbeiderfest, årlig tilstelning som takk for
innsatsen til de frivillige.

Undervisning for voksne
I Skåre menighet har vi få samlinger for voksne som
bærer preg av undervisning. Det blir stadig etterspurt
av noen få, men tilbudene som er gitt samler
dessverre ikke mange. Gjennom tiltaket Spleiseparty
har det likevel vært tilbud om undervisning i løpet av
året som har gått. Rådsmedlemmer og andre i
menigheten har i noen grad vært sendt på kurs og
samlinger. Vi ser også at det foregår mye god
opplæring i menighetens samtalegrupper,
bibelgrupper og husfellesskap.

Samarbeid med barnehager og skoler

Julevandring for barnehageri Skåre kirke.

Skole/kirke-samarbeidet:
Samarbeidet mellom skole og kirke følger stort sett
planene som er avtalt. 1.trinn: adventssamlinger,
2.trinn: påskesamlinger, 3.trinn: dåpssamlinger,
4.trinn: undervisning om sorg og begravelse. I tillegg
har vi skolegudstjenester til jul og påske eller pinse.
Det er en jevn oppslutning om invitasjonene som
kommer fra kirken. Det skjer at skolen er sen med å
svare på henvendelser fra kirken, men med jevn
kontakt og tidlige henvendelser får vi gjennomført
samlingene og gudstjenestene til beste for alle
parter.
Barnehage/kirke – samarbeid:
I dette samarbeidet har vi hatt julevandringer,
påskevandringer og samlinger i kirkerommet før jul
og sommer. På sommersamlingen hadde vi også i år
uteaktivitet etter samlingen i kirken: vannsklie og
grilling. Det er stor og god oppslutning omkring
vandringene og samlingen til sommeren. Slik som
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tidligere år var det mindre oppslutning om samlingen
i kirkerommet til jul. Dette året ga vi denne samlingen
færre ledd fra gudstjenesten enn det vi har gjort
tidligere. På denne måten fikk vi en kortere og
enklere samling, noe som vi håper kan gjøre til at
flere velger den fremover.

Kirkemusikk

tålmodighetsarbeid drevet av dyktige medarbeidere
pågår.
Kor og lek (førskolebarn på ettermiddagstid) har hatt
et år med opp mot 50 barn til stede på øvelsene. De
gleder mange på både øvelser og opptredener. Leder
er Bjørg Lund.
Tirsdagsklubben (førskolebarn på dagtid) har også
sang i kor blant sine aktiviteter. Leder er Bjørg Lund
også her.
Stabskoret består, som navnet tilsier, av de fast
ansatte i Skåre menighet. De synger først og fremst til
egen oppbyggelse under morgenbønn hver onsdag.
Utover korene synges det stadig i menighetens
grupper, lag og foreninger. Det ligger godt til rette for
band og lignende i menigheten. Det musikalske livet
har også fått hjelp av aktører som bruker begge
kirkene våre til konserter og lignende. I alt har det
vært avholdt 13 konserter i kirkene i 2013, de fleste
av disse i Kulturkirken Skåre.

Administrasjon og økonomi

I Skåre menighet utøves kirkemusikk ved hver
gudstjeneste gjennom organistenes og andres ledelse
og deltakelse. Menigheten blir stadig utfordret fordi
ny musikk til nesten samtlige ordinarieledd ble
innført fra første søndag i advent 2012.
Kirkene våre har orgel som fungerer på sine
premisser. Det må nevnes at kororgelet i
Kulturkirken Skåre har sine tekniske og klanglige
problemer, som det nok kan koste en del å bli kvitt.
Hovedorgelet ble stemt på ettersommeren og
fungerer bra. Digitalorgelet i Udland fungerer stort
sett tilfredsstillende. Imidlertid kan savnet etter
«ekte» lyd nå begynne å merkes. Orgelkomiteen er i
sving, og har begynt på sine forberedelser.
Økonomisituasjonen i Haugesund og det Kirkelige
fellesråd stiller store krav til menighetens innsatsvilje
og oppfinnsomhet for å få finansiert et orgel.
Kirkemusikk er også korarbeid:
Udlandkoret for voksne (i alderen 27 til 68 år) holder
en stabil aktivitet og en økende oppslutning.
Samtidig ønsker man at det kan ble enda flere enn de
27 medlemmer som nå utgjør koret. Dirigent er
kantor Leiv Rossehaug.
Udland aspirantkor (1. – 2. klasse) og Udland
barnekor (3. – 6. klasse) har begge Brit Steinsland
som dirigent. Her satser menigheten på å lære barna
god sangteknikk og utvikle dette til å bli et godt
kvalitetskor for de yngste i menigheten. Et

Skåre menighetsråd og stab kan først og fremst
arbeide med å fatte vedtak i saker som utvikler
menigheten og ledelse av prosjekter og tiltak.
Menighetenes felleskontor, kirkevergekontoret, tar
seg av grunnleggende administrasjon og
økonomiføring som gjør menighetskontorene og
menigheten mest mulig operative i forhold til
kjerneoppgaver for menigheten.
Daglig leder i Skåre leder en stab av kompetente
medarbeidere innen trosopplæring, diakoni og
kirkemusikk og menighetsarbeid for øvrig. Som igjen
samarbeider med prestene som ledes av prosten til
daglig.
Kunsten i en menighet er å få sunne forhold mellom
alle drømmer og gjøremål og medarbeideres
mulighet til å rekke over alt. De ansatte har en
stående ordre om å verve frivillige og samtidig
beskytte sin egen arbeidstid. Det arbeides målbevisst
for at kirkelige ansatte skal få et sunt forhold til
arbeidstiden sin og at det blir et fornuftig og godt
samvirke med frivillige medarbeidere.
Skåre menighetskontor har gode kontorforhold og
bra verktøy til tjenesten. I løpet av 2013 er
dataprogrammet Medarbeideren tatt i bruk. Et flott
verktøy for å holde oversikt over medarbeidere,
deltakere og aktivitetene i menigheten.
Skåre menighet har fortsatt en sunn og god
økonomi. De fleste poster i regnskapet som handler
om aktiviteter klarer å få inntekter i takt med
utgiftene. Vi bruker litt mer penger på utstyr og
inventar til Udland kirke enn det som for tiden samles
inn. Her brukes da tidligere innsamlede midler. Den
eneste «lønnsposten», innsamling til
trosopplæringsstilling, er også i rute. Menighetsrådet
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har lagt om profilen på offertildeling. Noe som gjør at
vi samler inn mindre til oss selv og gir mer til andre.
Det betyr at rådet har bevilget penger fra
Frøylandsfondet for å dekke opp på noen av postene.
Frøylandsfondet , som er en egen stiftelse, med styre
valgt av medlemmer fra menighetsrådet, har som
oppgave å forvalte en arv og gi 80 prosent av årlig
avkastning til menigheten. Pr. 31.12.13 viste fondet
en saldo (sum utestående gjeld og egenkapital) på
11 600 483,77.
Årets resultat ble kr. 332 448,86 hvorav 20 % av
avkastningen kr. 72 958,00 tillegges grunnkapitalen i
samsvar med fondets vedtekter, § 7. Resten av
overskuddet 259 490,86 overføres til Skåre menighet.
Dette er midler som blir fordelt etter aktuelle
søknader som er innenfor formålet. Det er ingen tvil
om at Frøylandsfondet har gitt Skåre menighet
betydelig ekstra ressurser som gir mange muligheter.
Skåre menighet har fått mye å forvalte. Skåre
menighetsråd mener å ha en god fordeling av
ressursene vi har med tanke på å gi til de som trenger
det mest og fordelt på mange viktige oppgaver i
menigheten.

Kulturkirken Skåre

Sykkelpilegrimene hadde foredrag i Kulturkirken.

"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 har i 2013 hatt nok et aktivt år,
kontrollert økonomi og et styre som har gjort en
fremragende jobb, helt frem til de i fellesskap valgte
å avslutte sin verv ved slutten av året. Til sommeren
2013 takket også styreleder Bjarte Nesheim for seg. I
løpet av høsten ble Kulturkirkens fortsatte drift belyst
både på styremøter, i byens menighetsråd og i
samlinger med kirkelige ansatte. Den tydelige
meldingen er at Kulturkirken Skåre er et flott og
framtidsrettet tiltak og et bygg med store ressurser.

Samtidig forventes det mer ressurser i form av betalt
lønnet arbeidskraft. I løpet av 2013 ble ikke dette
løst. Samtidig har Skåre menighet satt av mye innsats
i form av kirketjener Dordi Selvaag sitt arbeid som
sekretær og den som har daglig oppfølging med
Kulturkirken Skåre. Det må nå jobbes med å få
kvalifiserte og motiverte frivillige medarbeider til å
drive Kulturkirken Skåre.
Kulturkirken Skåre fungerer på mange måter svært
godt og er et spennende prosjekt i byen vår, men
leter stadig etter en trygg og levedyktig driftsmodell.
Prosjekter i Kulturkirken 2013:
«Bibelen på en time» - fremføring av Bibeltekster
Sykkelpilgrimene – et foredrag i ord og bilder
Inger Lise Rypdal- konsert
Fryd- konsert
Goldlog – konsert
Kristin Asbjørnsen, samarbeid med Sildajazzens
venner
Planlagt konsert med Espen Eriksen som måtte gå ut
på grunn av dårlig vær.
I tillegg har Kulturkirken Skåre et samarbeid med
andre aktører som også har bidratt ved konserter og
liknende, som Munor, KFUK/KFUM, Kirkens Bymisjon,
Kulturnatt, Fartein Valen Festivalen og Sildajazzens
venner.

Styret i Kulturkirken arbeider med å undersøke
muligheten for å få midler og anledning til å få bedre
kjøkkenforhold i kirken. Det som er i dag er for lite i
forhold til behov for artister, kor og gjester som skal
forberede seg til konsert og ha mulighet til
bevertning.
Det er også et ønske om å få bedre forhold på
galleriet slik at dette også kan brukes for publikum og
for å utvide billettkapasiteten.
Målet fremover er altså å få et nytt styre på beina og
få til arrangement som ikke er for krevende for
økonomien. Vi ser at vi kan by på Kulturkirken Skåre
som en arena med flotte forhold og invitere aktører
inn som selv i større grad må være med å bære risiko
økonomisk i forhold til solgte billetter ol. Kulturkirken
Skåre kan altså først og fremst by på lokalet og hjelp
med å gjennomføre konsertene rent praktisk. På
tross av at det meste av gudstjenestene i Skåre kirke
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Milk Ledertrening

15

30

Kulaklubben

Voksne

20

Udlandkoret

Voksne

25

Kulturkirken har fått mange tilbakemeldinger på at
den er en viktig arena. Den klarer på mange måter å
oppfylle sin visjon om å være «en møteplass mellom
himmel og jord for det brede lag av folket».

Kirkering 9

Voksne

6

Husfellesskapsgrupper

Voksne

18

Bibelgrupper

Voksne

50

Bleikemyr Misjonsgruppe

Voksne

8

Formiddagstreff

Voksne

25

Statistikk

Tibetmisjonsforening

Voksne

15

Jentetrimmen

Voksne

35

Kreativt verksted

Voksne

15

Barn er bra!- festivalen

6-12/13-18

800

Adventsuka

Alle

1500

Skole- kirke samarbeid

6-12

900

Barnehage- kirke
samarbeid
Diakonale møter og turer

0-6

500

Eldre

100

Sorggrupper/
Samtalegrupper
Sommerleir

Voksne

20

Alle

50

Fasteaksjon

150

er nedlagt er det likevel ønsker fra Kulturkirken Skåre
sin side å få til kveldsmesser.

