Haugesund kirkelige fellesråd,
Skåre, Rossabø og Vår Frelsers menigheter

Gledelig økning
i dåpsstatistikken
Se side 57

- FÅR STADIG NYE
IDÉER OG INNSPILL

- GUDSTJENESTVEKST
PÅ 7,2 PROSENT

Mer om Vår Frelsers
menighet på side 21

Les om
Skåre menighet
på side 32

- BARNE- OG UNGDOMSARBEIDET
VOKSER FREMDELES
Les om Rossabø menighet på side 9

1

Innhold:
Haugesund kirkelige fellesråd…..…………….side 3
Rossabø menighet…………………………………..side 9
Vår Frelsers menighet…………………………..side 21
Skåre menighet…………………………………….side 32
Fellestiltak…………………………………………...side 51
Statistikk………………………………………………side 57
Regnskap…………………………………………… side 59

2

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.
Det største prosjektet for kirkelig fellesråd i år
har vært utbyggingen av Udland gravlund. Vi
synes det blir et flott anlegg og er fornøyd
med utforming og framdrift.
Den største utfordringen for driften av Kirken i
Haugesund i 2014 har vært forholdet mellom
ansattressurs og oppgaver vi ønsker å utføre.
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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.
I høst svarte vi på en større høring om
rettslige og økonomiske spørsmål knyttet til
avgifter i forbindelse med gravlegging.
Haugesund kirkelige fellesråd ser det som en
viktig oppgave å forvalte
gravplassvirksomheten. Vi har kompetansen
og tjenestene får høyt skår på tilfredshet hos
befolkningen. Vi ser at det kan være naturlig å
dele kommunalt tilskudd og regnskap mellom
kirkelig drift og gravplassforvaltning, men ser
at det kan by på store utfordringer. Det er
samarbeid både om ansattressurser og
innkjøp mellom avdelingene.

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 2014 måttet styre
stramt, resultatet ble likevel godt 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. En av de større sakene vi har fått på
plass er etiske retningslinjer for både ansatte
og frivillige medarbeidere. 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

En stolt drifts- og byggeleder tar imot fellesrådet.

området, slik at så mye av ressursene som
mulig kan gå inn i den direkte utadrettede
virksomheten.

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

Fellesrådets sammensetning i 2014
Haugesund kirkelige fellesråd har i 2014
behandlet 26 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) til
30.06.
Elin Kvamsøy Sjursen (Rossabø menighet) fra
01.07
Karianne Volden Hjortland (Vår Frelsers
menighet)
Ola Myklatun (Vår Frelsers menighet)
Svein Skrunes (kommunal representant)
Norodd Stavenjord,(prost, biskopens
representant)
Varamedlemmer:
Elin Kvamsøy Sjursen til 30.06 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.)
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 1 møte og behandlet 2
saker.
Medlemmer:
Fra arbeidsgiver:
Bernhard Engedal (leder)
Grete Nernes til 30.06.
Elin Kvamsøy Sjursen fra 01.07
Ola Myklatun
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
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)
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Fellesrådets virksomhetsområder
Personal og HMS arbeid
Haugesund kirkelige fellesråd har i mange år
hatt stabile og godt kvalifiserte arbeidstakere.
I 2014 fikk diakon Lisbeth Skilhagen Haaheim
ett års permisjon for å jobbe som diakon i
Karmøy. I hennes fravær har noen
deltidsansatte fått forhøyet stillingsprosent i
tillegg er Jorunn Karina Kringeland Thorsen
ansatt som vikar i 30% og Sara Louise
Emmerhoff i 20%.

Byens faste og godt kvalifiserte diakoner.

Sykefraværet har vært lavt i år også, 2,3%, noe
vi er godt fornøyd med.
Adm.utvalg og fellesråd er opptatt av at
rammevilkårene for de ansatte er gode.
I år er det kommet på plass etisk reglement,
som gjelder både for ansatte og frivillige.
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. Vi gleder oss til
nytt servicebygg på Udland gravlund som skal
inneholde en lagerdel.
Vi hadde arbeidsmiljøundersøkelse, med gode
resultater, høst 2013. Første halvdel av 2014
hadde vi gjennomgang og oppfølging av
denne.
I høst har vi jobbet med å utvikle samarbeidet
på tvers av menighetsgrensene. Fellesråd og
ledelse ellers har lurt på om vi kan jobbe på en
enda smartere måte. Vil et utvida samarbeid
på tvers av menighetsgrensene føre til mer
kirke for hver krone vi får tildelt? Vi har hatt
samtaler med de ulike yrkesgruppene for å

høre deres mening om denne saken. Saken
skal konkluderes neste år.
Kirkelig fellesråd er takknemlig for at
bispedømmerådet har ansatt ny sokneprest i
Vår Frelsers. Sveinar Medhaug er ønsket
varmt velkommen og fellesrådet takker
avtroppende sokneprest, Jostein Vestbø, for
et flott samarbeid i mange år.
Både prost og kirkeverge har i høst levert sin
oppsigelse av stilling. Prosten skal over i
pensjonistenes rekker og kirkevergen har fått
nye utfordringer hos Uni-K. Prosten går av
01.05.15 og kirkevergen slutter 01.03.15. Det
blir spennende å se hvem som overtar
stillingene. Begge stillingene er viktige og
utfordrende lederstillinger i byens kirkeliv.
Fellesrådet ser fram til å få nyansettelsene på
plass så snart som mulig på nyåret.
Økonomi
Driftsregnskapet for 2014 viser et overskudd
på 873.320,-. Det er i overkant av 3% av totale
inntekter. Det er uvanlig å ha så høyt
overskudd hos oss. Vårt mål er å styre så
noenlunde i 0,-, dvs et overskudd på ca. 2% er
akseptabelt for å ha en sunn økonomi.
Hovedgrunnen til overskuddet er økning av
festeavgift pluss renteinntekter på ledige
midler i prosjektet utvidelse Udland gravlund.
Hadde vi ikke hatt større renteinntekter enn
budsjettert, ville overskuddet vært som
normalt. Disse inntektene er spesielt for dette
året.
Her er noen stikkord i forhold til årets
regnskap:
 De totale driftsutgiftene er på
26.110.838,- (inkl. finansutg.)
 Lønnsutgiftene utgjør vel 17 mill av
disse.
 Det kommunale tilskuddet til drift var
ca17,5 mill
 Tilskudd til trosopplæring fra staten
var ca. 2 mill.
Resten av midlene vi trenger til drift må vi få
fra andre inntekter som avgifter, salg og
utleie.
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Fellesrådet har stram økonomi som må følges
tett opp gjennom hele året. Det er
utfordrende å klare å styre slik at en unngår
underskudd selv om vi i år har klart å få et
solid overskudd.
Vi har fått store investeringsmidler til kirken
de siste årene. Det siste store prosjektet er
utvidelsen av Udland gravlund. Prosjektet har
et budsjett på 51 mill. og det ser ut som om vi
skal klare å holde budsjettet.
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

Befaring av navnet minnelund.
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 regning for arbeidet som utføres av
oss. Vi steller ca. 730 graver.

I 2014 er det utvidelsen av Udland gravlund
som har hatt hovedfokus. Anlegget har 2600
kistegraver, hvorav 150 muslimske graver, 600
urnegraver og 1500 urnegraver i navnet
minnelund. Det er også oppført en ny
moderne driftsbygning.
Gjennomsnittlig andel kremasjon av alle
gravlagte pr. år har de siste 10 årene vært
rundt 30%. Kremasjonsandelen øker og er i år
på 38%
Rossabø kirke:
Det er alt for lite kontorplass i Rossabø kirke.
Vi har startet et arbeid med å se på om
underetasjen kan organiseres noe bedre. Det
er også behov for nytt varmeanlegg og
ventilasjon i kirken. Rossabø kirke står på
riksantikvarens verneliste. Det betyr at alle
endringer skal godkjennes av både biskop og
riksantikvar. I underetasjen i Rossabø kirke er
det bomberom, derfor skal også Sivilforsvaret
godkjenne evt. endringer av bygget.
Rossabø kirke har investert i nytt flygel for
menighetsrådets midler i 2014. Dette vil heve
det musikalske uttrykket både på
gudstjenester og alt annet menighetsarbeid
som foregår i kirken.
Skåre kirke:
Taket på Skåre kirke er veldig dårlig. Det
planlegges reparasjon av taket i 2015 hvis
finansieringen går i orden. Det er bevilget
midler til overrislingsanlegg i 2016.
Vår Frelsers kirke:
Vår Frelsers kirke er nyrestaurert og flott. Vi
ser at på noen få plasser drysser det fortsatt
med maling. Ekspertene sier at det er
kalkutslag. Dette må vi regne med vil vare i 5-6
år. Avskallingen kostes av og veggen males på
ny. Dette ser vi spesielt på sørveggen. Det er
bevilget midler til kirken slik at vi kan holde
den vedlike årlig.
Kirkebyggkonsulent Finn Bårdsen var med i
arbeidsgruppe og byggekomiteen for
rehabiliteringen av Vår Frelsers kirke. Han la
ned et stort arbeid i denne saken. Det er med
stor glede vi ønsker å nevne at Bårdsen ble
tildelt Hans Majestet Kongens
fortjenestemedalje for sitt arbeid med bygging
og rehabilitering av kirker i Stavanger
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bispedømme og landet for øvrig. Haugesund
kirkelige fellesråd gratulerer.
Udland kirke:
Udland kirke har fått installert
bergvarmeanlegg. Dette skal forbedre
styringen av strømmen pluss at vi sparer mye i
årlige strømutgifter. Arbeidet med
oppgradering av kjølerom og lagerfunksjon i
kirkebygget er startet.
Det er startet et arbeid med å få på plass orgel
i Udland kirke. Det er valgt konsulent som skal
utrede hvilket orgel som anbefales og pris på
dette.
Presteboligene:
Haugesund kirkelige fellesråd har 3
presteboliger. Vi har to forholdsvis nye boliger
i Skåre sokn og en i Fedjedalen, som hører til
Vår Frelsers sokn. Det er foretatt mindre
vedlikeholdsarbeider på noen av boligene i
løpet av året. Presteboligen i Bokngata er solgt
og boligen i Marmorveien leies ut. Boplikten
for prestene mykes nå opp. Det betyr at vi kan
selge boliger som ikke er i bruk, men hvis det
blir nyansettelser og presten ønsker å bo i
prestebolig er vi forpliktet til å imøtekomme
ønsket.
Samarbeid kommune/fellesråd
Kirken har et særdeles godt samarbeid med
kommunen. 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
2014 har vært et godt og travelt arbeidsår for
Haugesund kirkelige fellesråd.
Utvidelsen av Udland gravlund har vært den
mest arbeidskrevende oppgaven.
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.
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Forum arkitekter på befaring på «nye» Udland
gravlund. De er veldig fornøyd med resultatet.

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.
Innledning
Det er lørdag morgen. I kirkerommet fylles
radene av festkledd familie. Noen gjesper.
Andre ser på klokka. De venter. I etasjen
under yrer det av forventning. Raske hender
finner frem rett størrelse av de hvite kappene.

Nypyntede konfirmanter kjenner det sitrer i
magen – i dag er den store dagen! Om få
minutter skal høytiden senke seg over dem
der de skal gå i prosesjon inn dørene og langs
kirkebenkene. Det er september, og det er
konfirmasjon i Rossabø kirke!
Av alle dager i kirkeåret, er det kanskje
konfirmasjonsdagene som betyr mest for både
ansatte og menighetsråd. Innskriving, KickOff
og presentasjon på den ene siden av julaften,
undervisningstimer, turer, aktiviteter og leirer
på den andre. Hver for seg er det spennende
opplevelser og erfaringer, sammen er det
målet for all vår kirkelige virksomhet. En
personifisering av visjonen, om du vil!
Derfor er konfirmasjonsgudstjenestene ikke
bare årets største glede, men også et bilde på
vår største utfordring som kirke, enten vi er
frivillige, ansatte eller menighetsrådsmedlemmer:

Hvordan kan vi på best mulig måte legge til
rette for å gi mennesker et møte med Gud og
skape fellesskapsopplevelser som fører til håp,
livsglede, raushet, kunnskap og tro?

Gleder og utfordringer i Rossabø
menighet 2014
Kirken vår er en flott kirke som brukes hele
uka, både til egne arrangement og til utleie! At
strømregningene har blitt større i løpet av
2014, skyldes ikke bare økte priser, men økt
bruk! Det er viktig for oss! Samtidig skaper det
nye utfordringer – for hvordan kan vi på best
mulig måte tilrettelegge for økt bruk? Kirken
er ikke mer enn 40 år gammel, men bygget er
preget av slitasje. De oransje lampene som ble
hengt opp da kirken var ny, er igjen blitt
moderne! Møblene er slitne, og flisene lange
når tunge ting skal flyttes på. Vaktmester har
vi ikke, og husleietilskuddet fra kommunen ble
med et pennestrøk borte. Når kreativiteten
må brukes til å lete etter finansiering i stedet
for å tilrettelegge for gode tiltak, oppleves det
ikke godt. Det er derfor en viktig oppgave
både for menighetsråd og fellesråd å styre på
en slik måte at vi får mest mulig kirke for hver
krone vi har til rådighet. Rossabø
menighetsråd setter derfor ekstra stor pris på
at kommune og fellesråd i tiden fremover vil
prioritere oppussing av Rossabø kirke! Så får vi
håpe at menighetsråd og stab vil klare å finne
alternativ finansiering av menighetens klubber
for barn og unge i bydelen, som mistet alle
kommunale tilskudd da kommunen satte i
verk sine innsparingstiltak…
Menigheten har de senere årene hatt fokus på
sorg og sorgarbeid. Hvordan kan vi møte
mennesker i sorg? Hvem gjør hva til hvilken tid
når krisen oppstår? Arbeidet med dette har
ført til økt bevissthet blant ansatte, en plan for
sorgarbeidet, og Rossabø er blitt en
foregangsmenighet i bispedømmets
målrettede arbeid for utvikling av kriseplaner.
Som et ledd i dette arbeidet arrangerte
menigheten et todagerskurs om sorggrupper i
januar, der ansatte fra skole, kirke, kommune
og helse deltok. I tillegg ble det invitert til
temakveld for barne- og ungdomsledere, der
barn og unges sorg var tema. Menigheten
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ønsker et fortsatt fokus på dette i årene som
kommer.
I trosopplæringen opplever vi, med noen
unntak, at prosentandelen deltakere har økt.
Samtidig oppleves det som et «hårete» mål av
kirkerådet at vi skal ha tilbud der 100 prosent
av menighetens døpte deltar. Vi er opptatt av
at det er sammenheng mellom plan og
virkelighet. Vi ønsker at planen skal gi
detaljerte henvisninger både om innhold og
strategi, slik at den blir et godt
styringsredskap.
Menighetsråd og stab er et godt team som tar
i et tak når det trengs! 2014 er det siste hele
året med sittende menighetsråd. Det er et
spennende og viktig arbeid som ble påbegynt i
2014 – nemlig det å spørre nye om å stille til
valg til menighetsrådet. I dette arbeidet
opplever vi at gleder og utfordringer går hånd
i hånd! Gjennom arbeidet i menighetsrådet får
en ypperlig anledning både til å lære
menigheten og menighetens arbeid bedre å
kjenne, samtidig som en er med på å legge
premissene for det Rossabø menighet skal
være opptatt av og jobbe for i årene som
kommer!