Oversikt over aktiviteter i menigheten
Foreninger/
grupper og lag

Alders-gruppe

Udland søndagsskole

0-9

Antall deltakere som
benyttet/ deltok i
tilbudet i 2013
110

Hellig uro

9-13

50

Tirsdagsklubben

0-6

50

Kor og lek

0-6

150

Middagsklubben

13-

10

Udland Barnegospel

9-12

20

Udland aspirantkor

6-8

10

S-club middag

9-12

30

Prosjekter

Skåre 1.KFUK-speidere

9-

30

14. Haugesund Skåre
KFUM
Konfirmantarbeidet

9-

40

14

107

LIV

16

6

Pit Stop/Non Stop

Ungdom/
voksne
15-

Barnas råd

6-12

30

Skolestartleir

6

33

Babysang

0

34

Fireårsbok

4

58

KRIK Skåre

13-

10

Tårnagenter

8

12

Lys Våken

10-11

70

Etter skoletid

6-12

160

Spleiseparty

30

Plan-B

6-12

100

Spillkveld

Voksne, unge
voksne
5.kl-

Minileder-agenter
Etter Skoletid
Seksårsbok

10-12

15

Pilegrimsarbeidet/tur

Voksne

20

6

32

100

10

34

Årsmelding Vår Frelsers menighet 2013

35

Innledning
Visjonen for Vår Frelsers menighet:
«Vår Frelser - i sentrum for menighet og by».
Vi ønsker at:
- Mennesker i ulike livsfaser og livssituasjoner
finner tilhørighet i en åpen kirke og en
inkluderende menighet.
- Stadig flere oppdager gleden ved å delta i
gudstjenester.
- Villige medarbeidere tar fatt der det er bruk
for innsats.
Et av årets høydepunkt
Et definitivt høydepunkt var ferdigstillelsen av
Vår Frelsers kirke etter ca. 4 år med
rehabilitering.
Dette ble markert med en hel festhelg for
menigheten og byen 15.-16.6.13. Det var
«Åpen dag» i kirke og menighetshus med
mange aktiviteter ute og inne. Søndag var det
festgudstjeneste og kirkekaffe for byens
befolkning, Biskop Erling Pettersen, inviterte
gjester fra kommune, byens menigheter,
bispedømmet og deltagende i
rehabiliteringsprosessen. Tusen takk til
Haugesund kommune, prosjektleder,
kirkevergen og alle fagfolk og medarbeidere
som har gjort den flotte rehabiliteringen
mulig.

Jostein Vestbø viser rundt i den nyoppussede kirka.

Noen utfordringer vi tar med oss videre





Hvordan kan vi være en best mulig
tjenlig menighet og kirke for Gud,
menighetens og byens befolkning?
Hvilke tilpasninger kan vi som
menighet gjøre for at flere, i alle aldre,
skal få gode opplevelser ved å besøke
kirke og menighetshus?
Hvordan nå ut med tilbud til aktuelle
brukergrupper på en god måte?

Oppsummering og refleksjon
2013 har vært et år med normalt stor aktivitet
i Vår Frelsers menighet. Planlagte
arrangementer og aktiviteter har gått etter
planen og det har i tillegg vært noen større
enkeltarrangementer. Menighetens desidert
største arrangement i løpet av året er som
tidligere år Markedsdagene i midten av
august. Det er i tillegg arrangert stor festhelg i
juni og ny-innvielse av det flotte klokkespillet i
Vår Frelsers kirke som er utvidet og
modernisert.
Det har vært til dels store utfordringer i
bemanningssituasjonen i menigheten. Leder
av menighetsrådet vil her benytte anledningen
til å gi mye ROS og rette en STOR TAKK til
staben, prosten, kirkevergen med sin stab og
menighetsrådet for godt samarbeid og god
utholdenhet i tider med mange oppgaver og få
hoder og hender!
Menighetsrådet har kun 8 medlemmer og
ingen vararepresentanter. På grunn av litt få
hender å fordele mange oppgaver på, har MR i
mange sammenhenger i praksis utgjort
komitéen for ulike arrangementer. Dette har
til tider ført til noe ekstra belastning for rådets
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medlemmer. Dette har nok gjort at det ikke
har vært tid eller ressurser til å jobbe med de
store linjene og langtidsplanene eller til
oppstart av nye aktiviteter som ønsket.
Vi er fornøyd med det vi har oppnådd og
utført i 2013. Vi er uansett utålmodige og
ivrige og vi skulle gjerne gjort mer. Nå ser vi
fremover mot arbeid med ny strategi- og

handlingsplan for 2014-2016 som skal bli
nyttig arbeidsredskap for videre arbeid og for
å oppnå nye mål. I dette arbeidet reflekterer
vi over hvordan vi kan være en god kirke i
sentrum og hvordan være en god kirke for alle
aldersgrupper, samtidig som vi har
hovedfokuset på hvordan vi rekrutterer yngre
kirkegjengere.
Karianne Volden Hjortland, MR-leder

Bemanning og ansatte
Navn
Inger-Mette Brommeland
Jostein Vestbø
Norodd Stavenjord
Torgeir Vea
Eldbjørg Andreassen
Arve Dalby
Jon Erik Kiørboe Strand
Goos ten Napel
Martha Breistig Woll
Ileana del Carmen Chiunti
Ansatte i Stiftelsen:
Heidi Saltvedt
Magnus Tveit
Andre:
Ingeborg Brommeland Austeid

Stilling
Administrasjonsleder
Sokneprest
Prost, menighetsprest
Kapellan
Prostiprest
Soknediakon
Trosopplæringsmedarbeider
Kantor
Kirketjener
Kirketjener

Stillingsstørrelse
100
50
100
100
50
100
100
100
50 fram til sept.
50 fra sept.

Husmor/vaktmester
Vaktmester

50
Timebasis

Kirketjenerassistent

Timebasis

Kirketjenere avløste hverandre i september!
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Menighetsrådets sammensetning
Menighetsrådet består av 8 valgte
medlemmer uten varamedlemmer.
I tillegg er sokneprest/ prost medlem i rådet
og administrasjonsleder deltar på møtene og
har sekretærfunksjon.
Karianne Volden Hjortland: leder, Kirkelig
Fellesråd, Stiftelsen for Menighetshuset,
gudstjenestemedarbeider VFK og Skåredalen
Sigmund Hansen: nestleder, HØR,
misjonsutvalget, gudstjenestemedarbeider
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, trosopplæringsutvalget,
gudstjenestemedarbeider Skåredalen
Astrid Røthing: arrangementsressurs,
gudstjenestemedarbeider VFK og Skåredalen
Hans Asbjørn Aasbøe: Misjonsutvalget,
Bibelkontakt, Stiftelsen for menighetshuset,
gudstjenestemedarbeider VFK
2013 har vært et år med stor aktivitet. Det ble
avholdt 11 ordinære møter i menighetsrådet
og 1 felles møte for staber og menighetsråd i
byens tre menigheter. Menighetsrådet
behandlet 52 nummererte saker. Det ble i
tillegg gjennomgått en rekke informasjon- og
orienteringssaker.
2013 var et år som ikke har vært særlig preget
av store, gjennomgående saker som var til
behandling hos menighetsrådet, men
enkeltsaker som kan nevnes er:
- Arrangering av festhelg i forbindelse
med ferdigstillelse av rehabiliteringen
av Vår Frelsers Kirke.
- Arbeid med opprettelse av en
prosjektstilling med hovedfokus på
frivillighet. Kartlegging av ressurser,
oppfølging av medarbeidere og
utvikling av strategi for frivillig arbeid i
menigheten. Arbeidet måtte legges

-

-

på is blant annet grunnet krav til
midlertidige stillinger m.m.
Oppstart av søndagsskole i
menigheten. Arbeidet er utsatt p.g.a
ressursmangel hos stab og frivillige.
Arbeid med å få kartlagt menighetens
menneskelige ressurser og
engasjement. I tillegg har det vært
fokus på økt kommunikasjon mellom
stab, MR og styret for «Stiftelsen Vår
Frelsers menighetshus» for å kunne ha
en best mulig enhetlig tenking om
prioriteringer av menneskelige og
økonomiske ressurser i forhold til
Menighetshuset.

Oppnevnte utvalg i menigheten med aktivitet i
2013:
Diakoniutvalg
Trosopplæringsutvalg
Røvær menighetsutvalg
Skåredalen menighetsutvalg.
Menigheten har i tillegg hatt flere ulike
komitéer i arbeid, og mange andre frivillige
hender i forbindelse med ulike arrangement i
2013. Alle disse medarbeiderne gjør en
fantastisk innsats i menigheten! Mange deltar
ved flere anledninger eller på fast basis, andre
gjør en innsats ved ulike enkeltarrangementer
i løpet av året. Alle disse gjør en
kjempeinnsats for menigheten vår! Det er ca.
180 medarbeidere i stort og smått som står
registrert hos oss og som blir invitert på
menighetens medarbeiderfest. Mange av
disse medarbeiderne har vært med i mange
år.
Menigheten ønsker å jobbe aktivt for at flere
skal oppleve kirken og menigheten som et
godt sted å være. Dette vil kanskje etter hvert
også gi nye engasjerte mennesker som kan
finne meningsfylte oppgaver i menigheten.
Karianne Volden Hjortland, MR-leder
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Gudstjenesteliv og kirkelige
handlinger

Jostein Vestbø, biskop Erling og Norodd Stavenjord
under festgudstjenesten.

Gudstjenestereformen er godt innarbeidet i
Vår Frelsers menighet, og noen besøkende gir
uttrykk for at det er godt med gjenkjennelse i
musikken i de liturgiske leddene. Vi valgte å
beholde kirkemusikken fra forrige reform
inntil videre. Fra biskopen er vi bedt om å
jobbe med de musikalske valgene fram til
neste godkjenningsrunde, dvs fram til advent
2015. Når ulike menigheter gjør så ulike valg i
kirkemusikken, blir muligheten til
gjenkjennelse rundt omkring ganske
begrenset.
Oppslutningen om gudstjenestene har gått litt
ned. Gudstjenester på søn- og helligdager i
2012 var 91, med 12 311 til stede. Totalt på
alle typer gudstjenester 18 078. I 2013 var de
tilsvarende tall 84 gudstjenester med 11 274
deltakere, og totalt på alle gudstjenester 16
870. Dåpstallene er stabile i antall,
henholdsvis 105 og 101. Her kan dette settes i
følgende perspektiv: For hele Haugesund ble
følgende prosent av tilhørende døpt i 2011:
81,5 %, i 2012: 79,5 %, og i 2013: 74,6 %. Av
fødte ble i 2011 døpt 68,6 %, i 2012 ble 60,9 %
døpt, og i 2013 ble 58,2 % døpt. Disse tallene
er foruroligende, og stiller menighetene
overfor tydelige utfordringer i årene framover.
Nattverdgudstjenester i 2012 var 71 og 3029
deltakere, og i 2013 var det 64 gudstjenester
med nattverd og 3200 deltakere. Vi legger
merke til at selv om antall gudstjenester med
nattverd gikk ned, så gikk antall
nattverdgjester opp, og dette er gledelig.
Familie- og barnegudstjenester var i 2012 på

20 og deltakerantall 1 480. Tilsvarende tall for
2013 var 15 og 1 572 deltakere, så altså til
tross for nedgang i antall, så var det økt
oppslutning. Vi vil i tiden framover arbeide
med å øke antall gudstjenester tilrettelagt for
barn og unge.
Gravferd lå på 108 begge årene. Vielser i 2012
var 6 og i 2013 var det 21.
Alle tallene ovenfor refererer seg til Vår
Frelsers kirke, Skåredalen og Røvær.
Fortsatt er mange frivillige med på en stor
dugnad for å betjene soknet. Dette er helt
grunnleggende. Vi er svært takknemlige for alt
det som utføres på dette området for å bygge
menigheten. Så ser vi at utfordringen er stor
med hensyn til å rekruttere nye som kan
avlaste dem som vi ser må ta på seg mer enn
en egentlig kan forvente.
Gjenåpningen av Vår Frelsers kirke ble foretatt
på festgudstjenesten 16. juni. Dette ble en
verdig og flott markering, og resultatet er
svært godt. Vi er veldig takknemlige for det
gode samarbeidet med kommunen både med
hensyn til økonomi og gjennomføring av
oppussingen. Nå kan kirken benyttes uten
avbrudd. Det er med stolthet vi kan ønske folk
velkommen i de mange ulike anledninger
kirken brukes.
Fra og med 2013 er vi utfordret på å ta imot
turister i forbindelse med cruisebåtanløp i
byen. Vi har investert tid og mannskap til
dette, og har fått mange gode
tilbakemeldinger, ikke minst på orgelmusikk
og gjennomføring av korte andaktsstunder
med ettertanke og bønn.
Morgenbønn og hverdagsmesser har fortsatt i
det stille rom på menighetshuset, mens
formiddagsandaktene på fredag formiddag er
flyttet tilbake til kirken. Også dette året har vi
hatt julegudstjeneste i samarbeid med TETRE,
Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen,
julegudstjeneste for eldre, minnegudstjeneste
for trafikkofre, myldregudstjenester, og ulike
typer skolegudstjenester.
Norodd Stavenjord, prost
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Trosopplæring

En fornøyd babysang-deltaker.

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 over 20 barn jevnlig på møtene
høsten 2013. De fleste av dem bor i
Skåredalen. Vi har også et barnegospel-kor
annen hver mandag på samme sted. Det er
flott at vi får 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.

Barnegospel øver annenhver mandag.

Trosopplæringsutvalget i Vår Frelsers
menighet har i 2013 har bestått av 3 ulønnede
og 3 lønnede medarbeidere.
Vår Frelsers menighet fikk i 2011 godkjent sin
trosopplæringsplan Trosopplæringsplan Vår
Frelsers menighet . 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

Speidere på tur.
Menigheten samarbeider 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.
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, myldregudstjeneste (0-5 år),
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utdeling av 4 års bok, 5 års-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, se fellesdel.

Microklubben i Skåredalen

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.
Jon Erik Strand, trosopplæringsansvarlig
LørdagsGODT samles på menighetshuset.

Et nytt tiltak hos oss i 2013 var skolestartleir.
Her ble kommende 1. klassinger invitert til bohjemme-leir rett før skolestart i august. Dette
ble også kombinert med utdeling av
aktivitetsbok til 1. klassingene.
Trosopplæringen har ett 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 hjemme 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 har egen
hjemmeside der alle våre aktiviteter blir
kunngjort. Her har vi delt tiltakene inn i
forhold til alder. Her ligger det oppdaterte
kalendere for de ulike tiltakene.
Nettsiden nås gjennom hovedsiden til kirken i
Haugesund : www.haugesund.kirken.no på
linken «Barn og unge i Vår Frelsers».

Konfirmantarbeidet
Byens tre menigheter samarbeider godt om
konfirmantarbeidet. Omleggingen til
høstkonfirmasjon fungerer godt, og helgen 14.
og 15.september ble 77 konfirmert i Vår
Frelsers kirke. På Røvær var det en konfirmant
i år, som ble konfirmert den 24.august. I alt
ble 78 konfirmert i Vår Frelsers 2013, og dette
er en svak nedgang fra året før som hadde 82.
Undervisningen foregikk både på KM-huset,
menighetshuset og i marka. Skategruppa
utgikk i år, på grunn av for liten interesse. Som
vanlig ble det tilbudt en 30 timers turdel som
utgjør halve konfirmasjonstiden 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-hjemmeweekend” i Vår Frelsers menighet.
Det nye konfirmantopplegget fungerer bra, og
det er i alt 15 undervisningsgrupper som
fordeles på de tre menighetene. De er i år delt
inn i KRIK-gymsal, Skate/rullebrett, Tur og
friluft, Forming, Keystone, Film og Se, smak og
kjenn (Tilrettelagt for konfirmanter med
utviklingshemming). Konfirmantene deltok
som før med ministrant-tjeneste på
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gudstjenestene i Vår Frelsers kirke og i
Skåredalen. De deltok dessuten som vanlig på
årets Fasteaksjon og gjorde en flott innsats.
Torgeir Vea, kapellan

Konfirmantweekend på Nesjatun, Bømlo, for «Se,
smak, kjenn»-konfirmanter.

Diakoni

«Oppdrag Diakoni» - Utdeling av vafler i byen!

Vår Frelsers menighet har vedtatt sin lokale
diakoniplan. Denne viser at det drives en
utstrakt diakonal virksomhet i menigheten.
Mye av dette arbeidet drives i samhandling
med offentlige etater og frivillige
organisasjoner. Mange frivillige er engasjert i
det diakonale arbeidet og det er stadig behov
for nye frivillige. En stor del av diakoniarbeidet
som utøves i Vår Frelsers menighet er felles
tilbud for alle tre menighetene i byen og er
skrevet under Diakoni fellestiltak.

Noen av tiltakene for øvrig i Vår Frelsers
menighet er disse:
Nærhet og omsorg:
Besøkstjeneste/samtaler.
Det er en god del mennesker som ønsker
samtale med/besøk fra en i menigheten. Det
er flere frivillige som er trofaste besøkere.
Dette er en sentral og prioritert oppgave i den
diakonale tjeneste i menigheten. Derfor
bruker også diakonen og prestene en del av
sin tid til slike oppgaver. I 2013 ble det
registrert mere enn 400 besøk/samtaler, men
mange er nok ikke registrert. Disse ble
gjennomført i private hjem, på
omsorgsboliger/sykehjem og på våre
kontorer.
Samarbeid med Vardafjell helsehus.
Diakonen har samarbeid med Vardafjell
helsehus. Han er der noen timer en dag i uken
for samtaler med pasienter og pårørende,
spesielt på Lindrende avdeling. Helhetlig
omsorg skal også ivareta åndelig og
eksistensielle spørsmål. Erfaringer viser at det
er mange som ønsker samtale med diakonen,
og at det er nødvendig med stor grad av
tilgjengelighet og regelmessighet.
Diakoni i skole-kirkesamarbeidet. 6. klassene
ved Solvang skole var også dette året sammen
med diakonen på besøk ved hyggestund på
Haraldsvang omsorgssenter og «åpent hus»
en fredag på menighetshuset. Diakonen var
først med på en skoletime for å forberede
disse besøkene. Disse arrangementene ser ut
til å være verdifulle for både de unge og de
eldre.
Trygge og trivelige møteplasser:
Åpent hus hver fredag på menighetshuset.
Etter formiddagsandakten i kirken er det
åpent hus på menighetshuset. Her er det de
frivillige som steller i stand mat og kaffe. Dette
er en god møteplass for mange eldre. 30 – 60
mennesker kommer hit. Dette tilbudet er
åpent også om sommeren, oppmøtet er minst
like stort da.
Lørdagskafé for mennesker med
utviklingshemming – se nærmere beskrivelse
under diakoni fellestiltak.
Jubilantfest for de som fyller 75 – 80 – osv i
løpet av året får invitasjon til felles
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bursdagsfest. Over 100 var til stede på årets
fest. Ordføreren var dagens hovedtaler.
Vern av skaperverket og kamp for
rettferdighet:
Fairtrade. For å være med i kampen for
rettferdighet og vern av skaperverket benytter
menigheten Fairtrade-merket kaffe og når vi
kjøper blomster til gaver forsøker vi å handle
de som er Fairtrade merket. Vi bruker minst
mulig engangs kopper og vi kildesorterer.
Fasteaksjonen. Kirkens Nødhjelps årlige
fasteaksjon og Juleoffer til Kirkens Nødhjelp
engasjerer både konfirmanter og mange
andre. Dette året ble det samlet inn ca.
kr.150.000,- på disse to dagene.
Arve Dalby, diakon

Høstturen gikk til vakre Hardanger.

Misjonsfokus i menigheten
Vår Frelsers menighet har også i 2013 fortsatt
å støtte to misjonsprosjekter: SAT-7 i MidtØsten og Nord-Afrika og kirkelig undervisning i
Kamerun.
Fra NMS sin prosjektinformasjon sakser vi
følgende:
SAT-7 er et kristent nettverk med fem kanaler
og 14 millioner seere. Programmene tar opp
samfunnstema med grundig
bakgrunnsinformasjon og debatterer aktuelle
saker. Samtidig inspirerer de kristne til å møte
utfordringene de står i. Kanalene inneholder
både informasjon, debatt, underholdning,
‘live’sendinger, magasin og noe for barn. NMS
lønner ansatte og bidrar til
kompetansebygging i organisasjonen ved for
eksempel kurs for unge produsenter.
Om Kamerunprosjektet:

Den evangelisk-lutherske kirken i Kamerun
(EELC) samarbeider med NMS om å drive
preste- og bibelskoler i Kamerun. Presteskolen
i Meiganga gir en fireårig bachelorgrad i
teologi, og har i tillegg et program med fokus
på relasjoner mellom kristne og muslimer.
Bibelskolen på Meng har toårig
katekistutdanning og en ettårig
evangelistutdanning. Utdanningen gjør
mennesker rustet til ansvar for gudstjeneste,
dåpsopplæring og konfirmasjonsundervisning i
landsbyene de tilhører. I tillegg drives en
bibelskole for blinde i Tcholliré og en
desentralisert bibelskole med eget opplegg.
Norodd Stavenjord, prost

Undervisning for voksne
Diakonal temakveld: 19. februar hadde
menigheten besøk av tidligere sykehusprest
Leif Jon Paulsen. Han hadde et engasjerende
foredrag over temaet: «Når sorgen varer
lenge». Ca. 50 deltakere.
«Salmer og kaffe»:
4 torsdagskvelder i
løpet av våren inviterte Jostein Vestbø til å
samles rundt pianoet i menighetshusets
salong med kaffekopp, salmebok og
sangglede. Til sang og kommentarer om både
salmedikterne og salmene. Temaene for
salmevalget var: «Jule- og nyttårssalmer vi
ikke fikk sunget», «Salmer av Svein Ellingsen»,
«Påskesalmer vi sjelden synger» og «Den
treenige Gud». Arr.: Gudstjeneste og
musikkutvalget i Vår Frelsers menighet.
Kirkeringen:
Består av 20 damer som
møtes til samling 1 gang i måneden i salongen
på menighetshuset. Sin høye alder til tross,
kommer de trofast og gleder seg til andakt og
sang, informasjon, kaffe og rundstykker og for
å gi kollekt til menighetsarbeidet. Siste året
har de bl.a. vært med å gi penger til oppussing
av bønnerommet. Dette kalles nå «Stille rom».
Adm.leder Inger-Mette Brommeland har ledet
kirkeringen i 2013.
Mannsgruppen:
Mannsgruppen i Vår Frelsers menighet er i
god funksjon, og følgende møter har vært
avholdt:
Vårsemesteret:
24. januar: Gunnar Salomonsen: «Glimt fra det
vestlige Balkan».
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26. februar: Petter Steen jr.: «Visjoner for
Haugesund.»
12. mars: Nils Olav Østrem: ”Prestefruer,
misjonskoner og predikerinner – den første
kvinnerørsla?»
2. april: Jon Ådnøy: «Jesus sett frå Tyrkia.»
16. april: Norrønasild ( ble flyttet til et kortere
møte på menighetshuset pga. endring av
dato)
Høstsemesteret:
24. september: Vi besøkte Norrønasild.
8. oktober: Olav Svandal: «Kollektivtrafikken
på Haugalandet gjennom 100år.» Gudvin
Dueland blir også med.
22. oktober: Eldbjørg Andreassen:
«Slektshistorien – til å bli klok av?»
5. november:Trygve Berget: «Cuba – det
spesielle landet.»
19. november: Norodd Stavenjord. Kåseri om
studietur til Israel.
3. desember: Adventsprogram ved kantor
Goos ten Napel.
I planleggingskomitéen har disse vært med:
Claus Tørresdal, Bjarne Fjelltveit, Jostein
Vestbø, Arve Dalby og Norodd Stavenjord.
Praktisk tilretteleggelse er basert på noe
frivillig innsats, og vi bestiller rundstykker fra
UNI-K. Frammøtet ligger på mellom 20 og 30
personer.
Norodd Stavenjord, prost

Kirkemusikk

Releasekonsert av Jule-CD. Kantoriet og NRSO.