Rossabø menighetsråd har hatt følgende
sammensetning i 2014:
Per Oddvar Ringen
Leder jan. -okt.,
nestleder nov.14okt. 2015)
Kjell Einar Bergsager
nestleder jan-okt
leder nov 14-okt.15
Grete Johanne Nernes
nestleder i
Haugesund
kirkelige fellesråd
(-juni 2014)
Kjell-Ivar Glette
Representant i
Haugesund
kirkelige fellesråd
Elin Kvamsøy Sjursen
Representant i
Haugesund
kirkelige fellesråd
(juli 2014-).
Astrid Hansen Mæland
Vararepresentant i
Haugesund
kirkelige fellesråd
Tove Irene Bergsholm
Medlem
Ragnhild Lodden

Permisjon

Tor Egil Eriksen

Sokneprest

Reidun Skiftun
Ghergisan
Hanne Louise Eikill

Varamedlem
(permisjon)
Varamedlem

Olaug Elise Høie
Mortensen
Liv Lefsaker

Varamedlem

Astri Furumo

Varamedlem
(- høsten 2014)
Varamedlem

Adm.leder fungerer som rådets sekretær, og
deltar på alle møter.
Ansatte 2014.
Prestetjenesten
Arbeidsgiver:
Stavanger bispedømme.
Tor Egil Eriksen, sokneprest (100 %),
Rune Steensnæs Engedal, kapellan (50%
Rossabø + 30 % Skåre menighet + 20 %
sokneprest Utsira.)
Begge prestene er involvert i Kriseteamets
arbeid.
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Øvrige ansatte
Arbeidsgiver:
Haugesund kirkelige fellesråd.
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 Dahl,
trosopplæringsmedarbeider 40 %.
Eline Bergsager, kirketjenervikar.
Hanna Thobjørnsen Lefsaker, kirketjenervikar.
Amalie Storesund Olsen, kirketjenervikar.
Håkon Areklett, organistvikar.
Anne Birgitte Bødtker Ruus, adm.leder 50% og
diakon 50% .
Frivillige
I årsstatistikken i Den norske kirke
etterspørres antall frivillige over 15 år. I 2014
hadde vi 125 frivillige over 15 år som bidro på
ulikt vis i gudstjenestene, klubbene våre og i
det diakonale arbeidet. Det er fantastisk flott!
Samtidig synes vi at spørsmålstillingen er feil.
Vi har faktisk enda flere som gjør en frivillig
innsats i menigheten, nemlig de som er under
15 år. Dem er det også en del av! Uten alle
våre frivillige medarbeidere hadde vi slitt
formidabelt med å gjennomføre en kirkeuke
med høyt aktivitetsnivå. Menighetsrådet er
derfor opptatt av at de frivillige skal bli
ivaretatt på en god måte.
Samtidig opplever vi at noen må si fra seg
oppgaven sin. De blir eldre, de flytter, eller de
ønsker å prioritere andre oppgaver. Kunne du
tenke deg å bli en frivillig medarbeider i
Rossabø kirke, så vit at det er alltid plass til
deg –enten du ønsker å gå med Folk og Kirke,
vil luke bed, bli medlem i menighetsrådet,
være nattverdmedhjelper eller koke kaffe –
eller noe helt annet! Velkommen til tjeneste!
Rossabø menighetsråd 2014
Rossabø menighetsråd har i 2014 hatt 10
møter, og behandlet 67 saker. I tillegg var
Rossabø menighetsråd vertskap for et felles
menighetsrådsmøte mellom Skåre, Vår
Frelsers og Rossabø menigheter i juni, der et

eventuelt samarbeid om kulturkirken Skåre
var tema. Det ble avholdt årsmøte i april.
Menighetsrådet har hatt arrangementsansvar
for Rossabødagene og årsmøtet. Sentrale
saker har vært forberedende arbeid til
kirkevalget 2015, der menighetsrådet fungerer
som valgstyre, innsamling til og innkjøp av
flygel, evaluering av menighetens
misjonsprosjekt, arbeid med nytt prosjekt,
offerfordeling, innføring av etiske
retningslinjer for frivillige medarbeidere mm.
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.

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

Gudstjenesteliv
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.
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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. 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!

Trosopplæring
Trosopplæring - gi mennesker kunnskap og
opplevelser som gir troen liv.
Link til trosopplæringsplanen
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 2014 har trosopplæringsutvalget fullført

arbeidet med å få en enhetlig grafisk
utforming på brosjyremateriell i samarbeid
med Martha Breistig Woll.

Ulike årssamlinger
1-åringssamlingen "Å du som metter", med
sangstund, utdeling av spisebrikke med
bordvers på, måltid med havregrøt og frukt.

Semestermøter med lederne
Trosopplæringsutvalget har sammen med de
frivillige lederne planleggings- og
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.
Høsten 2014 utgikk det ene samarbeidsmøtet
til fordel for temakvelden for barne- og
ungdomsledere om sorg.
Gudstjenestene
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.
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
(våren 2014) 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.
Trosopplæringsutvalget ønsker å bruke
lekeplassen aktivt, og jobber med ulike tiltak.

13

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.
Trosopplæringsutvalget vurderer nå om dette
er et hensiktsmessig tiltak som 5-årssamling.

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". Antall deltakere på 6årssamlingen/leiren er ikke stor. Det er derfor
under stadig vurdering om tidspunktet skal
endres. Byens øvrige menigheter har utvidet
samlingen, og lagt den til de to dagene skole
og SFO har planleggingsdag i forkant av
skolestart, selv om disse ikke ligger tett opp i
helga i tid. De har positive erfaringer med
dette. Det er mulig at også Rossabø vil legge
samlingen til en av degene SFO har fri, slik at
det i 2015 muligens vil være dagsamling
fredag i tillegg til søndagens gudstjeneste.
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
søndagens gudstjeneste skal alle som kommer
til kirken få vite hva agentene har funnet ut.
11- og 12-åringer "Lys Våken"
Hva skjer? 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!- heter det i
brosjyren. Tiltaket arrangeres sammen med
Vår Frelsers menighet. I 2014 var Lys Våken
lagt til Vår Frelsers kirke, i 2015 legges
arrangementet til Rossabø kirke.

Fra babysang
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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! I
2014 ble det arrangert tre kurs.
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.
Mini- og Maxigospel har faste sangoppdrag
fordelt ut over året. Juletrefest i januar,
Bamsebasar i februar, 4-årsbok i mars og
november, høsttakkefest i september/oktober
og julaftengudstjeneste. I mai arrangerte Miniog Maxigospel en konsert med sitt
vårrepertoar. Høsten 2014 øvde korene inn
julesyngespillet ”En glede for hele folket!”. Det
ble en flott forestilling med kor og solister,
drama og lesing, kostymer og kulisser. I
desember sang de på KM-husets juleverksted.
Medlemmer fra korene deltok også på Kula og
Myggen-treffet i Norheim kirke.
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. Medlemmer av Tween
Musikk-kafé deltok på Tween-festivalen på
Bømlo i regi av KFUK-KFUM
Supertorsdag
Mini- og Maxigospel og Tween er lagt til de
samme torsdagene. De øvrige torsdagene har
årets nykommer, "Oppdagerne" -et
speidertilbud for barn i 1. og 2. klasse. 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 videregående skole har hatt praksis
på 4T6 store deler av skoleåret. 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
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oppmerksomhet til barna. Vi opplever at 4T6
er blitt en god møteplass!
Speiderne deltar aktivt på arrangement og
gudstjenester gjennom året. Speiderne er
kirkeverter sammen med
menighetsrådsmedlemmene på
gudstjenestene.
Årets høydepunkt for begge speidergruppene
var landsleiren som gikk av stabelen i Asker i
slutten av juli. Sammen med speidere fra
resten av landet, samt gjestende patruljer fra
andre land, ble det en spennende uke full av
speideraktiviteter. Ellers har speiderne deltatt
på St. Georgsdagsgudstjeneste, karneval og
bamsebasar under Rossabødagene, for å
nevne noe. De jobber også diakonalt, ved å
blant annet besøke Bjørgene sykehjem, der de
har med seg litt kaffemat, synger og prater
med beboerne.
Speiderne i Rossabø menighet går årlig
sammen om å arrangere Globalaksjonen. De
samler inn penger og informerer om prosjekt i
andre land. Gjennom Globalgudstjeneste og
basar har speiderne fokus på internasjonale
utfordringer, solidaritet og fellesskap på tvers
av kirke- og landegrenser.
I tillegg til gutte- og jentespeidere, har vi også
familiespeiding i menigheten. Ca. en gang i
måneden møtes de etter gudstjenesten til
turer i nærmiljøet.
Høsten 2014 startet Oppdagerne opp, et
speidertilbud til de yngste skolebarna. Denne
patruljen samarbeider Rossabø 1 og 1.
Rossabø om. Felles for alle gruppene er at det
jobbes jevnt med rekruttering av nye speidere
og nye ledere.

I november feiret Rossabø 1 KFUK-KFUM
(opprinnelig KFUK) sitt 50-årsjubileum med
festgudstjeneste og jubileumsfest, der mange
deltok. I mars 2015 vil det bli feiring av at det
er 50 år siden 1. Rossabø (opprinnelig KFUM)
startet opp sitt arbeid.

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. I 2014 ble det arrangert både
LiV 1, LiV 2 og LiV3, som alle har ulikt fokus,
der en vokser med oppgavene. Siden
ledertreningsarbeidet er et
samarbeidsprosjekt med de øvrige
menighetene i byen, vil det bli omtalt i et eget
punkt senere i årsmeldingen.

Ballongslepp på søndagsskolegudstjeneste
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 tidlig i
september. Påmeldingen skjer digitalt på
Haugesund.kirken.no, og skjer samtidig i alle
tre menighetene. I slutten av november var
det Kick off for konfirmanter og foreldre, før
de ble presentert for menigheten i desember.

Trosopplæring 16 – 18 år, en utfordring
Samtidig som vi har mange ungdommer på
ledertrening er det en utfordring å få til tiltak
for ungdom i 16 + alderen. I 2014 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. Det er viktig å legge Late
Night Service i tilknytning andre arrangement
(f.eks MILK-kveld) for å sikre jevn oppslutning.
Ung messe – en diakonigudstjeneste
I fastetiden deltok både konfirmanter og
ledertreningsungdom på Ung messe, som også
var en temagudstjeneste om diakoni.
Konfirmantene hadde bakt nattverdbrød,
forberedt bønner og bønnestasjoner.
Prekenen var det ledertreningsungdom som
sto for sammen med diakonene.

Samarbeid med barnehage og skole
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.
Ellers har vi som tradisjon å gjennomføre
julevandringer i adventstiden. Dette er noe
som er populært, og alle barnehagene ønsker
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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.

Åpen Kirkestue nå må ha mer fokus på
rekruttering av nye deltakere og medhjelpere
blant yngre pensjonister, evt. vurdere om
tilbudet skal erstattes av et annet konsept. De
som kommer, gir uttrykk for at Åpen Kirkestue
er et viktig sosialt og fellesskapsbyggende
samlingspunkt for de eldre i menigheten.
Institusjonsandakter
Kontakten med Bjørgene omsorgssenter er
god. Månedlig har menigheten sangstunder på
AD-avdelingen og på somatisk avdeling, i
tillegg til jevnlige andakter på dagavdeling og
aldershjemavdeling. Erfaringene med
sangstunder 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.
Vi feirer gudstjeneste sammen med beboerne
i forbindelse med høytidene. 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 femte gang det skjer i
adventstiden, og det er en god tradisjon som
vil bli opprettholdt!

Diakoni
- inkluderende fellesskap med raushet og
medvandring, også når livet gir utfordringer.
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.
Åpen kirkestue – et treffsted for de over 60,
er et uformelt samlingspunkt. Det er
deltakerne selv som har ansvar for praktisk
tilrettelegging og gjennomføring etter turnus. I
2014 har vi opplevd at flere trofaste
medhjelpere og deltakere ikke lenger har hatt
anledning til å delta pga sykdom. Det gjør at
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Turer for eldre
De tre menighetene i byen har en turnus på
ansvaret for turene for eldre. I 2014 var
diakoniutvalget i Rossabø ansvarlig for
påsketuren. Deltakerne ble tatt med på en
rundtur i Etne. Det er nedgang i antall
deltakere både på vårturen og påsketuren.
Det gjorde at påsketuren gikk med

underskudd, mens vårturen i regi av Skåre
menighet ble avlyst. Høstturen, en 5-dagers
busstur i regi av Vår Frelsers menighet var
fulltegnet.
Samtalegruppesamarbeidet
Menighetene på Haugalandet har i mange år
samarbeidet med psykiatritjenesten om
sorggrupper. 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. Anne Birgitte B. Ruus har
de siste to årene vært koordinator av
sorggruppesamarbeidet.

Misjon
Menighetens misjonsengasjement er knyttet
til Casparisenteret i Jerusalem, drevet av Den
norske Israelsmisjon, og blindearbeidet på
Antsirabé, drevet av Det Norske
Misjonsselskap. Menigheten har hatt disse
prosjektene siden 2004. Menighetsrådet har
derfor hatt en evaluering både av prosjektene
og hvordan menigheten har integrert
misjonsprosjektene i ordinært arbeid. Det er
ønskelig at misjonstanken styrkes i all
eksisterende virksomhet. Resultatet av
evalueringen vil etter all sannsynlighet føre til
at menighetsrådet gjør vedtak om bytte av
misjonsprosjekt i løpet av 2015. Rådet ønsker
også å ha en rullerende ordning, der en skifter
misjonsprosjekt- og organisasjon etter fast
oppsatt plan.
Fasteaksjonen, der konfirmanter utgjør
flertallet av innsamlere, gikk i 2014 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
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skal være en ”grønn” menighet med fokus på
”fairtrade”-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
diakoniplanen, trosopplæringsarbeidet,
konfirmantundervisningen og i gudstjenester.

Kirkemusikk
Musikk under gudstjenester
I 2014 har menigheten vært bevisste på at en
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!

Kantor Alie Hamberg spiller på flygelet for
første gang.
Flygel til Rossabø
I 2014 oppdaget kantor at et brukt
Bösendorfer-flygel var til salgs hos Aspheim i
Oslo. Hun prøvespilte, og kom entusiastisk
tilbake. Menigheten hadde ikke nok
innsamlete midler på flygelfondet. En rekke
banker og bedrifter ble søkt om
sponsormidler, men dessverre fant ingen
prosjektet støtteverdig. Etter gjennomgang av

menighetens økonomi, fant menighetsrådet at
det kunne la seg gjøre å kjøpe flygelet ved å
omdisponere midler, blant annet av
menighetens fondsmidler etter Sangskolen, i
tillegg til å oppta et lån av fellesrådet. En
giveraksjon sammen med utdelingen av Folk
og Kirke, bidro også med midler. Høstferien
2014 kom flygelet i hus, og ble raskt tatt i
bruk. Innvielsen av flygelet vil skje gjennom
tre konserter i ulike musikkgenre våren 2015:
Sigvart Dagsland, Steve Dobrogosz sammen
med musikklinjekoret ved Skeisvang og
Wolfgang Plagge.
Konserter
- Mini- og Maxigospel har hatt flere flotte
konserter i løpet av året. Disse står det kort
om under trosopplæringen.
- Kulturskolen har lagt sine vår- og
julekonserter til Rossabø kirke. Vi synes det er
positivt at Rossabø kirke blir sett på som en
naturlig samarbeidspartner og en god
konsertarena av Kulturskolen.
- Tradisjonen med at Frelsesesarmeen
arrangerer sin julekonsert i Rossabø kirke
setter vi også pris på.
Vi håper at menighetens nye flygel vil føre til
at flere aktører ønsker å bruke kirken som
konsertarena!
Påskespill
Før påske fremfører Rossabø skole et
påskespill for skolen og for foreldre og søsken.
Menigheten setter stor pris på samarbeidet
med skolen.
Rossabø skolekorps har flere år deltatt på
gudstjenesten første søndag i advent. Dette er
en tradisjon vi ønsker å opprettholde.

er med på å gjøre en praktisk innsats. Kan du
tenke deg å bruke noen dugnadstimer på
utearbeid ved kirken, ta kontakt!
Fra Bamsebasaren.
Økonomi
Menighetsrådet har gått inn for at alle tiltak
skal være selvfinansierende. Menigheten
lykkes langt på vei i det. Noen tiltak er ikke
inntektsbærende. Tidligere satte fellesrådet av
midler til musikalsk virksomhet i menighetene.
Dette er fjernet pga innsparingstiltak. Det
utfordrer oss til å finne alternativ finansiering
av musikalske innslag i gudstjenester og
arrangement som ikke er inntektsgivende i seg
selv. At kommunen ikke lenger gir driftsstøtte
til menighetenes foreninger og lag, er
utfordrende for de deler av barne- og
ungdomsarbeidet som ikke er
selvfinansierende eller finansieres gjennom
trosopplæringstilskudd.
Se for øvrig regnskap i eget kapittel i
årsmeldingen. De tildelte midlene til
trosopplæring regnskapsføres hos fellesrådet.
Annet
Rossabødagene 2014 var en god blanding av
gammelt og nytt. Bamsebasaren er blitt en
god tradisjon som samler mange. Karneval og
formiddagstreff likeså. Nytt i 2014 var at
Rossabødagene ble spredd over flere uker. På
den måten håpet menighetsrådet at flere
hadde mulighet til å få med seg programmet.
Menighetens visjon "Møteplassen" var tema
for kvelden der Øyvin Sønnesyn var forkynner
og inspirator. - Hvem setter spor i våre liv?
Hvilke møteplasser betyr noe for oss? Hvorfor
skal vi engasjere oss? Hvilke historier berører
oss, var noen av spørsmålene som ble tatt opp
i arrangementet der både ungdom, foreldre
og besteforeldre deltok.

Administrasjon
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
ut. Vi er derfor helt avhengige av at ulønnete
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Fra bamsebasaren

Kirkeringer

Utsira

Menigheten hadde i 2014 to kirkeringer i drift.
Den ene av disse to, Kirkering nr. 10, avsluttet
sitt arbeid høsten 2014, grunnet alder. Det er
en æra i Rossabø kirkes historie som nå går
mot slutten. Kirkeringene har hatt stor
betydning for oppbygning av menigheten,
kirkebygget og drift siden 60-tallet.

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.

Menighetens faste aktiviteter 2014
Tiltak 0 – 18 år
Babysang
Søndagsskolen, 2 grupper
Minigospel
Maxigospel
1. Rossabø KFUK-KFUM
Rossabø 1 KFUK-KFUM
Oppdagerne (fra høsten 2014)
Familiespeiding (Ekornspeidere)
4T6
Tween
Konfirmantundervisning og - aktiviteter.
Late Night Service

Hovedansvarlig
Silje T. Nesheim Dahl
Åse Storesund Olsen, Gro Helen Preston
Ingunn B. Våge
Silje T. Nesheim Dahl
Peder Johannes Stensland
Oddveig Bergsager
Silje Olaussen og Remi André Olsen
Ingunn Bergsager 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
Gunnbjørg Danielsen
Helene Kirkhus. Oppløst desember 2014.
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
Kristin-Elfi Flåto, Astrid Hansen Mæland, Anne
Birgitte B. Ruus
Per Oddvar Ringen, leder (-oktober 2014), Kjell
Einar Bergsager (november 2014 -).
Per Oddvar Ringen, leder (-oktober 2014), Kjell
Einar Bergsager (november 2014 -).

Trosopplæringsutvalg

Diakoniutvalg
Menighetsråd. Møtes en gang i måneden med
unntak av juli.
Arbeidsutvalg for menighetsrådet. Møtes etter
behov.

20

«Vår Frelseri sentrum for menighet og by»
Våre særlige fokusområder 2015-2017
(vedtatt i 2014):
 Barn og unge
Vi vil legge til rette for at barn og unge og deres
familier kan bli en større del av menighetens
gudstjenestefelleskap
 Et liv i tro
Vi vil styrke bevisstheten om at vi døpes til et liv som
Jesu Kristi disipler i hjem, kirke og samfunn.
Trosopplæring er livslang læring. «Hva vil det si å følge
Jesus Kristus i vår tid?» Dette er et spørsmål som vi
ønsker å holde levende i vår menighet.
 Medarbeiderskap
Vi vil arbeide sammen i team og tenke om hverandre
som et stort lag. Ulønnede og lønnede medarbeidere
skal oppleve at de blir satt pris på og at de blir gitt
spillerom
Noen av årets høydepunkt
I januar tok vi offisielt i bruk det oppussede «Stille
rom» på menighetshuset. På medarbeiderfesten
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orienterte Karoline Emmerhoff om prosessen med
rommet og om den kunstneriske utformingen.
Deltagerne på medarbeiderfesten ble oppfordret til å
besøke og bruke rommet.
Det var også et høydepunkt at vi igjen kunne ta imot
en volontør, Sarah Krebs, til arbeid i vår menighet og
for KFUK-KFUM.
September stod i konfirmantenes og soknepresten(e)s
tegn. Søndag 21.09. var det en flott Evensong og
avskjedsmarkering ved og for Jostein Vestbø som
avsluttet sin tjeneste som sokneprest i Vår Frelsers
menighet. Det var en flott markering på
menighetshuset med mat, drøs, gaver, kake og kaffe
etter Evensongen.

Søndag 28.09. var det gudstjeneste med innsettelse
av sokneprest Sveinar Medhaug og kirkekaffe med
hilsener etterpå.
Noen utfordringer vi tar med oss videre
Hvordan kan vi jobbe best mulig, med fokusområdene
som rettesnor, inn i de ulike områdene det drives
arbeid i menigheten?
Vi ber for arbeidet med å formidle til folk i
menigheten, viktigheten av menighetsrådets arbeid,
og for å kunne oppmuntre og utfordre mange ulike
mennesker til å stille som kandidater til Kirkevalget
2015.
Oppsummering og refleksjon
Årets Markedsdager er igjen menighetens desidert
største arrangement i løpet av året. Det gav også i år
flotte inntekter til menighetsarbeid og til
menighetshus. Dette er et krevende arrangement,
men vi opplever det spesielt berikende sosialt. Det er
så kjekt å gjøre en innsats og få til noe flott med
mange som deltar i arbeidet!
Vi er også dette året fornøyd med det vi har
gjennomført i 2014. Vi er spesielt fornøyde med å ha
fått på plass en strategiplan med spesifiserte
fokusområder for perioden 2015-2017. Vi ser frem til
å fortsette med å lage handlings- og tiltaksplaner som
skal være med på å oppnå målene skissert under de
tre fokusområdene. Det er godt å oppleve at det
stadig kommer nye ideer og innspill til menighetens
ulike aktiviteter. Vi håper på enda større åpenhet og
tilbakemeldinger fra ulike deltagere på våre
aktiviteter. Men kanskje spesielt en dialog med de
som IKKE benytter seg av dagens tilbud om hva de
måtte ønske eller trenge av tilbud eller form på våre
aktiviteter. Vi ser med spenning frem mot 2015 som
er et år med Kirkevalg og tar med i våre bønner at
menighetens medlemmer blir bevisst på kirkevalget
og blir utfordret til å stille som kandidater til
menighetsrådet.
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
Sigmund
Hansen
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MR-leder, Kirkelig Fellesråd, Stiftelsen
for Vår Frelsers menighetshus,
gudstjenestemedarbeider VFK og
Skåredalen
Nestleder MR, leder HØR,
misjonsutvalget,
gudstjenestemedarbeider i VFK

Marit
Færevåg
Sigrid
Sandve
Ola
Myklatun

Røvær menighetsutvalg,
gudstjenestemedarbeider Røvær
Klokkertjeneste VFK, gudstjeneste- og
musikkutvalget, Kulturkirken Skåre
Kirkelig Fellesråd, leder
Diakoniutvalget,
gudstjenestemedarbeider VFK og
Skåredalen
Karl Gunnar
Leder Skåredalen menighetsutvalg og
Haanes
trosopplæringsutvalget,
gudstjenestemedarbeider i
Skåredalen.
Astrid
Arrangementsressurs,
Røthing
gudstjenestemedarbeider i VFK og
Skåredalen
Hans Asbjørn Misjonsutvalget, Bibelkontakt,
Aasbø
Stiftelsen Vår Frelsers menighetshus,
gudstjenestemedarbeider i VFK
Det ble, i 2014, holdt 8 ordinære møter i
menighetsrådet og 1 felles møte for staber og
menighetsråd i byens tre menigheter. Menighetsrådet
behandlet 58 nummererte saker. Det ble i tillegg
gjennomgått en rekke informasjon- og
orienteringssaker. Oppnevnte utvalg i menigheten
med aktivitet i 2014: Diakoniutvalg,
Trosopplæringsutvalg, Røvær menighetsutvalg og
Skåredalen menighetsutvalg.
Noen enkeltsaker fra menighetens og
menighetsrådets arbeid i 2014:
 I mars hadde vi felles møte og tur med staben
og menighetsrådet. Dette opplevdes som
veldig positivt. Det var et nyttig «seminar»
hvor vi så på veien videre. Dette var første
steg i arbeidet med ny strategi og
handlingsplan. Resultatet av dette arbeidet,
oppfølgende møter og drøftinger ut i høstens
vedtak av menighetens fokusområder for
2015-2017.
 Markering av Jostein Vestbøs avslutning av sin
tjeneste som sokneprest i Vår Frelsers
Menighet.
 Ansettelse og innsettelse av Sveinar Medhaug
som ny sokneprest.
 Oppstart av søndagsskole er endelig i orden. (I
skrivende stund, januar 2015, er første
søndagsskole avholdt under gudstjenesten).
 2014 har vært et år med fortsatt høy
konsertaktivitet i Vår Frelsers kirke.
 Det var i 2014 flere Cruiseanløp med åpen
kirke og ansatte og frivillige som gjør en stor
innsats for at de besøkende skal få et godt
møte med Vår Frelsers kirke i Haugesund
sentrum.

Et kort/bokmerke med Vår Frelsers menighets visjon
og fokusområder ble i desember sendt ut til alle våre
medarbeidere sammen med julebrevet og
invitasjonen til medarbeiderfesten. Det er viktig at
dette synliggjøres for medarbeiderne, som også er
med å spre visjonen for byens befolkning!
Menigheten har hatt gleden av mange frivillige hoder,
hender og føtter i forbindelse med mange ulike

arrangement. Det er ca. 180 medarbeidere som står
registrert hos oss og som blir invitert på menighetens
medarbeiderfest.
Vi er veldig takknemlige for alle som trør til der det
trengs! På vegne av stab og menighetsråd sier jeg
TUSEN TAKK!
Karianne Volden Hjortland, MR-leder

Bemanning og ansatte
Navn
Inger-Mette Brommeland
Jostein Vestbø
Sveinar Medhaug
Norodd Stavenjord
Torgeir Vea
Eldbjørg Andreassen
Einar Andreassen
Arve Dalby
Jon Erik Kiørboe Strand
Goos ten Napel
Ileana del Carmen Chiunti
Sarah Krebs
Ansatte i Stiftelsen:
Heidi Saltvedt
Magnus Tveit
Andre:
Karen Nesse Hetland
Linn Kristin Mæland

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

Stillingsstørrelse
100
50, fram til 01.10.2014
100, fra 01.09.2014
100
100
50, fram til 24.08.14
50, fram til 31.08.14
100
100
100
50
50. Fra august 2014.

Husmor/vaktmester
Vaktmester

50
Timebasis

Kirketjenerassistent
Kirketjenerassistent

Timebasis. 01.01.14 – 01.08.14
Timebasis, fra 01.08.14

I løpet av 2014 måtte menigheten dessverre si takk og farvel til prostiprest Eldbjørg Andreassen og prestevikar Einar
Andreassen! Eldbjørg hadde sin siste gudstjeneste i Vår Frelsers søndag 24.august og Einar søndag 31.august. De har
tjenestegjort i 50% hver i perioden mellom gammel og ny sokneprest.

Gudstjenesteliv og kirkelige handlinger
Oppslutningen om gudstjenestene har i 2014 vært
ganske stabil i forhold til året før. I 2013 ble det holdt
84 gudstjenester på søndag og helligdager med
11 274 deltakere. Totalt på alle gudstjenester i 2013
var det 16 870 deltakere. I 2014 ble det til
sammenligning holdt 83 gudstjenester på søn- og
helligdager med 11 429 deltakere. Totalt på alle
gudstjenester i 2014 var det 16 792. Det er positivt at
deltakertallet er relativt stabilt sammenlignet med
året før. Samtidig var det en nedgang i 2013, så det er
fortsatt viktig å arbeide målrettet videre for en
fornyet vekst.
I 2013 ble 101 barn døpt i soknet. I 2014 var dette
tallet 87. Det er altså en differanse på 14 dåp fra året
før. Den norske kirke totalt sett merker en nedgang i
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dåpstallene, og dette merker vi også lokalt hos oss.
Menighetsrådet vedtok i 2014 at Vår Frelsers
menighet skulle være en del av satsingen «Aksjon
dåp». Gjennom bl.a. dette tiltaket søker en å snu
denne utviklingen.
I 2013 var det 64 gudstjenester med nattverd. Antall
deltakere var da 3200. Gjennomsnitt antall deltakere
var da 50. I 2014 var det 56 gudstjenester med
nattverd. Antall deltakere var da 2932. Dette gir et
gjennomsnitt på deltakere på 52. Gjennomsnittet er
altså bedre, men den totale nedgangen i antall
deltakere må her ses i sammenheng med nedgang i
antall gudstjenester med nattverd. I 2012 var det 71
gudstjenester med nattverd, i 2013 64 og i 2014 56.
Det blir viktig fremover å sørge for at antall
gudstjenester med nattverd ikke synker enda mer.