Å være kantor i Vår Frelsers kirke er en glede.
Det medfører et allsidig musikalsk arbeid som
jeg trives veldig godt med. Heller ikke i 2013
var det vanskelig å finne høydepunkter:
Pasjonskonsert med Kantoriet, Spaniatur,
juleCD –release og innvielse av klokkespill.
Gudstjenester: Kantoren tjenestegjør ved
gudstjenester i Vår Frelsers kirke og på Røvær.
Musikk er en viktig del av
gudstjenestefeiringen. I den liturgiske
reformen som har foregått de siste årene, var
«Sted-egenhet» et sentralt begrep.
Gudstjenestene i Vår Frelsers kirke har en rik
liturgisk profil (med bibelske salmer,
evangelieprosesjon osv.) som må vel kunne
sies er det «sted-egne».

Samarbeid med barnehager og
skoler
Vi har et godt samarbeid med Solvang,
Haraldsvang og Skåredalen skole. Det ble
tilbudt påskevandringer for 2. klasser og
julevandringer for 1. klasser. Det er bare
Skåredalen skole som benytter seg av dette
tilbudet.
Det ble arrangert julegudstjenester for alle tre
skolene. I og med at også en del foreldre
deltar, er kirken bortimot fullsatt på disse
gudstjenestene. Barnehager blir også invitert
til egen julegudstjeneste, og her deltok 5
barnehager i år.
Torgeir Vea, kapellan

Kantoriet ble invitert til Spania.

Konserter: Konsertvirksomhet i kantorens regi
har bestått av lørdagskonsertene og konserter
med Kantoriet. Lørdagskonsertene, mindre,
litt uformelle konserter på 40 minutter, ble i
utgangspunktet arrangert 1 gang i måneden.
Kantoriet har et aktivt år bak seg: Det ble
holdt pasjonskonsert med bl.a. Requiem av M.
Durufle, konsert under Fartein Valen
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Festivalen, og koret hadde en vellykket tur til
Spania med konsert i Alcala de Henares under
den årlige internasjonale kirkemusikk
festivalen. Ellers har koret gjort en stor innsats
med å spille inn jule-CD, sammen med NordRogaland symfoniorkester. Det ble en fin plate
og salget har gått bra.
Koret har gode rutiner i forbindelse med
forsangertjeneste under gudstjenester.
Kantoriet deltok under festgudstjeneste 16.
juni og 1. juledag. I adventstiden ble det
arrangert 3 «adventsstunder»,
musikkandakter med tekstlesing, salmesang
og musikk. Et fint tiltak i ukene før jul.
Institusjoner: Kantoren er med på
sangstundene og gudstjenestene på
Haraldsvang Omsorgssenter og av og til på
Vardafjell Omsorgssenter. Kantoren deltar på
formiddagsandaktene i kirken.
Kirkelige handlinger: Som en av organistene,
spiller kantoren begravelser 1 – 2 dager i uken.
Preludering på forhånd inngår i jobben samt
akkompagnering av vokale og instrumentale
solister. Det er et ønske å imøtekomme
musikkønsker fra pårørende på best mulig
måte. Både vielser og begravelser preges mer
og mer av en individualisering. Mange
personlige musikkønsker i et bredt spekter av
stilarter vitner om det.

«Barn Jesus i en krybbe lå» var tittelen på
kantoriets CD og julekonsert.

Nytt av året: Live klokkespill!

Klokkespill: Et arbeid som ble påbegynt for 25
år siden, ble fullført denne høsten. I 1988 ble
et klokkespill på 36 klokker montert. Dermed
fikk Haugesund et av landets største
klokkespill. I høst ble det bestilt og installert
et stokklaviatur som gjør det mulig å spille
live. To nye klokker kom på plass som bonus.
Kantoren har prøvd å benytte seg flittig av den
nye muligheten: klokkespilling har det vært
ved mange anledninger. På innvielsesdagen
var det lyttekonkurranse (rundt 50
deltakere)og klokkespillkonsert og mange
benyttet anledningen til å ta en titt opp i
tårnet. Det har vært spilling før
formiddagsandaktene på fredag, i forbindelse
med fotballkamp og julemarked og andre
anledninger.
Goos ten Napel, kantor
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Annen type kultur
På grunn av at Kantoriets Spaniatur falt
sammen med Kulturnatt, var ikke koret med
på årets Kulturnatt.
Men menigheten stilte menighetshus og kirke
til disposisjon for Breidablik Læringssenter
med internasjonalt program i tillegg til
klassiske konserter på huset og stor
avslutningskonsert i kirken lørdag kveld.
Fredag var det «Åpent vafleri» på huset – og
lørdag var det internasjonal kafé. Det myldret
på menighetshuset – og det liker vi.
Også i 2013 var det naturlig for
Kantoriet/kantor å samarbeide med Fartein
Valen Festivalen.
Nytt av året var å være vertskap for mange
hundre cruiseturister. Gjestene ble tatt imot
med bl.a. orgelmusikk. Veldig mye bra
respons. Ellers henvises til «Undervisning for
voksne» der vi har skrevet om «Salmer og
kaffe» - som også hører inn under dette
kapittelet om «Annen type kulturarbeid».
Kirken har i 2013 vært utleid til følgende
eksterne konsertarrangører: St.Olaf Choir,
Hanne Krogh og Tre tenorer og HIL-koret,
Sildajazzen, Fartein Valen Festivalen,
Musikklinjen på Skeisvang, Sangerstevnet «Kor
é sildå», Korforbundet, Frelsesarméen, Cecilia
Vennersten, Gaute Ormåsen og Christian
Ingebrigtsen.

Bygningsmasse og praktisk arbeid
Før ferdigstillelsen av rehabiliteringen av Vår
Frelsers kirke, ble det gjort stor
dugnadsinnsats av stab, MR og andre frivillige
medarbeidere: Rydding, rengjøring og polering
av alterring m.m. som klargjøring til festhelgen
i juni.

Karoline Emmerhoff har utsmykket bønnerommet.

I forbindelse med fornyelse av bønnerommet i
menighetshuset, nå omdøpt til «Stille rom»,
har det vært en komité med medlemmer fra
stab, MR, Stiftelsen, vaktmester og kunstner
Karoline Emmerhoff.

Røvær lokalmenighet

Røvær barnehage leide fram til september lokaler i
kjelleren i bedehuskapellet.

Røvær menighetsutvalg bestod i 2013 av
Randi Olsen, Oddny Brynjelsen, Jostein Vestbø
og Marit Færevåg. Vi er godt fornøyd med året
2013.
Det ble avholdt 14 gudstjenester, hvorav 3 var
familiegudstjenester. Vi hadde 1 konfirmant i
2013, og 2 barn ble båret til dåpen.
Frammøtet på gudstjenestene er godt i
forhold til innbyggertallet; i gjennomsnitt ca
29 personer, noe vi er svært glade for. Det
kommer flest på familiegudstjenestene. Ved
konfirmasjonsgudstjenestene og
julegudstjenestene er kapellet som oftest
fullsatt. Vi hadde 2 vielser i 2013, og begge
brudeparene hadde med egen prest. Det var
ingen gravferder dette året. Frivillige
organisasjoner hadde 2 møter, og det ble
arrangert 3 basarer, til inntekt for henholdsvis
Normisjon, Sjømannskirken og
bedehuskapellet.
Bedehuskapellet får to offer i året, noe som
hittil har sikret en forutsigbar inntekt. Røvær
barnehage leide lokaler i bedehuskjelleren
fram til 1.september, da den flyttet inn i nytt
barnehagebygg. Når leieinntektene nå uteblir.
blir det en svært utfordrende oppgave, både
for RMU og bedehusstyret, å holde bygget i
forsvarlig stand. Dette må vi derfor ta tak i.
Både søndagsskolen, med ca 20 møter i året,
og Normisjons barneforening, med ca 15
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møter i året, jobber jevnt og trutt. Dette er vi
svært godt fornøyd med. Takk til dem som
står bak dette arbeidet!
Marit Færevåg, MR-medlem

Markedsdager

Skåredalen lokalmenighet

Køen var lang før dørene ble åpnet.

Alterbord og «bakgrunn» i flerbrukshallen,
Skåredalen.

Menighetsutvalget i Skåredalen har i 2013
hatt følgende medlemmer: Karl Gunnar
Haanes, Inger-Mette Brommeland og Torgeir
Vea (prest). Vi har arrangert 7 gudstjenester.
Arrangementet Åpen gård i samarbeid med
Skåredalens velforening ble i 2013 tatt av
plakaten, og dermed også
utendørsgudstjenesten som var knyttet til
dette. Gudstjenestene er godt besøkt når det
inviteres konfirmanter eller spesielle årskull
som for eksempel til utdeling av fireårsbok.
Tradisjonen tro er lysmessen i desember et
flott samarbeid med speiderne. En
gudstjeneste hadde temaet «Misjon og
solidaritet», og da deltok alle Vår Frelsers
konfirmanter. Vi har regelmessig deltagelse av
Barnegospel og Mikroklubben.
Torgeir Vea, kapellan

Alle gode, gule krefter står sammen om å
gjennomføre markedsdagene.

Like sikkert og visst som «Verdens lengste
sildabord» og «Havnedager», er
Markedsdagene i Vår Frelsers menighet en
begivenhet i sentrum i august. I 2013 ble de
avviklet fredag 16. og lørdag 17. august.
Tilstrømmingen var som vanlig stor, kafeen
hadde trengsel og omsetningen på
loppemarkedet, basaren og ikke minst i
kafeen, ble svært god. Lørdag ble også
auksjonen, under Tore og Karianne Hjortlands
kyndige ledelse et fint innslag med salg av
ymse godbiter som folk hadde gitt til
Markedsdagene.
Markedsdagene i august er tiden da
menighetens medlemmer løfter seg selv etter
hårene. Mange jobber mye dugnad. Og en
hyggelig effekt er at ganske mange kvinner og
menn som ikke er «faste» i
menighetssammenheng, trør til og viser at de
vil kirken og menigheten alt godt. Vi blir en
god dugnadsgjeng på minst 50-60 som holder
det gående disse to dagene – pluss at mange
jobber i uker i forveien (og noen i dager
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etterpå med å rydde bort alt som er igjen). Vi
har inntrykk av at mange fra hele Haugalandet
har lagt våre markedsdager inn som en del av
«byløypa» når de skal til byen på sildebord og
havnedager. Vi er virkelig «i sentrum for
menighet og by» (vårt motto)under
markedsdagene. Og brutto kom det inn kr
101.400,- på markedsdagene.
Sigmund Hansen, nestleder Menighetsrådet

Cruiseanløp

I perioden 19.juni til 31.august holdt vi kirken
åpen 11-14 onsdag, fredag, lørdag og søndag.
Frivillige og ansatte stilte opp som stolte
kirkeverter – kirken var jo nyåpnet etter flere
års rehabilitering.

Samarbeid med Haugesund
Sentrum
Også i 2013 var vi medlem av «Haugesund
Sentrum». Menigheten ønsker å være en
aktiv del av det som skjer i sentrum av byen,
og setter pris på dette samarbeidet. Kirkens
kulturprogram legges inn i «TeBy’n» og vi
deltar på frokostmøtene for å oppdateres om
kommende aktiviteter og for å invitere til
kulturlivet i Vår Frelsers kirke.

«Kvilesteinen» - En prekensamling
av sokneprest Jostein Vestbø

Fra kirkedøren ser vi cruise-skipene ved kaien.