Familie og barnegudstjenester lå i 2013 på 15 med
1572 deltakere. I 2014 var tallet 16 med 1609
deltakere. Menigheten har vedtatt barn og unge som
et særskilt fokusområde i tiden fremover.
Gravferdstallet i 2014 var på 91, mot 108 i 2013. I
2014 var det 22 vielser, mot 21 i 2013.
Også i 2014 har mange frivillige vært med og gjort en
flott innsats i det kirkelige arbeidet i 2014. Dette
gjelder også i gudstjenestene. Nytt tiltak i 2014 var at
konfirmantministrantene fikk flere oppgaver i
gudstjenestene som f.eks. å bistå prest under
dåpshandlingene. Det har vært positive
tilbakemeldinger rundt dette.
I 2014 ble det holdt morgenbønn i stillerommet på
menighetshuset. I kirken ble det holdt
hverdagsmesser og formiddagsbønner. Også i 2014
var det julegudstjeneste i samarbeid med TETRE,
Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen, julegudstjeneste
for eldre, minnegudstjeneste for trafikkofre,
myldregudstjenester og ulike typer barnehage- og
skolegudstjenester.
Sveinar Medhaug

Trosopplæring

Trosopplæringsutvalget i Vår Frelsers menighet har i
2014 har bestått av 3 ansatte og 3 frivillige
medarbeidere.
Vår Frelsers menighet fikk i 2011 godkjent sin
trosopplæringsplan . I planen har vi laget en rekke
tiltak for ulike aldersgrupper fra 0-18 år. Planen er
ambisiøs ut i fra de ressursene vi har i dag. Den
godkjente planen har siden den gang blitt noe endret.
Vi har prøvd ut ulike tiltak, evaluert, endret og
avsluttet noen av dem. Årlig sender vi inn rapport til
kirken sentralt der oppslutning på tiltakene blir målt.
Vår menighet strekker seg fra Røvær i vest og til
Skåredalen i øst. Som bymenighet ser vi at vi har ulike
utfordringer. Den fysiske avstanden til enkelte av
barneskolene som ligger i menigheten er lang og
trafikkert. Det innebærer at barna som inviteres til
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tiltak i menigheten må bli transportert hit av
foresatte.

Trosopplæringen skal nå alle de døpte. Vi sender
invitasjoner til alle døpte i vår menighet via posten til
ulike årskull gjennom hele året. Våre invitasjoner
sendes også til de barna som er tilhørende. (en av
foreldrene er medlem i kirken).
Vi er utrolig glade for at vi får bruke flerbrukshallen i
Skåredalen til noen av våre faste aktiviteter.
Annenhver mandag har vi en barneklubb som heter
Microklubben (4-7 år) som har hatt gjennomsnittlig 16
barn på møtene høsten 2014. De fleste av dem bor i
Skåredalen. Vi har også et barnegospelkor annen hver
mandag på samme sted. Det er flott at vi få bruke
disse lokalene selv om det også har noen utfordringer
å være i lånte lokaler. Mye utstyr må flyttes mellom
menighetshus i sentrum og Skåredalen og rom må
settes i stand for hver gang. Men vi ser det som viktig
å være tilstede der barna bor, i deres nærmiljø. Derfor
satser vi på å ha kontinuerlige tiltak for barn i
Skåredalen.
Menigheten samarbeider også med Haugesund KFUKKFUM 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), utdeling av 4 års bok, 5 år gudstjeneste,
Skolestartleir (1. klasse), Påskejakt (2. klasse),
Tårnagenthelg (3. klasse), Plan B (4. klasse), Lysvåken
(5. og 6. klasse), LørdagsGodt (5-7. klasse) og
ledertrening . Ledertrening gjennom MILK og LIV kurs
har vi sammen med Rossabø og Skåre menigheter.
Nytt tiltak i 2014 var oppstarten av «Småbarnssang»
som er for barn i alderen 1-2 år sammen med

foresatte. Tiltaket startet opp denne høsten etter et
ønske fra foresatte som hadde deltatt på babysang.
De ønsket et tiltak på dagtid der de kunne fortsette å
møtes og ha en fin sangstund sammen med barna
sine.
Trosopplæringen har et oppdrag. Vi skal nå flest mulig
av de døpte. Dåpen blir startskuddet for en
trosopplæring som vi som menighet ønsker å
stimulere /hjelpe til med slik at det blir trosopplæring
både 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 vår 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».
Trosopplæringstilbudet i vår menighet vil hele tiden
bli evaluert. Klarer vi å nå bredt nok ut med tilbudene
vi har i menigheten? Vi er åpne for innspill til
forbedringer og sammen ønsker vi å gi et godt og
variert trosopplæringstilbud til barn og unge i Vår
Frelsers menighet. Målet for 2015 er å ha evaluert alle
tiltakene slik at vi får et godt grunnlag for videre
satsning.
Jon Erik Strand

Konfirmantarbeidet
Byens tre menigheter samarbeider godt om
konfirmantarbeidet. På Røvær var det ingen
konfirmanter i år. I alt ble 81 konfirmert i Vår Frelsers
2014, og dette er en svak oppgang fra året før som
hadde 73. Undervisningen foregikk både på KM-huset,
menighetshuset og i marka. 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-hjemme-weekend” i Rossabø
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, Tur og
friluft, Forming, Keystone, Film og Tilrettelagt for
konfirmanter med utviklingshemming. Konfirmantene
deltok som før med ministrant-tjeneste på guds-
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tjenestene i Vår Frelsers kirke og i Skåredalen. De
deltok dessuten som vanlig på årets Fasteaksjon, og
gjorde en flott innsats.
Torgeir Vea

Diakoni
Diakonien skal gjennomsyre hele menighetens
virksomhet, slik Bibelen lærer oss at TRO og LIV
henger sammen, og det utøves mye diakoni i det stille
i Vår Frelsers menighet. Det er allikevel enkelte
områder i menighetens virksomhet som betegnes som
diakonale. Menigheten har vedtatt sin DIAKONIPLAN
(link til Diakoniplan med måloppnåelse for 2014). Her
er en oppsummering av tiltakene i diakoniplanen:
Medmennesker i alle livssituasjoner møtes med
nærhet og omsorg:
Besøkstjeneste – Julehilsen til mennesker i
menigheten som er «satt til side» - Sorgarbeid –
Omsorg for rusavhengige – Samtaler/sjelesorg –
Omsorg ved livets slutt (samhandling med
kommunens Helse og omsorgstjeneste)
Skape trygge og trivelige møteplasser for mennesker
i alle aldre:
Høsttur /Vårtur/Påskeaftentur – Jubilantfest –
Formiddagstreff under seniorfestivalen –
Julegudstjeneste for eldre – Kirkeskyss – «Åpent hus»
/formiddagstreff hver fredag – Lørdagskafé for
mennesker med utviklingshemming – Åpen kirke –
Kirkekaffe – Kirkeverter i gudstjenesten.

Fasteaksjonen er en viktig del av diakonien
Vern om skaperverket og kamp for rettferdighet:
Internasjonal diakoni(Kirkens Nødhjelp sin
fasteaksjon) – Benytte fairtrade og økologiske varer
når det er mulig – Kildesortering.
Annet: Temakvelder – Skole/kirkesamarbeid –
Konfirmanter med spesielle behov – Trosopplæringstiltak.
Diakonen leder det diakonale arbeidet i menigheten i
samarbeid med DIAKONIUTVALGET. Sammen med ca.
50 frivillige medarbeidere (+ 40 i fasteaksjonen) og
andre ansatte utøves alle disse diakonale tiltakene på
en god måte. For mere utfyllende informasjon kan du
gjerne ta kontakt med diakonen.
Arve Dalby

Misjonsfokus i menigheten
Vår Frelsers menighet fortsatte i 2014 å støtte to
misjonsprosjekter: Kirkelig undervisning i Kamerun og
SAT-7 i Midtøsten og Nord-Afrika. Fra NMS sin
prosjektinformasjon sakser vi følgende: Den
evangelisk-lutherske kirken i Kamerun (EELC) ønsker å
hele tiden utvikle seg til å bli mer misjonale, både
hjemme og i andre land på kontinentet. EELC trenger
derfor gode prester, dyktige ledere og engasjerte
evangelister som kan være plogspisser i
evangeliseringsarbeidet på grasrota.
Ledere for framtiden
Mange menigheter og distrikter har ikke egne prester.
EELC trenger også flere engasjerte evangelister som
kan bringe evangeliet om Jesus til nye mennesker i
Kamerun. Derfor støtter NMS i Kamerun driften av
bibelskolene på Meng, i Tchollire og Instituttet i
Meiganga. Her utdannes nemlig prester og teologer
for framtiden.
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Katekister og evangelister
På Meng utdannes katekister og evangelister. I 2013
begynte det 30 menn og kvinner i klassen for
evangelister. (Vi har ikke oppdaterte studenttall for
2014. Vår anm.) Dette er viktig for en kirke som
ønsker å nå nye mennesker med evangeliet. Takk for
at du vil være med å gi unge kristne en god og solid
utrustning til å tjene andre, og fortelle evangeliet i
eget og i andre land.
Gjennom SAT-7 bidrar vi med støtte til:
- Produksjon av de varierte og aktuelle programmene
som SAT-7 sender
- Lønn til produsenter og programledere
100 millioner tyrkisk-talende, 100 millioner farsitalende og 320 millioner arabisk-talende kan ta inn
TV-kanalen SAT-7. Seertallene viser at det er en svært
populær kanal.
Programmene omfatter underholdning, undervisning,
barneprogram, gudstjenester, debatter og program
som tar opp sosiale problem. Det er også et nettverk
av konsulenter og kirker som seerne kan kontakte.
SAT-7`s mål er å se kirken vokse i Midtøsten og Nord
Afrika, gjøre den trygg i sin tro og tjene samfunnet.
Den kristne satellittkanalen er både talerør og
informasjonskilde for hele Midtøsten og Nord-Afrika.
SAT-7 består av de seks kanalene SAT-7 Arabic, SAT-7
Pars, SAT-7 Kids, SAT-7 Türk, SAT-7 North America og
SAT-7 Pluss. Programmene er på tre forskjellige språk,
og produksjonskontorene er spredt rundt i Libanon,
Egypt, Tyrkia, England (London) og på Kypros.
SAT-7 er en kristen stemme inn i et område med
svært få kristne kirker – gi dem mulighet til å fortsette
med det!
Norodd Stavenjord

Undervisning og temakvelder for voksne
Temakvelder diakoni
Diakoniutvalget arrangerte i januar en åpen
temakveld og en temadag for kirkelig ansatte med
Professor Dr. Theol Kjell Nordstokke. Temakvelden 22.
januar: «Hvordan ville Jesus praktisere diakoni i vår
tid?» var meget aktuell og hadde godt oppmøte.
Arve Dalby

Temadagen 23. januar: «Jesu ansikt anno 2014.
Diakonale utfordringer i vår tid» ble en flott fagdag
for ca. 30 diakoner og prester.
Norodd Stavenjord
Mannsmøtene
Mannsgruppen i Vår Frelsers menighet har fortsatt sin
virksomhet, og vi har gjennomført følgende program i
2014:
Vårsemesteret.
28.januar: Gunnar Salomonsen. Kåseri om Azorene.
11.februar: Trygve Berget. Kåseri: «Det norske
Amerika».
25.februar: Norodd Stavenjord. Kåseri om Qatar.
11.mars: Sigmund Hansen. «Oppvekst på 50-tallet i ei
bygd på Haugalandet».
25.mars: Hartvig Waage. «Blant folk og fe på
Hardangervidda»
22.april: Vi besøker Arquebus
Høstsemesteret
30.september: Trygve Berget: «Haugalandet i ord og
bilder».
14.oktober: Arve Dalby: «En svipptur med
Hurtigruta».
28.oktober: Tom Melkevik: «Kringsjå og byheiane».
11.november: Finn Sellieseth: «Tur til Holland».
25.november: Hartvig Waage og Anders Sande: «Å gå
Norge på tvers – fra Kvalen lykt til Oslo»
9.desember: Grøtfest med kåseri av Goos ten Napel:
«Historien bak et klassisk stykke».
I planleggingskomitéen har disse vært med: Claus
Tørresdal, Bjarne Fjelltveit, Arve Dalby og Norodd
Stavenjord. Kjøkkentjenesten og praktiske
forberedelser er fortsatt basert på noe frivillig innsats,
og vi bestiller rundstykker fra UNI-K. Dette sammen
med annonseutgifter gjør at økonomien i
mannsgruppa går med noe underskudd. Frammøtet
ligger som før på mellom 20-30 personer.
Norodd Stavenjord
Kirkeringen
12-18 damer har møttes i salongen 1 gang i måneden
utenom sommerhalvåret. Adm.leder Inger-Mette
Brommeland har ledet møtene, med ekteparet
Martha Marie og Hans Asbjørn Aasbø som stand-in.
Menighetens prester, diakon og trosopplærer har
holdt andakter. Fellesskapet rundt kaffebordet med
sang, andakt og kollekt til arbeidet, setter damene pris
på, og viser takknemlighet til stor glede for den
ansvarlige!
Inger-Mette Brommeland
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Samarbeid med barnehager og skoler
Diakonen hadde også dette året samarbeid med 6 A
og 6 B på Solvang skole. Diakonen hadde en
undervisningstime i hver klasse – deretter laget
elevene oppmuntringskort, øvde på sanger m.m. før
de deltok på hyggesamvær på Haraldsvang
omsorgssenter og formiddagstreff på menighetshuset.
Møtet mellom barna og de eldre skaper mange gyldne
øyeblikk og er viktig læring.
Arve Dalby
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 6 barnehager i år.
Torgeir Vea

Kirkemusikk

Fra Johannespasjonen v/Kantoriet og NRSO
2014 har vært et aktivt år for kirkemusikken. Det ble
gjennomført:
3 kvelds-orgelkonserter, 8. februar, 21. mars
(Bachkonsert) og 17. oktober
4 konserter med kantoriet: 5. april (pasjonskonsert m
Johannespasjon, Bach, se bildet), 17. oktober
(kulturnatt) 14. november (høstkonsert), 7. desember
(julekonsert m. Nord Rogaland Symfoniorkester)
2 Evensongs: 11. mai og 21. september (avskjed
Jostein Vestbø)
1 barokkonsert m. eksterne utøvere (17. oktober,
Kulturnatt)
2 klokkespillkonserter, 25. april (Fartein
Valenfestival), 18. oktober( Kulturnatt)
3 adventstunder, 2., 9. og 16. desember

7 sommer-orgelkonserter med kolleger fra distriktet,
på lørdagene i juli og august.
Sum: 22 konserter/musikkandakter
I forbindelse med formiddagsandaktene har det vært
ukentlig klokkespill på fredag formiddag kl. 10.00 –
10.45 og det har vært mange tårnbesøk: «Stripete
tiger» (barnehagen for barn m særskilte behov) ,
museumsstafett, tårnsafari under Kulturnatt for å
nevne noe. Radio 102 og TV Haugaland har kommet
med 2 anledninger hver: ifm. nasjonaldagen og i
juletiden. Alt i alt mye interesse for og rundt vårt
flotte klokkespill!
Kantoriet går bra. Det kommer stadig nye
medlemmer. På øvelsene jobber vi intensivt og med
stor begeistring. I tillegg til nevnte konserter og
Evensongs, hadde kantoriet sommerkonsert i Førde
kirke. Ellers deltok de i forsangergrupper på de fleste
høymesser og var med på 1. juledagsgudstjeneste.
Under cruise-anløpene er orgelmusikk og klokkespill
en viktig del av vårt «åpen kirke» opplegg. Mange
gode tilbakemeldinger.
Ellers har det vært vanlig spilling ved
institusjonsandakter/sangstunder, begravelser og
vielser.
Goos ten Napel

Mer kultur

Det er hyggelig med alle konsertene som blir avholdt i
Vår Frelsers kirke og menighetshus i løpet av et år.
Følgende eksterne utøvere/festivaler var å finne i
kirken i 2014:
25.-27.04.14: Fartein Valen Festivalen:
07.08.14:Sildajazzens kirkekonsert m/The tree ladies
of blues.
17.08.14: St.Petersburg Kammerkor: Rachmaninovs
Vesper
28.09.14: Nord-Rogaland Symfoniorkester: Griegs Amoll konsert og Svendsens 2.symfoni
18.10.14:Kulturnatt: Christina Bjordal
07.11.14: Divisi: Messe av Steve Dobroosz
23.11.14: Norges Korforbund Haugaland: Julekonsert
13.12.14:Musikklinjekoret på Skeisvang videregående:
«Vivaldis Gloria»
14.12.14:«Desemberstemninger v/Ole Edvard
Antonsen og Didrik Solli-Tangen
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18.12.14:Hanne Krogh og Tre tenorer
Følgende kulturarrangementer ble arrangert i Vår
Frelsers menighetshus:
17.05.14: Åpen 17.mai kafé
15.-16.08.14: MARKEDSDAGER m/loppemarked, kafé,
basar og auksjon.
17.-18.10.14: Kulturnatt: Kulturskolen, MUNOR,
trommeshow, visesang, Christina Bjordal og utdeling
av pris og åpent vafleri.
Inger-Mette Brommeland

Røvær lokalmenighet

I 2014 ble det holdt 13 gudstjenester, hvorav 9 var
med nattverd. Antall nattverdgjester er 13 i
gjennomsnitt. De resterende gudstjenestene var 1
julaftens gudstjeneste og 3 familiegudstjenester. Det
er kirkekaffe ved sistnevnte. 1 barn ble båret til
dåpen. Dette året hadde vi ingen konfirmanter, men
de som blir konfimanter i 2015 ble presentert for
menigheten i høsthalvåret og har vært medhjelpere
ved gudstjenestene. Det har også vært utdeling av 4årsbok og 6-årsbok. Frammøtet på gudstjenestene er
fremdeles godt i forhold til innbyggertallet; i
gjennomsnitt 27 personer, 2 færre enn året før.
Familiegudstjenestene, konfirmasjonsgudstjenestene
og gudstjenestene på julaften trekker flest folk. Ved
de to siste er kapellet som regel fullsatt.
Det var verken vielser eller gravferder i 2014.
Frivillige organisajoner hadde 2 møter, og det ble
arrangert 3 basarer, til inntekt for henholdsvis
Normisjon (barneforeningens basar), Sjømannskirken
og bedehuset.
Modgunn Brynjelsen fra Normisjon arrangerte 8
bibelgruppesamlinger, hvor temaet var søndagens
tekst. Samværet startet med kveldsmat.
Søndagsskolearbeidet (ca 20 årlige møter) og arbeidet
i Normisjons barneforening (ca 15 møter i året) går sin
jevne gang. Vi er svært glade for det trofaste arbeidet
som gjøres her.
Bedehuskapellet får 2 offer i året, noe som hittil har
sikret en forutsigbar inntekt. Leieinntektene for Røvær
barnehage har nå falt ut, siden barnehagen har fått

eget bygg. Foreløpig tæres det på oppsparte midler,
men det er en svært utfordrende oppgave å skaffe
penger til å holde bygget i god stand.
Røvær menighetsutvalg (RMU) bestod i 2014 av Randi
Olsen, Oddny Brynjelsen og Marit Færevåg.
Marit Færevåg

Skåredalen lokalmenighet

Menighetsutvalget i Skåredalen har i 2014 hatt
følgende medlemmer: Karl Gunnar Haanes, Inger
Mette Brommeland og Torgeir Vea (prest). Vi har
arrangert 7 gudstjenester. Gudstjenestene er godt
besøkt når det inviteres konfirmanter eller spesielle
årskull som for eksempel til utdeling av fireårsbok. En
fast gruppe veksler på å være vertskap, og vi har faste
personer som bidrar med musikk og lyd og prosjektor.
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, og konfirmanter deltar med rydding,
tekstlesning og kakebaking. Vi hadde 1 dåp i 2014.
Torgeir Vea

Markedsdager
Markedsdagene i Vår Frelsers menighet fredag 15. og
lørdag 16. august 2014 satte nye rekorder.
For første gang passerte nettoresultatet 100.000
kroner. Det ble satt omsetningsrekord i kafeen og på
loppemarkedet og publikumstilstrømmingen var
større enn noen gang. Også auksjonen, med utvalgte
godbiter fra det folk har gitt til loppemarked/auksjon,
gikk glimrende.
Mest av alle takket være ildsjelen Ola Myklatun, som
kjørte og hentet lopper «hele sommeren» etterhvert
som folk hadde ryddet i hus og trengte å få «lopper»
ut av husene sine, var tilbudet på selve
loppemarkedet større enn noensinne.

Fornøyde gjenbrukskunder på loppemarked.
Markedsdagene er viktige for menigheten og ikke
minst menighetshusets drift. I tillegg er dette tiden da
hele menigheten jobber sammen – både de vi ser ofte
i lokalene våre og de som markerer at de støtter oss
ved å hjelpe til på loppemarkedet.

Glad sang av Barnegospel som ledes av Elin Strand
Saltvedt og Sarah Krebs
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Dugnadsarbeid er krevende. Ikke minst ønsker vi oss
flere «løftere», folk som kan bære og hjelpe til med de
tyngste løftene før, under og etter de hektiske, men
akk så gilde markedsdagene. En stor takk til ansatte
og frivillige som virkelig trør til på markedsdagene.
Publikumstilstrømmingen er beviset på at folk setter
pris på tiltaket – vi er som vårt motto: «I sentrum for
folk og by».
Sigmund Hansen

Cruise-anløp

Tyskere, engelskmenn, amerikanere, nederlendere
har gledet gledet både by og kirke med sitt
Haugesundsbesøk. Kirkedøren har vært åpen hver
eneste gang de 11 cruise-skipene har anløpt byen vår.
Det har vært veldig hyggelig for oss – turistene har vist
takknemlighet for at vi har hatt åpen dør – og ikke
minst kunnet tilby orgelkonsert hver gang! Lystenning
setter også mange pris på, og en god drøs med cruisevertene våre. På årets siste cruise-anløp stilte Vår
Frelsers kirkes kantori opp med julesanger. Stor stas!

Åpen kirke
I 2014 hadde vi åpen kirke onsdag, fredag, lørdag og
søndag mellom kl. 11-14 i juni, juli og august. Det er
gode tilbakemeldinger på at vi har kirken åpen i
sommerhalvåret; besøket varierer mellom 5 og 35 på
en dag. Det er mange språk representert når turistene
kommer. Lokale besøkere og andre nordmenn
kommer også – og alle liker det de får se. De blir tatt
vel imot av kirketjener så vel som av våre frivillige
kirkeverter.
Inger-Mette Brommeland

Volontør-samarbeid med KFUK-KFUM

Siden august har vi hatt gleden av å samarbeide med
Haugaland krets av KFUK-KFUM om volontøren Sarah
Krebs fra Tyskland. Hun er 28 år og har tatt sin
teologieksamen i Tyskland før hun kom. Hun er mest
involvert i trosopplæringsarbeidet sammen med Jon
Erik Strand, men deltar også på menighetens store
arrangementer som markedsdager, juletrefest m.m.
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Hun fikk en flying start i menigheten gjennom
markedsdagene i august! Vi er glade og takknemlig for
henne – norsken går så det suser, og i skrivende stund
er vi spent på om hun trives så godt i Norge at hun
velger å bli her videre!
Inger-Mette Brommeland

Samarbeid med Haugesund Sentrum
Menigheten er medlem av Haugesund Sentrum – som
en annen aktør enn næringsvirksomhet. Med kirken
vår så sentralt plassert i sentrum, ser vi det som en
viktig kontakt og prioritering. Vi deler våre
kulturarrangementer i TeBy’n kalenderen og deltar på
frokostmøtene når det passer. I høst inviterte vi den
nye Sentrums-lederen Odd Fossan-Waage jr. til
omvisning i kirke og menighetshus med klokkespill fra
tårnet, bordtennis-duell med soknepresten og annen
lek og en god samtale v/lunsjen i menighetshusets
salong.
Inger-Mette Brommeland

Økonomi
Nytt av året er at Menighetsrådet vedtok å dele
overskuddet fra Markedsdagene 50/50 med Vår
Frelsers menighetshus. Vi må ta godt vare på huset
vårt – det er en viktig del av menigheten vår.
Vedlikehold koster og de lave renteinntektene fra
legatmidlene er for tiden ikke nok. For menigheten
betyr det at årets regnskap vil tømme litt mer av
«lageret» enn vi har pleid tidligere. Det ble i løpet av
året også vedtatt at kollekten på «Åpent hus» skulle
gå fast til menighetshuset.
Inger-Mette Brommeland

Stiftelsen Vår Frelsers menighetshus

Stiftelsens styre:
Egil O. Hagland – leder, Dagrun Helland - nestleder,
Sveinar Medhaug (sokneprest), Albert Schuitema,
Hans Asbjørn Aasbø, Karianne Hjortland
(menighetsrådsleder).
I tillegg møter husmor Heidi Saltvedt og vaktmester
Magnus Tveit på møtene. Regnskapsfører Audhild
Thuestad Støle deltar også på de fleste møtene.
Varamedlemmer til styre: Finn Martin Vallersnes og
Øyvind Apeland.
Drift av bygget:
Den daglige driften av bygget er godt ivaretatt i nært
samarbeid mellom husmor og vaktmester. Husmor
50% stilling og vaktmester i 9t/u som han bruker
fleksibelt etter behov. Vaktmester utfører eksternt
tilsyn av bygget i tillegg til passende vedlikehold og
oppgraderingsarbeider innvendig og utvendig. P.g.a.
byggets alder (30 år i 2015) fordres det økende
oppmerksomhet på vedlikehold etc. Vaktmester
rapporterer til husmor. Husmor er ansvarlig for utleie.
Hun bistår brukere og leietakere av bygget med
nødvendige praktiske tilretteleggelse og andre
gjøremål inkludert innvendig renhold.
Økonomi:
Inntekter og driftsutgifter av bygget har hatt
kontinuerlig fokus i 2014.
Leieavtalen med Haugesund Kirkelige Fellesråd samt
renteinntekter av Carla og Torvald Staalelsens fond til
menighetshuset er hovedinntektene til Stiftelsen.
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Imidlertid er slike inntekter alene utilstrekkelig til å
dekke byggets driftsutgifter. Økning i ekstra
utleieinntekter, deling 50/50 av inntektene fra årets
markedsdager mellom Stiftelsen og Vår Frelsers
Menighet samt inntekter fra Åpent hus/Fredagskafe`
har bidratt til å redusere driftsunderskuddet fra kr.
397.720,77 i 2013 til kr. 311.051,38 i 2014. Dette
resultat inkluderer årlig avskrivning .
Leieavtalen med Haugesund Kirkelige Fellesråd vil
være gjenstand for indeksregulering den 1. januar
2015.

Større arbeider utført i 2014
Fuktskade fra det ene dusjrommet forårsaket
betydelige følgeskader på søre veggen i bygget. Dette
er blitt utbedret. Den vesentlige del av kostnaden ble
dekket av forsikringsselskapet Gjensidige. Det
resterende ble dekket av Stiftelsen og leietaker
Haugesund Kirkelige Fellesråd.
Bygget er blitt pent utvendig skiltet i tillegg til at
arbeidet med oppgradering av bønnerom er blitt
ferdigstilt .
Egil Hagland, styreleder

Innledning
I årsmeldingen fra Skåre menighet for 2014 vil
du kunne lese om et frodig menighetsliv med
mange deltakere og mange medarbeidere. Vi
er takknemlige!
Skåre menighet arbeider etter de felles
visjoner og planer vi har i Den norske kirke.
Kirkemøtet har formulert følgende i sitt
visjonsdokument:
Den norske kirke − en evangelisk-luthersk
folkekirke
Mer himmel på jord
Kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet
og håp i Jesus Kristus ved å være
bekjennende
Vi tilber og bekjenner troen på den treenige
Gud sammen med den verdensvide kirken.
åpen
Vi er et fellesskap preget av likeverd,
deltakelse og respekt for mangfold.
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tjenende
Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet
og verner om skaperverket.
misjonerende
Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt.
Samtidig har Skåre menighet i løpet av 2014
arbeidet med å formulere konkrete
målsettinger med kortsiktige frister for
resultater. Dette i tillegg til allerede grundige
planer innen misjon- og diakoni,
trosopplæring og gudstjenesteliv. Skåre
menighet ser at drøftinger og planarbeid gir
resultater og retning i arbeidet. Vi opplever at
Skåre menighet er en bekjennende, åpen,
tjenende og misjonerende menighet. Samtidig
erkjenner vi at utviklingsmulighetene for
menigheten er stor. Skåre menighets rikdom
ligger i alle menneskene som er en del av Den
norske kirke i nordre bydel. Om de bare er
medlem eller deltar på en eller annen måte.
For å skape fellesskap og tjenester arbeides
det for at flest mulig deltar og bidrar. I 2014
kan vi glede oss over stadig flere deltakere og
bidragsytere.

Høydepunkt og utfordringer
Da Tea, Marte, Julie og Andreas ble døpt i
Udland kirke 23. november snakker vi om et
høydepunkt for Skåre menighet. Familien til
disse barna vil kanskje sette dette som årets
høydepunkt i menigheten. Gjerne det. Og
sånn er det; høydepunktene står i kø gjennom
året og dagene som leves i kirken og
menigheten. Mange av høydepunktene skjer
naturligvis i kirkene våre, Udland og Skåre.
Men prestens og diakonens møte med
mennesker kan også være blant de minnerike
møter vi har hatt i 2014. Skåre menighet
deltar også i samfunnslivet i bydelen og byen
vår for øvrig også. For noen vil Barn er bra!
festivalen i Haraldshallen og omliggende
arenaer være det sterkeste øyeblikk i
menighetens liv.
På det jevne er det stor trafikk i Udland kirke.
1500 besøkende i løpet av uken er sannsynlig
gjennomsnittstall i de ukene aktivitetene er
åpne i kirken vår. Skåre menighet har også
tidligere oppstart av aktivitetene i semesteret
og holder på tett opp til sommerferie og
juleferie. Det høye aktivitetsnivået blir til ved
at menigheten satser på bred front i
trosopplæringen. Mange av våre tiltak er
kontinuerlige. I tillegg kommer altså
punktuelle tiltak som retter seg mot helt
konkrete alderstrinn.
Vi er glade for veksten på 7,2 prosent økning i
gudstjenestedeltakelsen. Vi kan forklare noe
av dette med at vi faktisk gjør ekstraordinær
innsats med forskjellige gudstjenester for å
øke oppslutningen. Sånn sett ser vi at det
nytter å snu trender i Den norske kirke. Våren
2014 var et eksempel på at man kan få mange
til å komme. Ved flere anledninger enn
tidligere fylte vi kirken og så det på tallene.
Menighetsrådet vedtok å ha som mål å øke
gudstjenesteoppmøtet med 10 prosent, da må
det jobbes hardt. Samtidig er det såre enkelt:
Det er bare å få folk til å møte opp og delta.
Utfordringen ligger også å få til en utvikling å
få alle de som er innom kirken i løpet av året
til å gå oftere. Da hadde vi sett raskt en 10
prosent økning.
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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.
I 2014 har vi hatt stor glede av at mange
ungdommer i forbindelse med
ledertreningskursene MiLk og LIV gjør praksis i
menigheten.
Det kan lett bli mye fokus på ansatte i
menigheten. Når ansatte og frivillige får jobbe
sammen, fungerer en menighet best. Og det
har vi mye av i Skåre. Vi har en fin stab av
synlige og gode medarbeidere. Da
soknediakon Lisbeth Skilhagen Haaheim fikk
permisjon mars 2014 fikk vi til en spennende
vikarordning. Ny i teamet ble Jorunn
Kringeland Thorsen med sin faglige tyngde og
erfaring. Siden hun kun skulle vikariere i 30
prosent av stillingen har resten vært delt
mellom Marie M. Kristensen, Dordi Selvaag og
Sara Louise Igelkjøn Emmerhoff. I
utgangspunktet en krevende løsning, men
som viste seg å fungere svært bra. Vi fikk mye
flott kompetanse ut av denne ordningen. Det
har ellers vært stabilt i staben.