2013 var året da Haugesund skulle prøve seg
som cruiseanløps-havn og ta imot
cruiseturister fra det store utland. 7 anløp
spredt utover året ble det. Og Vår Frelsers
kirke stod der i all sin prakt med åpen dør,
mulighet for lystenning, orgelkonsert og
«Moments of Reflection». Vår Frelsers og alt
annet vertsfolk i byen vår, må ha gjort
inntrykk. Mange anløp til Haugesund er
planlagt i 2014!

Åpen kirke

Kirkevert Lilly S. Torstveit – er alltid beredt.

Høsten 2013 hadde Jostein Vestbø
boklansering av sin prekensamling
«Kvilesteinen». Boka selges til inntekt for
sang- og musikklivet i Vår Frelsers kirke og er
tilegnet alle trofaste gudstjenestedeltakere.

Staben på studietur til Italia
Under kyndig reiseledelse av prostiprest
Eldbjørg Andreassen dro staben til Firenze i
Italia i månedsskiftet april-mai. Temaet
«Renessansens og kunstens betydning for
kirkens forkynnelse» fikk vi god innføring i og
inspirasjon gjennom å lese studieboken
«Ærlighetsminuttet» av Bjørn Sortland, 3
timers undervisning med Gunnar Danbolt,
professor i europeisk kunsthistorie ved
Universitetet i Bergen og ikke minst gjennom
besøkene i de vakre kirkene og muséene i
Firenze!
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møtene. Regnskapsfører Audhild Thuestad
Støle er også med på de fleste møtene.

Renessansekunst sto på programmet til stabsturen.

Eldbjørg Andreassen i Firenze.

Stiftelsen Vår Frelsers
menighetshus

Styret for stiftelsen: Dagrun Helland, leder,
Egil Hagland, nestleder, Albert Schuitema,
Hans Asbjørn Aasbø, Jostein Vestbø,
(sokneprest), Karianne Hjortland,
(menighetsråd). I tillegg møter husmor Heidi
Saltvedt og vaktmester Magnus Tveit på

Den daglige driften er godt ivaretatt i nært
samarbeid mellom husmor og vaktmester.
Vaktmester er ansatt i 9 t/u som han bruker
fleksibelt etter behov. Han er husets mann når
eksternt arbeid og tilsyn utføres, (heis, brann
og elektr.m.m) og han utfører vedlikehold og
oppgradering inne og ute. Husmor har ansvar
for utleie. Hun bistår brukere og leietakere av
huset praktisk og hun har også renhold og
vedlikehold innenfor sine oppgaver.
Med et hus som nærmer seg 30 år er behovet
for utbedringer og vedlikehold stigende.
Dyktige medarbeidere ser behovene, handler
og sparer på den måten huset for skader og
større utgifter.
Økonomien: Dette har vært sak på flere av
møtene i 2013. Avkastningen av Carla og
Torvald Staalesens fond til menighetshuset er
bunnplanken i husets økonomi. Lave renter
gjør at fondets avkastning langt fra dekker
utgiftene som vi har til huset. Uten overføring
vi fikk av midler gitt til menigheten ved
menighetsrådet, hadde vi også dette året gått
med et stort underskudd. Stiftelsen har
sammen med menighetsrådet satt fokus på
situasjonen ved at egenkapitalen til Stiftelsen
spises opp år for år. Det har vært drøftinger og
tanker om måter å tilføre huset økonomi. Bl.a
vil fordeling av inntektene ved
markedsdagene bli tatt opp til vurdering. Å la
offer ved gudstjenester til menighetens arbeid
spesifiseres som offer til menighetshusets drift
vil også bli vurdert av menighetsrådet. Det er
viktig å tydeliggjøre at det koster å drifte det
flotte og gode huset vårt.
Menighetshuset er i flittig bruk til mange typer
arrangementer. Vi ser likevel at vi har
mulighet til mer utleie av huset, og vi gleder
oss over at de som har brukt huset gir oss
veldig gode tilbakemeldinger angående rom
og fasiliteter. Teknisk utstyr til data og gode
mikrofoner er viktig for all bruk av huset.
Større arbeider som er utført: Sliping av golv i
hovedsal ble påbegynt i 2012, men måtte
stanses på grunn av spenninger i golvet.
Arbeidet ble gjort ferdig i 2013.
En komitè har arbeidet med oppgradering av
bønnerommet. Midler fra arv, kirkering og
mannsgruppen har vært brukt til dette
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arbeidet. Ny lyssetting, maling, vindudekorasjon/-kunst, bord m.m. Karoline
Emmerhoff har vært innleidd og gitt idéer og
tanker og har også utført arbeid i rommet
sammen med vaktmester og andre.
Styret har i 2013 gjort vedtak om å få til bedre
skilting av huset over inngangsdør mot kirken.
Dette oppdraget er gitt til Martha Breistig
Woll og vil bli effektuert i løpet av våren.
Dagrun Helland, styreleder, Stiftelsen Vår
Frelsers menighetshus

Økonomi
Regnskapet for 2013 viser et netto
driftsresultat på kr. 1 092 402,30, der 1 million
viser til en anonym gave til menigheten.
Gjennom diverse kollekter og offer i kirken i
tillegg til stor dugnadsinnsats på
markedsdagene i august, kan menigheten nok
en gang glede seg over et godt økonomisk år.
Tusen takk til alle som bidrar! Regnskap ligger
vedlagt årsmeldingen.
Inger-Mette Brommeland, adm.leder
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Fellestiltak for alle menighetene
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Informasjonsarbeid

Fra instagramkontoen «haugesundkirken»

Som et av få fellesråd i landet, har Haugesund
kirkelige fellesråd 50% stilling som
informasjonsmedarbeider. Informasjonsstillingen er med å styrke kirkens posisjon i
lokalsamfunnet vårt. Den samler også
kompetanse innenfor et område, som ellers
ville være spredt utover en ellers tidspresset
stab.
Tre personer har i ulike tidsrom i 2013 fungert
i stillingen. Ann Margit Grønstad var vikar for
Tom Landås fram til hun gikk ut i permisjon 9.
januar. Vikariatet gikk ut 1. mai, men Landås
opprettholdt funksjonen i stillingen fram til
han startet i 100% igjen i mai. Fra august av
byttet Landås og Tove Marie Sortland fra
Skåre menighet arbeidsområder, og Sortland
overtok stillingen som
informasjonsmedarbeider i 50% i en treårig
avtale.
Noe av målsettingen med
informasjonsarbeidet vårt er å informere om
virksomheten for Den norske kirke i
Haugesund. Informasjonsarbeidet skal være et
verktøy for å formidle kirkens gode budskap til
mennesker i menigheten og i hele
lokalsamfunnet. Informasjonsarbeidet må
være av en slik art at det presenterer Den
norske kirke i Haugesund som den folkekirken
den ønsker å være.
For å nå denne målsettingen har vi i 2013 hatt
følgende tiltak:
Folk og kirke Menighetsbladet er felles for alle
tre menighetene i Haugesund. Det ble gitt ut 6
nummer i 2013. Bladet blir delt ut av frivillige
bud og vi bestreber oss på å nå ut til alle
postkassene i Haugesund, selv om det byr på

noen utfordringer. Bladet blir lest av mange og
vi får gode tilbakemeldinger.
Nettstedet www.haugesund.kirken.no er en
informasjons- og nyhetskanal. Det er
oppdatert og i aktiv bruk. Siden inneholder
blant annet påmeldingsmoduler og
aktivitetskalender.
Sosiale medier De tre menighetene og
kirkevergen har hver sine Facebook-sider, og
stadig flere nås med denne kanalen. På
Instagram når man hovedsakelig ungdommer,
under navnet haugesundkirken.
Informasjonsmedarbeideren bruker Twitter
under @tovemarieskirke til å fortelle nyheter
og legger ut linker.
Annonser og kunngjøringer Vi er med i
fellesannonse i Haugesunds Avis for
gudstjenester i distriktet. Ellers har
arrangementsansvarlige ansvar for annonser
og kunngjøringer til hvert enkelt arrangement.
Felles stabsmøter For å ivareta den interne
informasjonen i organisasjonen vår, har vi
felles stabsmøter et par ganger i semesteret.

Barn er bra!-festivalen

«What does the fox say» på åpningsshowet.

I høstferien gikk Barn er bra!-festivalen av
stabelen, med 533 påmeldte barn og rundt
160 ledere. Antallet ligger på omtrent samme
nivå som det pleier, selv om det var noen flere
påmeldte i fjor. Deler av arbeidsgruppa for
festivalen ble fornyet i l løpet av 2013. Tom
Landås tok over som leder våren 2013. Tove
Marie Sortland hadde fungert som det i en
kort periode etter at Georg Breivik gikk ut av
festivalen. Sverre Wathne, enhetsleder på
Bleikemyr bydelshus, tok over etter Lisbeth
Skilhagen Haaheim som ansvarlig for
internasjonalt samarbeid. Geir Kvassheim,
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enhetsleder på Gamle Slaktehuset, ble
medlem av arbeidsgruppa som lederansvarlig
og Tove Marie Sortland var
informasjonsansvarlig. I all hovedsak er det
svært positive tilbakemelding fra både
deltakere, ledere og festivalledelsen selv.
Samtidig som man klarte å ta vare på gode
tradisjoner og metoder, ble nye aktiviteter og
endringer tatt godt imot og fungerte som man
håpet. Etter at samarbeidet med MYSA ble
avsluttet, var nok besøket av studenter fra Act
Now og Strømmestiftelsens senter i Hald en av
de mest velkomne nyhetene. Studentene ga
svært positive tilbakemelding på sin deltakelse
på festivalen, og Strømmestiftelsen
konkluderte med at samarbeidet med
festivalen skulle både beholdes og utvides.
Barn er bra!-festivalen ble resertifisert som
Miljøfyrtårn i 2013. Et nytt samarbeid med
Fotballklubben Djerv 1919 er også verdt å
nevne. HC-koordinator og
helsesportspedagog Kjell Bjelland fra Djerv
deltok som leder på festivalen med ansvar for
integrering av barn med tilretteleggingsbehov.
Slagordet for det prosjektet er: For, av og med
ALLE barn. Festivalen fikk positive
tilbakemeldinger på dette, så nå er
utfordringen å gjøre arbeidet kjent nok til at
enda flere barn med tilretteleggingsbehov
benytter seg av tilbudet.

Kulturkirken Skåre

Fra Fair Trades shoppestopp-arrangement.