Ansatte i menigheten 2014
Navn

Stilling

Arnold Skaatan
Tom Landås

Sokneprest
Adm.leder
tros-opplæringskoordinator
Prest
Prest

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

Stilling- Kommentar
størrelse
100%
100%

30%
30%

Diakon

100%

60%
60%/80% Fra mars 2014 vikar i 20 % stilling
innen diakoni

Randi Førre
Leiv Rossehaug
Louise Flatås
Sara Louise Igelkjøn
Emmerhoff

Kateket
Trosopplær-ingsmedarbeider/ diakonimedarbeider
Trosopp-læringsmedarb-eider
Sekretær
Kantor
Kirketjener
Kirketjener/diakonimed
-arbeider

Brit Steinsland
Dordi Selvaag

Trosopp-læring/kor
Kirketjener

Jorunn Karin
Kringeland Thorsen

Diakon

20%
50%/20% Fra mars 2014 vikar i 20 stilling
innen diakoni
30%
Vikar for soknediakon fra og med
mars 2014

Bjørg Lund

Permisjon fra 1. mars 2014

100%
70%
100%
Timer
Timer/20 Vikar for soknediakon fra og med
%
mars 2014

Utvalg og komiteer i 2014
Utvalg/
komiteer
Vaktmester-gruppen
Diakoni og misjonsutvalg

Gudstjeneste-utvalg

Utsmykkings-utvalg
Trosopplærings-utvalget

Kulturkirke-komite
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Medlemmer
Bernhard Engedal, Jan Arne Igelkjøn
Egil Johan Sandvik,Harald Kyvik, Tor Log
Lisbeth Skilhagen Haaheim/Marie M. Kristensen
Otto Sirnes , Brit Halvorsen, Astrid Støle, Liv Eli
Breivik, Lillian Tornes, FridaSelvaag
Arnold Skaatan , Leiv Rossehaug, Knut Meland
Gro Steensnæs Håvåg, Åse Rødeseike
Einar Torkildsen
Menighetsrådet
Tom Landås, Marie M. Kristensen
Reidun F. Qvale , Harald Nes,
Ingunn Soland Drabløs, Katrin Kyvik
Sara Louise Igelkjøn Emmerhoff
Styres av Dordi Selvaag og Tom Landås etter at
styret for Kulturkirken avsluttet sitt arbeid.

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

Harald Nes, Brit Steinsland, Leiv Rossehaug,
Svein Skrunes
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 2014.

Medarbeiderpris:
Årets trofaste - John Kristian Rossehaug
Denne karen har vært bud for Folk og Kirke
gjennom mange år. Han har hatt den lengste
ruten og har bruk masse tid og drivstoff for å
gjøre jobben. Han er også svært dyktig på
detaljkunnskap om folk og fe. Han kom stadig
tilbake med rapporter og informasjon fra ruta
si. Han så det som et nederlag om en av
beboerne ikke fikk bladet om det skulle være
på grunn av vær, vind eller manglende
postkasse. For mange år siden var han også
bussjåfør når menigheten dro på tur. Vi vet at
han også stiller opp for vår nabomenighet.
Han har vært en trofast kar. Foruten den
praktiske oppgaven han har tatt seg av har
han også vært en vandrende foredragsholder.
Ikke minst om presten og kirker. Han er meget
forbauset over at praktboken «Kirker i
Rogaland» kunne trykke bilde av Udland kapell
og kalle det Skåre kirke.
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Årets ektepar - Ingunn Soland Drabløs og Ole
Drabløs
Å delta i menighetsarbeidet er for mange en
familiesak. Noe som angår hele familien.
Dette ekteparet er en av mange unge familier
Skåre menighet er svært lykkelig for å ha
sammen med oss. I utgangspunktet kun for at
de er her sammen med oss alle. Det kunne
vært grunn god nok alene for en jury. Men
flere grunner finnes. På hver sin måte har de
engasjert seg i oppgaver som betyr mye for
mange. Hun sitter i Trosopplæringsutvalget og
han er et av de nye bekjentskapene som
søndagsskolelærer. Hun engasjerer seg gjerne
utover arbeidet i utvalget, og er kjent for å
dukke opp med sitt smil og kaker rett fra
bakerovnen. Hans særegne og varme måte å
møte barna på søndagsskolen har mange
merket seg. At de begge er engasjert i
menigheten fører også til at deres barn lever
her i kirken til inspirasjon for oss.
Årets engasjerte - Otto Sirnes
Han har vist sitt engasjement for menighet
siden han kom tilbake til byen vår. Han våger å
utfordre det etablerte og stille spørsmål. Både
med tanke på menighetsarbeidet generelt og
som medlem av menighetsråd og misjons- og
diakoniutvalg. Han bidrar med andakter,
pianospill, sang og gitar. Han har et glødende
misjonsengasjement som i sin tid var viktig når
menigheten valgte nytt prosjekt. Han er
kunnskapsrik og brukte sin språkkunnskap til å
gi spanskkurs til inntekt for misjonsprosjektet.
Gjennom arbeidet i diakoniutvalget viser han
en enestående iver for å gi tilbud til syke og
eldre i menigheten. Som han og kona nå gjør
som ledere for tur til Solgården. Når han har
anledning til det, stiller han også som
ombærer for Folk og Kirke.

Menighetsrådet
Rådet har bestått av følgende medlemmer:
Hanne Friis Soland, leder
Harald Nes, nestleder
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
Møter og saker
Skåre menighetsråd har hatt 7 ordinære
menighetsrådsmøter og behandlet 40 saker.
Menighetsrådet startet året med å evaluere
ordningen med høstkonfirmasjon. Rådet
ønsket en fortsettelse av ordningen.
Danmarksleiren som startet i Skåre menighet i
midten på nittitallet ble også drøftet. Rådet
ønsket en fortsettelse på leiren dersom
frivillige medarbeidere tar over ansvaret. Det
ble også igangsatt en prosess i rådet for å
konkretisere tiltak som kunne oppfylle deler
av menighetens visjon. Møter og samlinger
førte i løpet av året til konkrete
satsingsområder innen diakoni, misjon,
trosopplæring og gudstjenesteliv.
Et lite sjarmerende solproblem ble også
behandlet i rådet dette året. Sollyset treffer
nemlig to perioder på året akkurat der lysbilde
med tekst på veggen skal vises. En fleksibel
løsning ble valgt.
Styre for Kulturkirken Skåre er også en av
sakene som opptok menighetsrådet i Skåre og
de andre menighetene. Etter møtevirksomhet
og drøfting vedtok Vår Frelsers menighetsråd
å gå ut av Kulturkirken Skåre. Skåre menighet
lar det derfor være en administrativ drift av
prosjektet fortsatt.
Frøylandsfondet er innbringende for Skåre
menighetsråd. I 2014 ble det overført 295.000
kroner fra fondet. Fra før av hadde rådet
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146.000 kroner. 230.000 kroner ble fordelt til
tiltak innen Skåre menighet.
Det er gjort vedtak om godkjenning av «Etiske
retningslinjer» og «Kriseplan» som gjeldende
for Skåre menighet i løpet av året.
Misjonsavtalen med Normisjon om Helsehager
i Mali er fornyet.
Skåre menighetsråd ønsket også våre kristne
søsken i Rumensk Ortodoks Kirkesamfunn
velkommen til å låne/leie Skåre kirke til sine
gudstjenester.
Det årlige møte mellom de ansatte og rådet
fant sted i september. Et viktig møtepunkt for
de som er valgt til å lede og de som er ansatt
for å jobbe i menigheten.
Etter at Skåre menighetsråd tidligere på året
vedtok å innvilge 100.000 umiddelbart til
arbeidet for nytt orgel, og gi en garanti for en
million kroner, tok man i oktober saken videre
og ba Haugesund kirkelige fellesråd prioritere
bygging av orgel nå.
Skåre menighetsråd engasjerte seg også på
nasjonalt kirkelig nivå når man gav sin
uttalelse i høringen om ny kirkeordning. Rådet
synes hovedtrekkene i høringen var bra og
ønsket å forsterke at de gode intensjonene ble
ivaretatt.
Med tanke på valget av nytt menighetsråd og
bispedømmeråd høsten 2015 ble det
naturligvis valgt nominasjonskomite som satte
i gang arbeidet med tanke på høstens valg.
I rådets møte i desember ble det vedtatt et
foreløpig budsjett som la opp til en balansert
drift uten store kursendringer. Det samme kan
man si om offertildeling som ble vedtatt.
Rådet har stadig utviklet kursen mot at det gis
mer offer til andre enn oss selv.
Frøylandsfondets mulighet bidrag til
menighetsarbeidet og kirkebygget vårt gjør
det mulig.

Rådets virksomhetsområder
Her har forskjellige forfattere bidratt til å
prege fremstillingen av hva som hendte i
Skåre menighet i 2014.

Gudstjenesteliv og kirkelige
handlinger
2014 var et år uten reformer i
gudstjenestelivet. Vi har holdt oss til den
liturgien vi har fått godkjent til bruk. 2014 var
det første hele året hvor alle dåpshandlingene
ble foretatt i Udland kirke. Det har vært
medvirkende til at gjennomsnittstallet for
antall gudstjenestedeltagere pr. gudstjeneste
er gått opp i 2014. Det er også økning i antall
gudstjenestedeltagere søndag kl . 1100 og i
antallet til alle gudstjenester. Det skyldes ikke
minst medvirkning av flotte kor på vårparten,
både egne og utenfra. Forsangertjenesten
fungerte gjennom året. Udlandkoret er delt
opp slik at deler av det er med som liturgisk
kor på noen gudstjenester.
Til en alminnelig gudstjeneste er disse
medarbeiderne i funksjon: forsangere eller
liturgisk kor, medliturg, nattverdmedhjelper,
kirketjener, PowerPoint-ansvarlig, organist og
prest. Kirkeverttjenesten har vært noe ustabil i
løpet av året. Vi har dessuten hatt kirkekaffe
etter hver gudstjeneste som to har vært
ansvarlig for hver gang.
Vi samarbeidet med Rossabø menighet om
gudstjenestene sommerstid og i vinter- og
høstferie. I vinterferien tok menighetsrådet
ansvaret for gudstjenesten. Det lyktes ikke i
høstferien. Vi er også med i det gode
samarbeidet i byen om
ungdomsgudstjenester.
Søndagsskole og Hellig uro bidrar til god
aldersspredning på gudstjenestene.
Trosopplæringen er også godt integrert i
gudstjenestearbeidet.
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: utdeling av bibel til 4-åringer
(2 ganger), gudstjeneste på Krosshaugen,
Sildajazz-gudstjeneste, Etter skoletidgudstjeneste, skolestart-gudstjeneste, Lys37

våken-gudstjeneste, cirkus-gudstjeneste,
gudstjeneste med Haugaland trekkspillklubb.
Vi tok også opp igjen en gammel tradisjon ved
å arrangere menighetstur. Denne gangen til
Vikse skule med gudstjeneste der.
Utenom dette har vi hatt gudstjenester på
institusjonene og gudstjeneste for eldre i
kirken, skolegudstjenester og gudstjeneste for
barnehagene. Udlandkoret og Udland
barnekor har deltatt på mange av
gudstjenestene søndag formiddag; barnekoret
også på julaften.
Menighetsrådet vedtok satsningsområder for
gudstjenestearbeidet fram til 2018 med
hovedmålsetting om å øke
gudstjenestedeltagelsen med 10% til og med
2016 og ytterligere 10% til og med 2018.
Satsningsområdene er: inkludere flere, bønn
og meditasjon i gudstjenesten, stillhetsarbeid i
forbindelse med gudstjenesten (økt bruk av
bønnerommet).
Gudstjenesteutvalget har vært i arbeid og
særlig hatt oppmerksomheten rettet mot
hvordan den nye liturgien fungerer i
gudstjenesten hos oss.
Det var i 2014 færre dåp (92, 2013: 98); flere
konfirmanter (108, 2013: 103), færre vielser
(21, 2013: 25), flere gravferder (80, 2013: 75.),
flere utmeldinger (23, 2013:17).

Trosopplæring/barne- og
ungdomsarbeid

Hovedmål for trosopplæringen
"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
barne- og ungdomsarbeidet og
trosopplæringsprosjektet som startet i 2004. 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. Skåre menighet har fortsatt
satsingen på å få mest mulig effekt og
måloppnåelse både med tall og
menighetsbygging ved å ha både kontinuerlige
og punktuelle tiltak. Noe vi ser tydelige
resultater av. Vi ser større oppslutning på
enkeltstående tiltak når vi har kontinuerlige
tilbud til samme aldergruppe. Og motsatt. De
store samlingene fungerer som
rekrutteringsarena for faste grupper og lag.
Trosopplæringsutvalget har også i løpet av
2014 drøftet saker for å utvikle
trosopplæringsarbeidet. Noen ganger må man
da gjøre noe med rammebetingelsene. Som at
man i sommer hadde dugnad for lekeplassen
for kirken. En bibellekeplass som er bygget
med trosopplæringsmidler og som har
trosopplæringens formål høyt hevet. På
samme måte ønsker man å møte familiene
med for eksempel fornyelse av menighetstur
som familietur. Våren 2014 ble det også
påpekt at «klubblinjen», en klubb for barn og
unge i alle aldre, måtte styrkes. Tween ble
derfor startet og sakte men sikkert vokst frem
som en levedyktig flott klubb for barn som
snart er tenåringer. Utvalget er også
naturligvis opptatt av at barna skal døpes.
Derfor er menigheten med i Aksjon dåp i likhet
med mange andre i bispedømmet vårt.
Dåpsfest for de som allerede er døpt inviterer
også trosopplæringsarbeidet i Skåre til. I
tillegg til alt som ruller og går har utvalget
gjort vedtak om å blinke ut tre kortsiktige mål.
1. Aksjon besteforeldre – barnebarn. Oppstart
i forbindelse med fireårsbok til våren.
2. Den nye Danmarksleir, et prosjekt som
kobler familieleir med leir for ungdom.
3. Spleiseparty støttes og videreutvikles som
inspirasjons- og opplæringsarena for voksne.
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Se Skåres plan for trosopplæring her.
Videre tar vi med noe fra utviklingen i de
forskjellige tiltakene våre:
Dåp
Alle nyfødte får invitasjon til dåp, hvis mor
eller far er medlem i Den norske kirke. Men
alle som ønsker det kan bli døpt! Små eller
store.
Dåpsfest
I høst arrangerte vi dåpsfest for første gang.
Tanken bak var å invitere dåpsbarn med
foreldre og faddere til en feiring av dåpen (ca.
½ år etter dåp) der de skulle få en påminnelse
om hva dåpen betyr og informasjon om
menighetens trosopplæringsarbeid. Vi ville at
dåpsfamiliene skulle kjenne seg velkomne i
menigheten og bli inspirert til å drive
trosopplæring også i hjemmet. Dåpsfesten ble
arrangert en onsdag ettermiddag, med kaffe,
kaker, sang, formidling, lystenning og bønn for
hvert dåpsbarn. Vi var fire ansatte på jobb
denne kvelden. Vi sendte ut 58 invitasjoner,
men kun 8 dåpsbarn med familier takket ja.
Her må vi ta i betraktning at det var første
gang vi inviterte til et slikt arrangement, men
vi håper på å kunne nå flere etter hvert.
Tanken er å holde dåpsfest en gang per
semester og invitere de som har hatt dåp det
siste halvet året. Siden de åtte dåpsbarna
hadde med seg et følge av foreldre, søsken og
faddere, ble vi likevel en god gjeng på 25
deltakere denne første dåpsfesten. Vi fikk
gode tilbakemeldinger og var fornøyde med
arrangementet.
Babysang
Vi kunne gledelig merke en stor oppgang i
deltagelse på Babysang i løpet av 2014. På
våren var det 10 deltakere på første kurs og 14
på det andre. Mange valgte å følge både kurs
1 og 2. I høst la vi om strukturen fra separate
kurs på 8 uker, til åpne samlinger hver uke
gjennom hele semesteret. Det var ca. 24
deltagere påmeldt i høst, og vi måtte sette
opp to samlinger hver mandag for å
imøtekomme behovet. Deltakerne hadde da
felles lunsj mellom samlingene. Hvis vi
sammenligner med oppmøte fra høsten 2013,
kan vi se at deltakerantallet har økt betydelig

(fra 9 deltakere i 2013 til 24 i 2014). Kanskje
har det en sammenheng med at vi endret
struktur fra kurs til åpne samlinger. Vi kan se
at babysang er et lavterskeltilbud, der mange
får med seg nesten hele barselgruppa, enten
de er kirkegjengere eller ikke. Da er det fint å
kunne invitere til en musikksamling der vi
synger både kjente og nye barnesanger, gleder
oss over de små og samtidig får lov til å stå
samlet rundt lysgloben og tenne lys for hvert
barn og avslutte med velsignelsen.

ledertreningen i menigheten er også med og
har praksis i søndagsskolen.

Tirsdagsklubben
Tirsdager kl 11.00. Fra 0-6 år i følge med
voksne.- Samling med sang og formidling,
rytmeinstrumenter, matpakkespising og
aktiviteter.
Trofast gjeng som kommer samtidig som det
stadig kommer nye. Ser at noen av de fra
babysang kommer på Tirsdagsklubben når de
er for store til babysang.
4 års-bok
Alle fireåringer får invitasjon i posten til
utdeling av Barnebibelen. Det er samling
lørdagen før gudstjenesten der bibelen blir
delt ut. Utdeling en gang i semesteret, og i
2014 har vi hatt en økende oppslutning og
nærmer oss igjen 70 prosent deltakelse for
gruppen.
Kor og lek
Mandager kl 17.00-17.45. Fra 0-6 år.
Mye sang og musikk, lek, aktiviteter og
samlingsstund. Det er mange barn med stor
sangglede og en viktig del er leken. De synger
på gudstjenesten for 4-åringer, en gang i
halvåret.
Søndagsskole
Hver søndag fra kl 11.00, unntatt når det er
familiegudstjeneste. Fra 0 år og oppover.
- Fortelling, sang, aktivitet og lek for de små
under gudstjenesten.
Viktig del av gudstjenesten. Varierende
oppmøte. Den minste gruppa er fra 0 år –
1.klasse og så har vi Hellig uro fra 2.klasse og
oppover.
De er en god gjeng som jobber godt sammen
og trives med det viktige arbeidet de holder
på med. Veldig kjekt at både kvinner og menn
er med som ledere. Ungdom fra
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Skolestartleir
Også i år hadde vi en flott gjeng 6-åringer
samlet i kirka til Skolestartleir i august. Det var
rekordmange deltakere med 43 påmeldte.
Leiren går over 3 dager med variert program,
aktivitet og undervisning, og avsluttes med en
flott gudstjeneste med utdeling av 6-årsbok.
Opplegget for Skolestartleir har fungert veldig
godt de siste årene, med bo-hjemme – leir to
dager før skolestart, samt bok-utdeling
søndagen etter hvor det i år også var bra
oppmøte. Da er ungene delaktige i
gudstjenesten, og mens de små forbereder
seg søndag morgen, får foreldrene ha det
moro med ballongbrettekurs. Skolestartleir er
også en god arena for å reklamert for
menighetens øvrige tilbud for den
aldersgruppen. Mange førsteklassinger valgte
å begynne på Etter skoletid, aspirantkor m.m.
6 års-bok
Det er lang tradisjon på å dele ut kirkebok,
eller rettere sagt, barnebibelen, til
fireåringene. Nå deler vi ut en flott bok til
seksåringene med gode fortellinger og sanger
å by på. Noen får boken som avslutning på
Skolestartleir og andre kun ved å delta på
søndagens gudstjeneste. I 2014 var det
rekordmange som mottok boken.

Hellig Uro
- For dem som ikke ønsker å sitte i ro så lenge
om gangen!
Udland kirke hver søndag kl.11.00 for barn fra
2.klasse. En søndagsskolemodell som fungerer
godt og er et tilbud til de barna som er så
store at foreldre «bare kan ta dem med»… På
denne søndagsskolen er det noen faste
medlemmer og et stående tilbud til de som er
sjelden eller ofte på gudstjeneste.
Tween
I løpet av våren 2014 merket vi en nedgang i
oppmøte på Spillkveld, en klubb på kveldstid
for 4-7 kl. Vi ønsket å opprettholde et
klubbtilbud for denne aldersgruppen, men
samtidig prøve ut noe nytt. Menigheten
bestemte seg derfor å satse på et samarbeid
med Haugesund KFUK-KFUM om å starte opp
en Tween-gruppe. Tween Udland ble startet
høsten 2014, og er en klubb for jenter og
gutter i alderen 10-12 år. Annenhver torsdag
treffes vi i kirka, til ulike aktiviteter som
idrett&lek, matlaging, sang, dans, spill og
forming. Etter en time med aktivitet i grupper,
samles vi til felles måltid og samling i
kirkerommet. Vi hadde en god start og fikk
med oss både gamle Spillkveld-medlemmer og
nye medlemmer. Gjennomsnittlig oppmøte
har vært på ca. 15 stk, der jentene har vært i
flertall hver gang. Vi har vært to ansatte som
har jobbet med Tween, sammen med en
frivillig foreldregruppe på 5-6 stk. Vi har også
hatt med oss 4 ungdommer i ledertrening,
samt David fra Peru som er i praksis i
menigheten. Første helg i november dro vi en
gjeng på 2 ledere og 7 deltakere på Tweenfestival på Bømlo, arrangert av KFUK-KFUM. I
Adventsuka hadde vi felles juleavslutning med
speider og KRIK. Det er mye aktivitet i kirka på
torsdagene, og ungene får en god opplevelse
av det store mangfoldet av aktiviteter vi har
her. Vi tror at Tween-arbeidet kan fungere
godt fremover, og aller helst skulle vi hatt nok
ressurser til å kunne tilby tiltaket hver uke.
Utfordring til neste år: Få med flere gutter.
Lys Våken 2014
I fjor la vi litt om på opplegget for Lys våken
ved at vi fokuserte på å nå hovedsakelig
5.klassinger. Da fikk vi med oss 25 stk. på
arrangementet. I år ønsket vi å nå enda flere,
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og bestemte oss for å gå tilbake til den gamle
ordningen der vi sendte ut invitasjon til både
5.-og 6.klassinger. Vi ble ca. 40 deltakere, med
en jevn fordeling på de to klassetrinnene.
Opplegget gikk stort sett som før, med
aktiviteter og mat på lørdagen, overnatting og
så gudstjeneste på søndagen. Nyheten i år ble
at alle deltakerne fikk utdelt hver sin salmebok
til odel og eie, sponset av Kirkerådet i
forbindelse med satsingen på «Salmeboka,
minutt for minutt». Vi fikk med oss
barnekorleder Brit Steinsland til å ha
salmeverksted, der vi lærte tre sanger som vi
skulle bruke i gudstjenesten. Vi hadde også i år
med oss en god gjeng ungdomsledere fra LIV
og MILK, som gjorde en strålende innsats.
Foreldre stilte opp som nattevakter. Mange
hadde invitert med venner og familie til
gudstjeneste søndagen, og de fikk oppleve
nesten 40 unger i Lys Våken-t-skjorter som
sang og danset til Lys Våken-dansen. Et flott
syn!

Etter Skoletid
Etter Skoletid må kunne sies å være selve
storsatsingen i trosopplæringen. Hver tirsdag
åpner vi dørene for skolebarn fra 1.-7. klasse,
og disse får i løpet av to timer være med på et
opplegg bestående av rundstykkemåltid,
samling i kirkerommet med supersetning
hentet fra Bibelen, bønn og lystenning, og god
tid til lek 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! Det
gjennomsnittlige oppmøtet hver tirsdag har
ligget på rundt 70 gjennom hele året. Dette
året 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. Disse er nå alle
minileder-agenter og får på seg egne
uniformer og VIP-kort når de ankommer kirka.
I høst har de hatt egne samlinger etter
måltidet. Ellers hjelper de til og leder ulike
aktiviteter. Gjennom det siste året har vi hatt
økt fokus på menighetens misjonsprosjekt. Vi
har hatt besøk av misjonær fra Mali og
medarbeidere fra Normisjon opptil flere
ganger. I vår hadde vi en egen Mali-dag, der vi
laget mat på malisk vis og fikk høre om
Normisjon sitt arbeid der.
Udland Barne- og aspirantkor
De øver på mandagene, Aspirantkoret er for 1.
og 2. klasse og øver samtidig med kor og lek.
Barnekoret er for 3. -7. Klasse og begynner
med en liten fellesøvelse med aspirantkoret
før de øver videre alene.
Korene har jevn stigning i antall medlemmer,
Nå har vi ti aspiranter og i overkant av tyve
medlemmer i barnekoret. Vi rekrutterer både
barn som har vært involvert i andre deler av
trosopplæringsarbeidet i Udland kirke
tidligere, og barn fra andre deler av byes som
ellers ikke har noen tilknytning til kirken.
I løpet av skoleåret 2014/15 deltar korene på
seks gudstjenester. I høst hadde barnekoret
egen konsert i bystyresalen under Kulturnatt,
deltok med Luciainnslag på musikklinjens
julekonsert i Vår Frelsers kirke i tillegg til at vi
hadde egen julekonsert i Udland kirke
sammen med Udlandkoret og barnekor fra
Sveio.
De eldste dro på korsommerskolen til Ung
Kirkesang i august.
Koret har et allsidig repertoar. Vi synger
klassisk kirkemusikk, mer rytmisk musikk i tensing sjangeren, folkemusikk og negro
spirituals. Øvelsene er varierte med sang og
lek. Vi arbeider med sangteknikk, formidling,
gehørstrening og korklang.
Vi har tre mål: Koret skal være et godt, trygt
kristent fellesskap, barna skal kunne utvikle
seg til å bli dyktige korsangere og de skal få
trosopplæring gjennom å lære religiøse
sanger, salmer og liturgi og bli fortrolige med å
delta i gudstjenesten.
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Plan B
Når skolene har planleggingsdag tilbyr
menigheten "Plan B". Det betyr en dag i
Udland kirke med kreative aktiviteter og
gjøremål. I 2014 ble det arrangert tre Plan B
dager med hver sin profil. Plan B er et konsept
utviklet i vår menighet og som er kopiert flere
steder i trosopplæringen i landet. Året Plan B
har handlet om mat, mosjon og misjon. I
forbindelse med at samarbeidsorganet for
misjon i Den norske kirke utlyste midler for å
utvikle nye prosjekter for misjon i
trosopplæring ble Plan B sine tanker om
misjonscamp tildelt midler. Derfor ble det
arrangert «Misjonscamp» for alle fra første til
syvende klasse. Vi slår leir på Stemnestaden.
Busstur fra Udland kirke. Tema: Vi bryr oss om
kloden vår og ønsker bra liv for alle!»
En lignende modell av dette ble også
gjennomført i Udland kirke senere på høsten.
Menigheten har et glimrende samarbeid med
Normisjon om opplegget.
KFUK/KFUM-speidere
Oppdagere torsdager kl 17.00 Fra 2. klasse.
Speidere fra 4 kl. torsdag kl 18.30. Felles
samling og patruljemøter. Speiderne i Udland
kirke er en av de få aktivitetene som drives
helt av frivillige medarbeidere. Anne Skogland
og Hans Erling Bjelland er trofaste ledere for
speiderne. Et viktig barne- og ungdomsarbeid i
Skåre menighet som også i 2014 viser seg å
være livskraftig. Det har utviklet seg et stadig
godt og nært samarbeid med menighetens
øvrige drift.

Konfirmantarbeid
Skåre menighet har stor oppslutning om
konfirmasjon og et rikt tilbud til
konfirmantene. (Beskrives under fellesstoff i
denne årsmeldingen)

KRIK Skåre
For ungdom fra 8. klasse og oppover hver
torsdag klokken 19.30 i Udland kirke. Sport,
action, lek, kafé, nattcup, preik, helgeturer og
friluftsliv, heter det i reklamen.
KRIK gruppen i Udland kirke hadde en flott
vekst og utvikling i 2014. Det har vært opptil
25 deltakere på treningene. Noe som er en bra
samling for ungdom. Selv om det trenes
seriøst er det også mulighet til å ta det litt
rolig for den som ønsker det. Måltid og
samling med sang og andakt er viktige stunder
i KRIK gruppa. I 2014 ble det også arrangert to
nattcuper og tur til skogs.
I Skåre har vi ca. 20 ungdommer som
begynner på MILK.( både 2013/14 og 14/15)
Så kan de fortsette på LIV, som står for leder i
vekst, da står KFUK/M for undervisning og noe
praksis samtidig som ungdommene også har
praksis i menigheten, ca. en gang i måneden. I
2014 har Skåre menighet 11 ungdommer på
LIV.( det er LIV 1, 2 og 3)

Samarbeid med barnehager og
skoler
Skole
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
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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
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 før sommeren. Slik som 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.