"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 har i 2013 hatt nok et aktivt
år, kontrollert økonomi og et styre som har

gjort en fremragende jobb helt frem til det
valgte i fellesskap å avslutte sin verv ved
slutten av året. Til sommeren 2013 takket
også styreleder Bjarte Nesheim for seg. I løpet
av høsten ble Kulturkirkens fortsatte drift
belyst både på styremøter, i byens
menighetsråd og i samlinger med kirkelige
ansatte. Den tydelige meldingen er at
Kulturkirken Skåre er et flott og framtidsrettet
tiltak og et bygg med store ressurser. Samtidig
forventes det mer ressurs i form av betalt
arbeidsinnsats. I løpet av 2013 ble ikke dette
løst. Samtidig har Skåre menighet satt av mye
innsats i form av kirketjener Dordi Selvaag sitt
arbeid som sekretær og den som har daglig
oppfølging med Kulturkirken Skåre. Det må nå
jobbes med å få kvalifiserte og motiverte
medarbeidere til å drive Kulturkirken Skåre.
Kulturkirken fungerer på mange måter svært
godt og er et spennende prosjekt i byen vår,
men leter stadig etter en trygg og levedyktig
driftsmodell.
Prosjekter i Kulturkirken 2013:
«Bibelen på en time» - fremføring av
Bibeltekster
Sykkelpilgrimene – et foredrag i ord og bilder
Inger Lise Rypdal- konsert
Fryd- konsert
Goldlog – konsert
Kristin Asbjørnsen, samarbeid med
sildajazzens venner
Planlagt konsert med Espen Eriksen som
måtte gå ut på grunn av dårlig vær.
I tillegg har Kulturkirken Skåre et
samarbeid med andre aktører som også har
bidratt ed konserter og liknende, som Munor,
KFUK/KFUM, Kirkens Bymisjon, Kulturnatt,
Fartein Valen Festivalen, Fair Trade og
Sildajazzens venner.
Styret i Kulturkirken arbeider med å
undersøke muligheten for å få midler og
anledning til å få bedre kjøkkenforhold i
kirken. Det som er i dag er for lite i forhold til
behov for artister, kor og gjester som skal
forberede seg til konsert og ha mulighet til
bevertning.
Det er også et ønske om å få bedre forhold på
galleriet slik at dette også kan brukes for
publikum og for å utvide billettkapasiteten.
Målet fremover er altså å få et nytt styre på
beina og få til arrangement som ikke er for
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krevende for økonomien. Vi ser at vi kan by på
Kulturkirken Skåre som en arena med flotte
forhold og invitere aktører inn som selv i
større grad må være med å bære risiko
økonomisk i forhold til solgte billetter ol.
Kulturkirken Skåre kan altså først og fremst by
på lokalet og hjelp med å gjennomføre
konsertene rent praktisk. På tross av at det
meste av gudstjenestene i Skåre kirke er
nedlagt er det likevel ønsker fra Kulturkirken
Skåre sin side å få til Kveldsmesser.
Kulturkirken har fått mange tilbakemeldinger
på at den er en viktig arena. Den klarer på
mange måter å oppfylle sin visjon om å være
«en møteplass mellom himmel og jord for det
brede lag av folket». Dette vil man fortsatt
arbeide for å være i samarbeid med mange i
Haugesund.

innebandy, brettspill, kiosksalg, utflukter, god
mat mm.
Nytt av året var trosvandring der familiene
skulle gå samlet fra post til post rundt omkring
på området og gjøre ulike oppgaver.
Mange av deltagerne har vært på
sommerleiren tidligere, noen har vært med
hver sommer i over 10 år, og det er tydelig at
sommerleiren blir satt stor pris på av de som
er med. Ledere på årets leir var Bjørg Lund,
Silje Nesheim Dahl, og Ingunn Bergsager Våge
med familier.

Ledertrening

Familieleir i Danmark

Tor Jakob leder MILK-samling i Udland kirke.

Strandliv er en viktig del av sommerleiren.

14.-20. juli 2013 ble det arrangert familieleir
på Hellebjerg i Juelsminde i Danmark. Dette
var 16.gangen at menighetene i Haugesund
arrangerte familieleir her, og 66 store og små
koste seg i godt sommervær både på stranda
og på idrettsarenaene rundt skolen vi bodde
på.
Tema for årets leir var hentet fra 1.kor 12, 1226, og handlet om at vi er alle del av samme
kropp! Vi er ulike, unike og viktige for
hverandre!
Bortsett fra på den store utfluktsdagen, hadde
vi morgensamling hver morgen, der temaet
ble presentert med leker, fortellinger, dagens
kroppsdel og dagens snopeting!
På kvelden var det i tillegg kveldssamling for
ungdom og voksne, og ellers ble dagene fylt av
fotball, strandliv, sandslottkonkurranse,

Det har aldri vært så mange påmeldte på MiLK
kurs som i 2013. Derfor er 2013 det året med
mest ungdommer i ledertrening i kirken i
Haugesund. Godt samarbeid, bra oppmøte av
deltagerne og spennende
undervisningssamlinger er også noen av
stikkordene for dette året!
Menighetene i Haugesund hadde i fjor
ungdommer på MiLK (MiniLederKurs for
fjorårs konfirmanter), LiV(Ledere i Vekst) , LiV
2 (Ledere i vekst videregående kurs) og LiV 3,
som er nytt av året. LiV kursene er i samarbeid
med Haugaland krets av KFUK-KFUM.
Samarbeidet mellom Vår Frelsers menighet,
Skåre Menighet og Rossabø menighet har
også i 2013 vært spennende, givende og godt.
Jon Erik K. Strand (Vår Frelsers) Bjørg Lund
(Skåre) og Tor Jakob Bjørndal (Rossabø) har
særlig ansvar for ledertreningssamarbeidet
mellom menighetene.
I mange av de tiltakene vi har i våre
menigheter er det behov for ledere. Gjennom
å drive ledertrening, utdannes ledere til dette
formålet. I tillegg er dette en unik måte å få
kontakt med ungdommer på. Dette gjør
ledertreningen til et verdifullt og spennende
ungdomsarbeid!
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Gjennom samlingene på MiLK kurset får
deltagerne undervisning i kommunikasjon,
lederrollen, samarbeid, arrangementsteknikk,
styrearbeid og målarbeid m.m. Vi har også
dette året hatt flere spennende
foredragsholdere på samlingene. Deltagerne
skal bli bedre kjent med troen sin og med sitt
bilde av Gud. En viktig del av kurset er å gi
milkerne praktiske utfordringer.
Praksisoppgaven er prosjektrettet. Deltagerne
lager en presentasjon om MiLK og deretter
presenterer de MiLK for konfirmantene.
Målet med praksisen er samarbeid i grupper,
planlegging og gjennomføring av prosjektet,
der det å stå foran en forsamling er en del av
øvingen. Noen av Milkerne har vært iherdige i
å verve konfirmanter til MiLK. Det er meget
sannsynlig at dette er noe av grunnen til det
store påmeldingstallet på MiLK
LiV kurset er ledertreningskurs med et høyere
ambisjonsnivå og motivasjonsnivå enn MiLK.
Det forventes mer av deltagerne på
kurskveldene og samlingene. Praksisen er
fordelt utover hele året de går på LiV. Liverne
blir fulgt opp gjennom veiledningssamtaler.
Temakretsene på LiV er noe grad det samme
som på MiLK, men disse temaene blir utdypet
og supplert med flere tema. F. eks; arbeid med
Ung messe, førstehjelp, diakoni og
andaktskurs. Menighetene betaler omlag 2/3
av kursavgiften for LiV deltageren.
I 2013 hadde alle menighetene deltagere på
MiLK og LiV 1. I september, ved oppstart av
nytt kurs, var det 60 påmeldte til MiLK og 22
deltagere som gikk videre MiLK til LiV 1. Kun 3
ungdommer gikk videre til fra LiV 1 til Liv 2. I
regi av Haugaland krets av Kfuk-Kfum har det i
2013 blitt startet et LiV3 kurs med fokus på
internasjonal diakoni. Noen av ungdommene
som gikk på Liv2 har blitt med videre på Liv 3.
På MiLK kullet 2012/2013 hadde vi totalt 45
på listen, men bare 27 som mottok kursbevis.
På LiV kullet 2012/2013 hadde vi totalt 10
deltagere. Det er veldig gledelig å se at i løpet
av 2013 er det forholdsvis mange ungdommer
som er med i og som gjennomfører
ledertreningskurs i Kirken i Haugesund også i
samarbeid med KFUK-KFUM Haugaland.

Felles diakonitiltak

Diakonene samarbeider om mange tiltak.

Diakoni er noe som angår mennesker i alle
aldre. Vi ønsker at diakonal holdning og
handling skal gjennomsyre alt vårt arbeid ved
at vi ser hverandre og møter hverandre med
respekt og nestekjærlighet. Allikevel har vi
noen tiltak som vi definerer som diakonale
tiltak:
Barn er Bra! festivalen – har satt fokus på at
festivalen skal være av, med og for alle barn
uansett funksjonsevne. Samarbeid med Djerv
1919 sitt HC lag er viktig her. Vi har og en egen
Diakoni- og miljøpatrulje som har sin
hovedoppgave å se til at alle barn har det bra.
I miljødelen hadde vi i 2013 fokus på
søppelhåndtering og søppel som ressurs. Til
Diakonikroken kan barn som trenger en
pause, komme å slappe av sammen med noen
voksne.
Samtalegrupper - for mennesker i sorg og
vanskelige livssituasjoner. Sammen med
menighetene på hele Haugalandet tilbød vi
ulike samtalegrupper. Vi har hatt en
samtalegruppe for barn og unge.
Samhandling med kommunens helse- og
omsorgstjeneste. Tilbud om samtaler med
pasient og pårørende om
eksistensielle/åndelige spørsmål er en naturlig
del av den helhetlige omsorg for alvorlig syke
og døende. Diakon og prest er med i
tverrfaglig ressursgruppe for lindrende
behandling og omsorg ved livets slutt i
Haugesund kommune. Diakonene og prestene
har hatt to møter med representanter fra
helse- og omsorgstjenesten. Slike møter
styrker samhandlingen.
Omsorg for mennesker som sliter med
rusavhengighet. Menighetene har forskjellige
tilbud rettet mot rusavhengige. Spesielt
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gjelder dette samtaler, men og felles tiltak
sammen med andre organisasjoner:
Hverdagsmesse en gang pr. mnd., messe for
de som er rammet av rusens skadevirkninger,
julegudstjeneste. Vi har og årlig utflukt med
mange deltakere fra miljøet.
Turer - spesielt tilrettelagt for eldre: Dagstur
påskeaften og i juni. Høsttur over 4 dager. 50 60 mennesker deltar på hver av disse turene.
Vi opplever at dette er viktige tilbud for
mange eldre.
I samarbeid med Seniorfestivalen arrangerer
vi formiddagstreff og musikk gleder i våre tre
menigheter. Dette er meget godt besøkte
arrangement, også fra omsorgssentrene.
En av de siste dagene før jul inviterte vi,
sammen med Seniorrådet og
Pensjonistservice, til Julegudstjeneste for
eldre i Udland kirke og Vår Frelsers kirke.
Dette er et tilbud som blir godt mottatt både
av eldre på institusjoner og hjemmeboende
eldre.
Tilbud for og med mennesker med
utviklingshemming. Lørdagskaféen en gang i
mnd. i Vår Frelsers menighetshus samler 30 40 deltaker hver gang. To søndager i året
deltok mange av lørdagskafeens deltakere
som medliturger i gudstjenesten i Vår Frelsers
kirke. Vi arrangerte dagstur og weekend to –
tre ganger dette året. Det var og mange fra
vårt distrikt som deltok på en ukes tur til
Solgården i Spania. Vi har tilbud om tilrettelagt
konfirmasjonsopplegg, i 2013 var det to
konfirmanter med i denne gruppen. Vi ser at
alle mennesker har store og ulike resurser og
verdier å tilføre fellesskapet uavhengig av
funksjonsnivå.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Alle
konfirmantene sammen med mange voksne er
med på årlig innsamlingsaksjon for Kirkens
Nødhjelp. Ca. kr. 210.000,- ble samlet inn i
2013. Dette er en viktig del av vårt
internasjonale diakonale arbeid.
Temakveld/undervisning. Vi hadde felles
temakveld om sorg 19. februar, med tidligere
sykehusprest Leif John Paulsen, i Vår Frelsers
menighetshus: »Når sorgen varer lenge».
Diakoni er og tema i undervisningen i de
forskjellige tiltak for barn- og unge.
Besøkstjeneste. Vi har felles brosjyre om
tilbud om besøksvenn. Noen frivillige
besøkere i tillegg til at diakonene og prestene

går på besøk til enkeltmennesker som ønsker
kontakt med menighetene.
Miljøfyrtårn. Alle menighetene er sertifisert
som Miljøfyrtårn.

Tårnagenthelg

Tårnagenthelg er et fellestiltak mellom
Rossabø, Skåre og Vår Frelsers menigheter.
Invitasjonen går ut til alle medlemmer og
tilhørende barn som går i 3. klasse (8 år) i våre
menigheter. 25 barn deltok. Tiltaket ble første
gang arrangert i 2011, da i Skåre kirke. I 2013
ble arrangementet holdt i Vår Frelsers kirke.
Målet for tiltaket er at barna skal bli kjent med
kirkebygget og ulike sentrale gjenstander i
kirkerommet. Her har vi hatt fokus på
døpefonten, bibelen, lysestaker og utstyr til
nattverd. Deltagerne har vært agenter som
har vært på let etter forvunnede gjenstander.
Ved hjelp av kodespråk har de lett seg frem i
kirkerommet.
Arrangementet blir avholdt en lørdag fra
klokken 14-18 og avsluttes med en
gudstjeneste på søndagen. Der deltar barna
med sang, drama, er medhjelpere under dåp,
deler ut salmebøker og leser eventuelt noen
av søndagens tekster.
På lørdagen har vi også en formingsaktivitet
som passer inn i søndagens tema. Dette blir
utstilt eller brukt under gudstjenesten. Det ble
også tid til en tur opp i tårnet for å se på alle
klokkene som skjuler seg der oppe.
Gjennom agentkonseptet opplever vi at
deltagerne synes det er spennende å være på
let etter kirkens verdifulle gjenstander. På
søndagens gudstjeneste får de også se og høre
hvordan disse gjenstandene brukes, samtidig
som de får oppleve at det også er plass for
dem og det de kan bidra med i kirkene sine.
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Konfirmantarbeidet

Alle konfirmantene deltar på fasteaksjonen.

Konfirmantarbeidet drives i godt samarbeid
mellom alle de tre menighetene i byen.
Dette gjør at vi får til et variert og spennende
tilbud.
I 2013 startet vi med elektronisk
konfirmantpåmelding i Medarbeideren. Det
gjør at vi bl.a. lettere kan benytte elektronisk
utsending av beskjeder og brev. I tillegg letter
det administrasjonens arbeid med innmelding
til konfirmasjonstiden.
Konfirmantene kan velge mellom 7 ulike
undervisningstilbud, og tre leiralternativer.
Nytt for kullet 2012/2013 er at gruppa
«Tro/etikk/undring» er byttet ut med
«filmgruppe». Det har ført til mye større
oppslutning om denne gruppa, og vi opplever
at dette er et undervisningsalternativ som
fungerer godt!
Når det gjelder leirer, reiste vi med en god
gjeng på KonfAction leir til Bø i Telemark. Det
ble en del regn, men mange fornøyde
deltagere som fikk med seg en stor opplevelse
på leir! En flott opplevelse fikk også en nesten
like stor gjeng som reiste på TT på Gjøvik! På
begge disse leirene fikk vi hjelp av
ungdomsledere fra MILK og LIV. Veldig kjekt
og viktig å få til samarbeid med ungdommene
som er med på ledertreningen vår og
konfirmantene!
De som ikke reiste på sommerleir, ble med på
to weekender i løpet av våren 2013. Den
første var med overnatting på Fredtun, og den
andre var «bo-hjemme-helg» i Vår Frelsers
kirke og menighetshus. Flinke konfirmanter
bidro med dramatisering, tekstlesing mm. på
gudstjenesten om søndagen både på kapellet

på Fredtun og i Vår Frelsers kirke. Her hadde vi
også hjelp av et par ungdomsledere, og et mål
for neste år er å få med flere ungdomsledere
også på weekendene våre.
Ellers opplever vi at vi får til en god balanse
mellom undervisning i ulike grupper og
leiraktivitet.
Like før påske var alle konfirmantene
engasjert i den årlige fasteaksjonen til Kirkens
nødhjelp. God innsats av både konfirmanter
og foreldre førte til at vi kunne sende fra oss
over 200.000 til det viktige arbeidet som
Kirkens Nødhjelp driver.
Det er fortsatt stor oppslutning om
konfirmasjonen i menighetene, og selv om
oppslutningen tenderte mot en svak nedgang
etter at vi la om til høstkonfirmasjon for kullet
2011/2012, ligger vi igjen an til at rundt 90% (i
forholdt til de døpte) på kullet 2013/2014 blir
konfirmert. Dette er et høyt tall som vi er godt
fornøyd med. Ekstra gledelig er det at stadig
flere av konfirmantene blir med videre på
ledertreningsprogrammet vårt MILK. Dette var
også et av målene da vi la om til
høstkonfirmasjon, og det gjør det også litt
enklere å skaffe dyktige og mange nok ledere
til leirarbeidet vårt.
Vi ser ellers en liten tendens til at flere som
ikke er døpt på forhånd ønsker å bli med på
konfirmasjonsopplegget vårt. For
konfirmantkullene framover går
dåpsprosentene ned, og vi ønsker å bygge ned
terskelen også for de udøpte, at vi i årene
fremover kan få med flere ungdommer som
ønsker å døpe seg og bli konfirmert i Den
norske kirke i Haugesund.

Haugesund økumeniske råd

Gudstjenesten på Krosshaugen 2. pinsedag.
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Menighetene i Den norske kirke i Haugesund
bidrar til arbeidet i Haugesund økumeniske
råd. Ellers er Den katolske kirke,
Frelsesarmeen,Metodistkirken og Misjonskirk
en i Skåredalen aktive. De øvrigemedlemsmenighetene er ikke aktive i HØRs arbeid.
Fra den norske kirke er Arnold Skaatan, Skåre
og Sigmund Hansen, Vår Frelsers menighet,
med i styret. Resten av styret består av Hans
E. Johannessen, Den katolske kirke og Nils
Oddvar Valen, Frelsesarmeen. Gordon Valen,
Misjonskirken i Skåredalen er vararep. til
styret.
En egen kvinnegruppe tar seg av "Kvinnenes
internasjonale bønnedag" som avvikles i Vår
Frelsers menighetshus første fredagen i mars.
Oppslutningen i 2013 var svært god - nesten
hundre kvinner en fredags formiddag.
Ellers står HØR bak fellesmøtet under
bønneuka for kristen enhet. I 2013 ble dette
møtet arrangert i Metodistkirken. Fast er også
økumenisk gudstjeneste i Rossabø kirke 2.
påskedags kveld og friluftsgudstjeneste på
Krosshaugen med Skåre menighet som
"teknisk arrangør" 2. pinsedag. 185 personer
møtte fram på Krosshaugen.
HØR støtter også økonomisk påskevandringen
i sentrum som Kirkens Bymisjon arrangerer.

spiste grøt. Vi ser at konseptet er bra og de
ungdommene som er der sier de er veldig
godt fornøyde. De trekker særlig frem
bønnevandringen som er fast hver gang, der
de gjennom bevegelse i kirkerommet kan gå
innom forskjellige poster som lystenning,
skrive bønner, få forbønn og motta nattverd.
De gir også uttrykk for at de liker at det er en
kort gudstjeneste, god formidling og bra med
det sosiale etter på. Vi kunne nok ønsket oss
bedre oppslutning og prøver nå å få
konfirmanter til å komme, de får det godkjent
som gudstjeneste. Dette skulle være et
prøveprosjekt høsten 2013, men vi har valgt å
fortsette også våren 2014, da vi ser at det er
stort potensiale og vi håper å rekruttere
konfirmanter som nå i vår er begynt
undervisningen sin.

Late Night Service

Gjengen som arrangerer LNS.

Late Night Service er et samarbeid mellom de
tre DnK-menighetene i byen, Pioner kirken og
KFUK-KFUM. Det er en ungdomsgudstjeneste
en fredag kveld i måneden med kveldsmat
etterpå. Vi startet i høsten 2013 med samling i
Udland kirke, så Vår Frelsers, Rossabø og
Skåre. Siste gangen før jul i Skåre kirke deltok
Key Stone, og så gikk vi ned til Totalen og
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Årskavalkade fra www.haugesund.kirken.no
Julens siste fest
Av Tom Landås 7. jan 2013
160 små og store i Skåre menighet hadde
julens siste fest 7. januar.I Udland kirke fikk
man denne kvelden alt man forbinder med
en juletrefest.

-Her er det liv og røre, sa møteleder
soknediakon Lisbeth S. Haaheim, da hun fikk
alle til å samle seg om et tettpakket program.
Hun brakte også inn det store perspektiv med
å fortelle om menighetens misjonsprosjekt i
Mali. Noe som er helt på sin plass på en
"Hellige tre kongersfest".
Kveldens andaktsholder,
trosopplæringskoordinator Tove Marie
Sortland, sørget gjennom ord og bilder å få
forsamlingen til å bli med på leting etter den
store skatten. -De tre vise menn løp av sted,
fortalte hun, illustrert av et ellevilt bilde av
kameler i full fart. På kirkeveggen dukket det
opp både en engel og stjerne som skulle være
til hjelp i skattejakten.
Korsangen viser akkurat det spekter
menigheten kan by på. Kor og Lek for de
minste med trøkk og engasjement. Barne- og
aspirantkoret, under ledelse av Brit Steinsland,
synger vakkert og viser at det blir god kvalitet
av å øver mye.

Nytt utseende
Av Tom Landås 21.feb.2013
Folk og Kirke
er ikke helt
til å kjenne
igjen når det
blir delt ut til
byens
innbyggere
disse dager.
Ny layout,
men samme
profil.
Karmøy trykk
i samarbeid med bladets redaktør har arbeidet
med å få Folk og Kirke til å bli enda bedre. Det
som er i øyenfallende er færre farger og fast
fargebruk med tanke på den grafiske profilen.
Bladet har beholdt samme profil på innhold
forløpig, men med små justeringer.
Idéutvikler Kjell Værøy hos Karmøy Trykk er
blant de som er spent på mottakelsen. -Jeg ser
noen "skjønnhetsfeil" vi må rette på til neste
gang, sier han. -Vi skulle ha gitt ut et nytt blad
i morgen også, sier han, ivrig etter å gjøre Folk
og Kirke enda bedre.
Folk og Kirke har eksistert fra 2003 da
Rossabø, Vår Frelsers og Skåre menigheter
valgte å finne sammen igjen med felles
menighetsblad etter at Skåre menighet hadde
utgitt bydelsavisen Skårebuen siden 1995.
Flere tiår før den tid hadde byens menigheter
bladet Kors og Kirke sammen.
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«Ung messe» i Rossabø
Av Oddveig Bergsager 14.mar.2013
Søndag 10. mars var det UNG MESSE i
Rossabø. Både konfirmanter og
ledertreningsungdommer fra MILK og LIV
deltok.

MILK ungdommen hadde hatt ei super helg på
Utsira og kom direkte derfra, medbrakt godt
humør og mange fine opplevelser fra turen.
Både unge og eldre fylte godt opp i
kirkebenkene.
Gudstjenesten var lagt opp med stort innslag
av de unge. Inngang i prosesjon med kors,
nattverdsbrød, vin, blomster og byrder som de
la fra seg ved korset. Nattverdsbrødet hadde
konfirmanter bakt tidligere i uken. Det var
skikkelig flott og smakte riktig godt!
Ungdomsband medvirket under
gudstjenesten. Under prekenen var det også
unge som deltok, og forbønnen tok
konfirmanter seg av. De samlet også inn
offeret i benkene denne søndagen.
Myldring med nattverd der konfirmanter
hadde ansvar for postene med lystenning,
bønne- og takkevegg, og verdenskart der det
kunne markeres med knappenåler der du
kjente noen.

Forestillingen «THE CIRCLE OF LIFE» var lagt
opp som et talkshow der temaet var “tid” og
hva vi fyller tiden vår med. Showet var fylt
med mye flott sang, dyktige og humoristiske
innslag med “TV gjester”. Gjestene som var
hentet fra hele verdens histo blant annet
Martin Luther King jr, Taylor Swift, Hermine
Grang, Maria Magdalena og Ludwig van
Beethoven gav sine tanker om hva vi fyller
tiden vår med.
Keystone har tradisjon for å ha fengende
musikk og gode drama innslag i sine
forestillinger, årets oppsetning var absolutt
ikke noe unntak. Keystone viser i tillegg at de
er et dyktig kor nå de finner så mange
forskjellige og flinke solister i et kor som teller
rundt 50 stykker.
Koret har rundt 50 medlemmer, inkludert de
18 konfirmantene.
I år er det rundt 18 konfirmanter som har sin
konfirmanttid i Keystone, og legger man
sammen alle timene de bruker på øvelser,
weekender og tilslutt TT konfirmantleir har de
sannsynligvis mest konfirmanttimer av alle skal vi dømmer etter gleden og entusiasmen
under forestillingen synes de selv det er helt
OK.
Keystone har lang tradisjon i å ha
konfirmanter med seg, og koret lar absolutt
konfirmantene få slippe til. Rundt halvparten
av solistene i år var konfirmanter.

Circle of life
Av Eirik S. Lund 22. apr. 2013
I helgen hadde Keystone Singers og
“Keystone konfirmantene” sin årlige
forestilling på Café scenen på KM-Huset.
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Korsuksess i Rossabø
Av Oddveig Bergsager 6. mai 2013
Torsdag 2. mai ble Rossabø kirke fylt med
menighetens egen korsuksess. MINI/MAXI
koret og TWEEN gjennomførte en strålende
konsert.

MINI/MAXI koret sammen med barn og
ungdom fra Tween.
MINI/MAXI koret er et etabler kor for de
yngste, ledet av Silje Dahl Nesheim. Tween er
først og fremst en allsidig musikkcafé for barn
og ungdom fra 10 til 14 år med korsang som
en av aktivitetene. I denne anledning var de
både kor og dramautøvere.
- Noen sangnummer framførte de felles, mens
andre var bare for Tween eller MINI/MAXI
koret. Solister var det også med, som det seg
hør og bør for et så stort kor. Dessuten
framførte Tween et flott dramanummer,
forteller Oddveig Bergsager.
Kirkerommet var nesten fullsatt av ivrige
tilhørere. Søsken, foreldre, tanter og onkler,
besteforeldre og til og med oldeforeldre
hadde stilt opp. - Koret høstet stor applaus.
Kjempeflott å fylle kirkerom med sangere og
tilhørere på en helt vanlig torsdag
ettermiddag, rapporterer Oddveig Bergsager
fra Rossabø menighet.
Feiret med åpen dag
Av Eirik Hustvedt 17. jun. 2013

Lørdag var det Åpen dag med både innen- og
utendørsaktiviteter. I kirken viste sokneprest
Jostein Vestbø rundt, mens kantor Goos Ten
Napel hadde godt besøk av unge og godt
voksne som var nysgjerrige på hvordan orgelet
fungerte. Parallelt fikk de som ønsket det,
være med opp i tårnfoten.

Kantor Goos ten Napel hadde mange
interesserte lyttere da han inviterte til
omvisning og prøvespilling av orgelet.
I området mellom menighetshus og kirken var
plenområde og gate i bruk til leker, aktiviteter,
grilling og annen servering. Her fikk ungene
prøve seg på gamle dagers leker, bl.a. å gå på
stylter. Der imponerte ikke minst 90 år gamle
Julius Bjørnestad, som ikke hadde glemt sin
ungdoms kunster. Ellers var der sjonglering og
sang ved Barnegospelkoret i Skåredalen. Som
rutinert vert og aktivitetsstyrer sørget
menighetsrådets nestleder Sigmund Hansen
for at alt gikk knirkefritt for seg.
Søndagens gudstjeneste i kirken var
festpreget. Alle menighetens prester deltok,
og biskop Erling J. Pettersen talte fra
prekestolen. Fra orgel-og korgalleriet lød det
både orgelbrus, trompeter og kor av ypperste
kvalitet, og organist Goos ten Napel fikk
applaus etter sitt mektige belgiske
postludium.

I helgen markerte Vår Frelsers menighet at
den omfattende 4-årige rehabiliteringsfasen
er så godt som fullført. Nå fremstår
kirkebygget i all sin høyreiste prakt igjen.
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Sol, strand og sport på leir
Av Tove Marie Sortland 17. jul. 2013
Sommerens familieleir i Danmark er godt i
gang. Aktiviteter, strand, utflukter og nye
vennskap fyller uka på Hellebjerg i
Juelsminde.
- Nå er vi godt i gang med familieleir i
Danmark. Vi har god varme og litt sol, så vi har
det bra, forteller leirleder Bjørg Lund.
Mandag var det stranddag og familiene laget
sandslott på stranda og badet. Kaffe og kaker
medbrakt til stranda fra Hellebjergs
utmerkede kjøkken, er en god tradisjon på
leiren. Tirsdag var det utfluktsdag, og
familiene var spredt over store deler av
Danmark. Legoland er en av favorittdestinasjonene denne dagen.

Lykken er å score mål på en ekte fotballbane, og
når de voksne er med på leken...

Hellebjerg Idretts-folkehøyskole har store,
gode områder for aktivitet for hele familien.
Idrettshallen og uteområdet er også tatt i
bruk,
- Det er ikke noe latmansliv når vi bor på en
idrettsskole! sier Bjørg Lund. - Vi nyter livet på
familieleir i Danmark, og gleder oss til resten
av uken, avslutter Lund, som i år er leder
sammen med Ingunn Bergsager Våge og Silje
Nesheim.

Tradisjonen tro inviterte Kirkens Bymisjon og
Vår Frelsers menighet til gategudstjeneste
midt mellom sildabord og filmfestival. Sakrale
jazztoner strømmet ut over menigheten ved
Festivalkapellet, noen rolig lyttende, andre
smilende på vei gjennom brosteinskirka.

Rundt 60 frammøte tok del i hele
gudstjenesten på gata, mens store deler av
menigheten kun var på gjennomfart denne
lørdagen. Budskapet fra musikanter, prost og
biskop fikk de kanskje likevel med seg.
- Når vi er ute i byen og leter etter verdighet:
Gud, la ditt rike komme! lød det i
inngangsbønnen fra de frammøtte ved
Festivalkapellet.
- Gud er i byen. Vårt håp, vår trøst, vår lengsel,
svarte liturg Pettersen. Og viste gjennom
enkel liturgi hvorfor Gud, gata og gudstjeneste
hører sammen.
Budskapet fra prost Stavenjord handlet også
om inkludering og ønsket om lave terskler:
- Gud har positive tanker om oss! Selv om vi
ikke fikk til alt det vi hadde tenkt i livet, og selv
om vi har levd på avstand fra Ham, så er Han
opptatt av framtida vår, sa prosten til både
fremmøtte og forbipasserende.

Med Gud på gata
Av Tove Marie Sortland 17. aug. 2013
- Utrolig bra å være her i New Orleans, smilte
biskopen etter at Bytunets Antikvariske
Jazzensemble hadde blåst ferdig preludiet i
lørdagens gategudstjeneste.
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Utforsket Bleikemyrs nære villmark
Av Tove Marie Sortland 26. sep. 2013

by'n".

Når plan A ikke slår til og skolen er stengt på
en vanlig mandag, da er det godt å ha en Plan
B. Ikke minst når sola skinner og skogen
venter.

Skåre menighet inviterte til "Villmarkstur" da
skolene stengte for planleggingsdag mandag.
På programmet sto "Pep talk" i kirkerommet,
planer for pil og bue-laging og skattejakt, og
forsikring om at alle ville finne veien hjem
igjen. Det var fristende nok til at over 30
skolebarn meldte seg på, klare til å utforske
sin nære villmark. Sammen med to
ungdomsledere og tre voksne fikk de seg en
lang og annerledes skogstur.
- Finnes det villmark på Bleikemyr, turleder
Tom Landås?
- Å ja, det er skikkelig villmark. Vi har forsert
elvestryk og passert tjern, fanget frosk og sett
blodigler. En fikk til og med pil i hue. Vi har
klatret og gått, og noen måtte også bæres
hjem.
- Hva mer har ungene fått med seg?
- Vi startet i kirkerommet med å tenne lys for
alle, og fokuserte på de to sangstrofene "Vær
meg nær, o Gud" og "Gå du med meg, for
vegen er lang." Bibelske sanger og tekster
fulgte oss på hele turen.
Feiret hele helgen til endes
Av Oddveig Bergsager 2. okt. 2013

Søndag var det stor gudstjeneste og
høsttakkefest med fullsatt kirke. MINI/MAXI
korene, speiderne og 2 –åringene deltok
spesielt.
Frukt og grønt ble båret fram og dekket til
alteret. Barn og unge i menigheten deltok
aktivt med tekstlesning og bønne-lesning.
På gudstjenesten var det sang av MINI og
MAXI-korene, som opptrådde i nye t-skjorter.
Det var også en myldrede i gudstjenesten der
alle kunne være med å henge opp
hjerteformede bønnelapper i treet, og tenne
lys på hjertesteinene. Det var steiner med
navn på forskjellige arbeidsgrener gjennom
menighetens 50 år.
Fredag var det flott fest med ca 120 deltakere.
Det var besøk og hilsener fra flere, blant annet
ordfører og prost.
Det var også plass til morsomme innslag og
mimring med flere ledere i både voksen og
barnearbeid. God mat og festkaker
ble det også, i tillegg til fremføring av
menighetens nye, flotte sang, laget av Liv
Reidun Henriksen Hansen og Alie Hamberg.
Sommerfugl-effekt på menighetshuset
Av Jon Erik Kiørboe Strand 08.nov.2013
Sist lørdag var det full aktivitet i Vår Frelsers
kirke og menighetshus. Det nye klokkespillet
ble introdusert for byens befolkning.
Samtidig var det lørdagskafé og lørdagsGODT
inne på menighetshuset.

Rossabø menighet og kirkes jubileum ble
grundig markert sist helg. Festen på fredags
kveld og høsttakkefest på søndagen fortalte
om velsignede og rike år for "kjerkå sør i
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Deltakerne på lørdagsGODT laget
sommerfugler og lærte om misjon og
"sommerfugl-effekten".

LørdagsGODT, som er for barn fra 5. – 7.
klasse i menigheten, samles 2-3 ganger pr.
semester lørdags formiddag fra klokken 12-14.
Denne dagen hadde de invitert den unge, men
utrolig dyktige origamisten (papirbretter)
Florian ten Napel. I ca. tre år har han hatt
denne hobbyen. Mange timer har han brukt
på dette, og figurene han har laget var flotte.
Tema for lørdagsGODT var denne gangen
misjon. Gud sender oss ut til å lære andre å bli
kjent med Jesus. Vi kan være med å gi penger
til misjonen. Alle kan hjelpe til med litt. Om
alle gjør litt, blir det stort. Florian var utfordret
til å lære alle deltagerne til å lage en
sommerfugl. Den kan symbolisere at det lille vi
alle gjør, kan til sammen bli til noe stort.
Sommerfugl-effekten er et vingeslag fra en
sommerfugl kan slå seg sammen med andre
vingeslag, som blir til en liten vind, som igjen
slår seg sammen med andre små vinder og blir
en stor vind en annen plass i verden.
Kafeen var som alltid åpen med servering av
is, popkorn og kake.

Lys Våken-dansen har blitt et fast innslag i
gudstjenesten 1. søndag i advent. 5.
klassingene i nordre bydel imponerte
menigheten.

Spennvidden i programmet blir stor når både
liturgi, lek og læring skal skje innen noen korte
timer. Hvem har tid til å sove da? Selv om «Lys
våken» ikke nødvendigvis betyr døgning, slik
noen kanskje hadde håpet på… Å være lys
våken for Gud og hverandre var derimot ikke
vanskelig for de åpne, nysgjerrige og kloke
barna som fylte både Udland og Rossabø kirke
natt til 1. desemberInnsatsen fra et trettitalls
ungdommer i både Rossabø og Udland var
med på å dra i land et vellykket arrangement i
alle menighetene. 10-åringene fra Vår Frelsers
var med på Rossabøs Lys Våken, slik at alle
byens 5. klassinger fikk samme tilbudet.

Lys våkne på kirkas nyttårsaften
Av Tove Marie Sortland 1. des. 2013
Gode tradisjoner er viktig å holde på, noe
arrangementet Lys Våken viser til fulle.
Overnatting i kirka natt til første søndag i
advent har blitt et førjuls-høydepunkt for
mange av byens 10-åringer.
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