Diakoni og misjon
Det utføres diakonal virksomhet på mange
området i menigheten. Både for unge og
eldre. Det gjelder omsorgsoppgaver med
besøk på sykehjemmene, hjemmebesøk,
arrangement for eldre, deltakelse på Barn er
bra!- festivalen med omsorgsoppgaver og
veiledning, sorggrupper og deltakelse i andre
samfunnsoppgaver.
Fire nye diakoner i 2014!
Da Lisbeth S. Haaheim bestemte seg for å ta
ett år permisjon fra sin stilling som
Soknediakon i Skåre menighet, ble løsningen å
erstatte henne med fire nye diakoner. Tre av
dem jobbet allerede i menigheten i reduserte
stillinger; Dordi Selvaag, Marie M. Kristensen
og Sara Louise Igelkjøn. Den siste diakonen,
Jorunn Kringeland Thorsen, måtte vi hente
helt fra Sveio. Tilsammen har disse fire utført
oppgavene som er knyttet til diakonstillingen.
Det har fungert godt å dele oppgave i fire,
skjønt de har nyttet seg av samarbeid om
enkelte tiltak. Blant annet har dette resultert i
nysatsingen høsten 2014: torsdags-kafeen.

Misjonsprosjektet: veien videre
Menigheten bestemte seg i januar for å
fortsette avtalen med Normisjon om å støtte
deres arbeid i Mali. I år har vi samlet inn nær
50.000 kroner til prosjektet. I hovedsak blir
pengene brukt til å hjelpe folket i området
Tomora med å bygge hager der de kan dyrke

næringsrik mat, til å lage brønner og til å
bygge og drifte helsestasjoner. I år har vi
satset mye på å dra misjonsprosjektet inn i
trosopplæringen. Vi har hatt besøk av
misjonær Karen Ekern og konsulent i
Normisjon Gjermund Lygre på Etter Skoletid,
der vi har pratet om Mali, sett bilder, laget
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mat på malisk vis, smakt på en spesiell malisk
te og dratt på «liksom-tur» til Mali. I høst
arrangerte vi Misjons-camp på Plan-B. Da dro
vi inn til Stemnestaden og fikk oppleve Mali
der, i form av aktiviteter, mat laget på bål,
bilder, formidling og lek. Dette var et
samarbeid mellom menigheten og
misjonsorganisasjonen Normisjon. Vi søkte
støtte hos SMM, samarbeidsorganet mellom
menigheter og misjon, og var en få søkere
som ble tildelt midler. Det er både viktig og
spennende å formidle misjonsprosjektet inn i
ulike deler av trosopplæringen. Vi ønsker at
HELE menigheten - både små og store, skal
vite noe om Mali og prosjektet vi samler inn
penger til. Våren 2015 planlegger vi en egen
Mali-gudstjeneste og håper å få ungene med
på å forberede gudstjenesten.
Diakoni- og misjonsutvalget tar oppdraget!
I menigheten har vi flere utvalg, som sysler
med hver sine områder (trosopplæring,
gudstjenesteliv, diakoni..). Men det er nok
diakoni- og misjonsutvalget som tar på seg
flest praktiske oppgaver knyttet til
menighetslivet. I løpet av året har de trofast
stilt opp på det ene arrangementet etter det
andre, bidratt med kaker, oppvask, servering,
pianospill – for å nevne noe. Det har vært
hellig tre kongers-fest, misjonssøndag, salg av
vafler på Krosshaugen 2.pinsedag, jubilantfest,
kirkekaffe, julegudstjeneste for eldre m.m.
Innsamlede midler fra kafé-salg har gått til
misjonsprosjektet. I 2014 har det vært seks
medlemmer i utvalget, to av dem nye dette
året: Frid Selvaag og Astrid Støle. Vi er veldig
takknemlige for den innsatsen de alle gjør i
utvalget.

Grupper og lag for voksne

Udlandkoret,
mandager kl.19.30 - et kor for voksne i alle
aldre (27-68). Koret er stadig i vekst. Nå med
27 sangere og godt forspent med både
sopraner, alter, basser og tenorer. Koret har i
2014 deltatt som forsanger på gudstjenester i
menigheten, hatt konserter og deltatt på
Nordisk Kirkesang på Færøyene (se også
Kirkemusikk)
Kreativt verksted
Møtes en gang i måneden, som oftest siste
mandag i måneden kl. 18-20. samlingen er
åpen for alle som vil være med å lage ting som
kan selges i Adventsuka. Gruppa har bestått av
noen faste deltakere og andre som deltar en
gang i blant. Til årets Adventsuke i
menigheten hadde de produsert flotte
kvalitetsprodukter som fikk god avsetning.
Gruppen er av stor betydning for innsamling
av penger til trosopplæringsstilling i
menigheten.
Bleikemyr misjonsgruppe,
har hatt samlinger i kirkestua i Udland kirke
siste onsdag i måneden kl.19.30. Gruppen er
tilknyttet NMS sitt misjonsarbeid. De har også
samarbeidet med Formiddagstreffet om
møter og basar.
Formiddagstreff
første torsdag i måneden kl.11.00. Dette
månedlige møtet har mange års tradisjon i
Skåre menighet. Alltid flotte samlinger med
godt program. Det er færre enn tidligere som
møter på disse treffene. Fint for de som
kommer, men man ønsker gjerne å gi tilbudet
til flere.
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Kulaklubben,
trim for mannfolk med senket tyngdepunkt,
onsdager kl.20.30. Dette er en gruppe som i
sin helhet styres og ledes av deltakerne som
møter opp. Et flott tilbud for menn i
menigheten vår.
Husfellesskap
Dette er husmøter i avtalte grupper med
samtale og sosialt fellesskap. Møtes
annenhver uke. Dette kommer i tillegg til de
bibelgrupper og samtalegrupper som finnes i
menigheten, men som ikke organiseres av
menigheten. Husfellesskapene er en
møteform menigheten ønsker å kunne tilby de
som til enhver tid ønsker å bli med. Det har
ikke lykkes menigheten i 2014 å danne flere
grupper.
Spleiseparty/delekveld (nytt navn fra 2015)
har i 2014 hatt møter i Udland kirke ca
annenhver torsdag kl. 20-22. Dette er en
delekveld, sang, andakt og bønn. Avsluttes
med kveldsmat. Dette har vært et åpent møte
for alle. Ordet «delekveld» handler om at
deltakerne gjerne bidrar med å dele av sine
opplevelser og tanker. Samt at man har delt
på ansvaret for arrangementet i samarbeid
med diakonen. I forhold til mange
tilbakemeldinger til menigheten med ønske
om åpne møter for voksne er det for få som
deltar.
Tibetmisjonsforeningen
En åpen misjonsforening med medlemmer fra
hele Haugalandet som har husmøter.

Møteplassen - Åpen Kafé
Udland kirke, torsdager kl.11-13
«Vi har alle behov for en møteplass i
hverdagen! Stikk innom før eller etter
formiddagsturen!»
Her kan du kjøpe kaffe og vafler, lese dagens
aviser, slå av en prat med kjente, kirkelige
ansatte, noen som har vært å stelt på
gravlunden og ha en stille stund i
kirkerommet.
Dette nye tiltaket har så langt vist seg å
fungere godt for de som bruker det. Man har
et klart inntrykk av at dette er en
samlingsform det bør satses på videre.

kororgelet står nærmest ubrukt på grunn av
de tekniske problemene som finnes og som
ikke blir løst. I Udland har orgelkomiteen
jobbet hardt og intenst for å få fart på
orgelsaken. Menighetsrådet har bevilget
100.000 kroner umiddelbart til orgelet og gitt
en garanti på 1 mill. kroner. Det er Haugesund
kirkelige fellesråd som vil være byggherre for
et orgel i Udland kirke, derfor er Fellesrådets
vilje i saken av største betydning. Det har i
løpet av året vært jobbet med saken i forhold
til Fellesrådet uten at dette har gitt noen
avklaring. Potensielle givere og garantist
avventer også den videre gangen her.

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.

Kirkemusikk
I Skåre menighet utøves kirkemusikk ved hver
gudstjeneste gjennom organistenes og andres
ledelse og deltakelse. Liturgien som ble
innført søndag i advent 2012 er nå godt kjent
for de som deltar ofte på gudstjenester i
menigheten. Stadig noe ukjent for dem som
sjelden deltar. Dette er noe av utfordringen
når kirkemusikk og liturgi fornyes. I 2014 har
vi også kommet godt i gang med den nye
salmeboken. Her har det blitt muligheter for å
oppdage nye skatter og revitalisere gamle
salmer. Under Lys Våken arrangementet i
desember fikk alle deltakerne og lederen en
splitter ny salmebok. Kordirigent Brit
Steinsland inspirerte barn og ungdom til å
synge fra boken. Det er faktisk håp om en
renessanse for Salmeboken.
Det har i 2014 ikke skjedd nye ting med
orgelsituasjonen i menigheten. I Skåre kirke er
det brukbar orden på hovedorgelet mens
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Utover korene synges det stadig i
menighetens grupper, lag og foreninger. Som
nevnt er det nye salmeboken et godt verktøy
og blir brukt for folk i alle aldere. Det
musikalske livet har også fått hjelp av aktører
som bruker begge kirkene våre til konserter og
lignende. I alt har det vært avholdt 16
konserter i kirkene våre i 2014.
Kirkemusikk er også korarbeid (dette er mer
detaljert omtalt i andre avsnitt)deriblant
Udlandkoret , Udland aspirantkor og barnekor,
Kor og lek og Stabskoret, som består av de fast
ansatte i Skåre menighet. De synger først og
fremst til egen oppbyggelse under
morgenbønn hver onsdag.

Kulturkirken Skåre

"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."
Årets høydepunkt i Kulturkirken Skåre var
kanskje konserten med Det norske Solistkor før
jul.
Kulturkirken Skåre har vært gjenstand for
drøftelse menighetene i mellom. Etter at
daværende styre trakk seg i 2013 har det ikke
vært oppnevnt nytt i påvente av en avklaring
om samarbeid. Rossabø menighetsråd tok
initiativ for et fellesmøte mellom
menighetsrådene i juni 2014. I møtet ble man
enige om å avklare sitt forhold til
samarbeidsprosjektet innen september
samme år. Vår Frelsers menighet har sagt at
de i denne omgang går ut av samarbeidet om
Kulturkirken Skåre og i Rossabø er man
fortsatt avventende. Skåre menighet har tatt
dette til etterretning og ledet Kulturkirkens
drift administrativ ved kirketjener og
adm.leder. En enkel modell som nå legger til
rette for en allsidig bruk av Kulturkirken. Uten
å skape for mange arrangement selv bruker vi
heller tiden på å legge til rette for andre som
kan samarbeide og være de kreative og
skapende. Vi har vært opptatt av å legge til
rette for bredden i uttrykksformer slik
Kulturkirken Skåre fra begynnelsen har lagt til
rette for. Det betyr at Kulturkirken selv har
tatt liten økonomisk risiko i 2014. Det har vært
inntekter på 47.000 og utgifter på 37.000
kroner. Altså et overskudd. Samtidig har
Kulturkirken Skåre et fond som nå er på
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163.000 kroner. Det vil fortløpende bli vurdert
mer satsing når kapasitet og de gode ideene
tillater det.
Det har ikke vært så mye konserter i
kulturkirken som vi skulle ha ønsket i 2014.
Dette skyldes også en nøktern vurdering av
markedet i Haugesund hvor det gjennom hele
året er mange konserter som trenger
publikum. Kulturkirken Skåre har hatt mange
forespørsler, de går ofte ut på at vi skal ta den
økonomiske risikoen for artister når det har
vært usikkerhet på om det kan bli et lønnsomt
prosjekt. At noen av dem velger å trekke seg
forteller også at de kanskje er enige i det og
ikke selv tør å satse. Derfor har vi heller mer
gått inn for samarbeid hvor vi holder lokalene
og artistene kommer med musikken. Da deler
vi på utgiftene til annonser og liknende,
artistene tar eventuelt overskuddet av
konserten.
Litt fra de forskjellige
konsertene/arrangementene:
- I februar hadde vi konsert med «Han
innante» .
- Vi har samarbeid med Fartein Valen
festivalen som hadde to konserter i løpet av
2014, en av dem i samarbeid med Munor.
- Kulturnatt 2014 i Kulturkirken Skåre bestod
av konsert med Kolnes koret som opptrådde i
kirken.
- Julekonserter musikkorpset Heimdal, Erlend
Brattland og Stine Hope fra Norske talenter og
Det norske Solistkor.
- Julevandringer med skole og barnehager
- Musikklinjen på Skeisvang har også vært
innom og holdt et par formiddag konserter.
I tillegg leies kirken ut til Rumensk Ortodoks
kirkesamfunn som har gudstjenester i kirken
hver søndag.

Administrasjon og økonomi
Skåre menighetsråd skal først og fremst
arbeide med å fatte vedtak i saker som
utvikler menigheten. Staben og frivillige
medarbeidere har som oppgave å lede og
gjennomføre 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 en del av
staben har er også presten som ledes av
prosten til daglig.
I praksis har det vært jobbet slik at vi har
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 er grunn til å
fremheve at det gode ledertreningsarbeidet i
Skåre menighet med ungdom utgjøre en
meget stor ressurs. 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.
Som i samfunnet for øvrig er mange
funksjoner digitalisert. Påmeldinger og
registrering, samt kommunikasjon med
deltakere skjer via nett, epost og SMS.
Skåre menighet har fortsatt en sunn og god
økonomi. Kort sagt: I 2014 fikk vi inn
1.846.339 kroner og brukte 1.746.286 kroner.
Vi har 2.141.165 kroner på fond som er skapt
av de forskjellige avdelinger i menigheten
samt alminnelig egenkapital. Totalt så bruker
vi ikke mer penger enn vi får inn. En del
avdelinger går likevel i underskudd i 2014 pga
investeringer. Men dette dekkes av
avdelingens oppsparte midler. De fleste poster
i regnskapet som handler om aktiviteter klarer
å få inntekter i takt med utgiftene. Den
eneste «lønnsposten», innsamling til
trosopplæringsstilling, er også i rute. Her
svinger det litt fra år til annet. I 2014 kan vi
legge av en liten buffer for neste år. I frykt for
å gape for høyt reduserte vi stillingsprosenten
i trosopplæringsarbeidet noe i 2014.
Menighetsrådet har fortsatt profilen på
offertildeling som ble påbegynt i 2013. 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.
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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. Årets resultat ble kr. 527 383,44
hvorav 20 % av avkastningen kr. 111.461
tillegges grunnkapitalen i samsvar med
fondets vedtekter, § 7. Resten av overskuddet
415.922,44 overføres til Skåre menighet.
Dette er midler som blir fordelt etter aktuelle
søknader innenfor formålet. Det er ingen tvil
om at Frøylandsfondet har gitt Skåre menighet
betydelig ekstra ressurser som gir mange
muligheter.
I 2014 ble midler fra Frøylandsfondet fordelt
slik:
Søknad fra Haugesund Skåre KFUK-KFUM
speidergruppe
7.000,Søknad om tilskudd/garanti til orgel i Udland
kirke
100.000,Søknad om midler til sang og musikkinnslag i
gudstjenesten
20.000,Forslag om tilskudd til ledertrening 40.000,Oppfølging av rådets eget budsjett, inndekking
post 41
40.000,Søknad fra KRIK Skåre
23.000,_____________________________________
Til sammen
230.000,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.
Olava og Inghart Frøyland legat
Stiftelsen Olava og Inghart Frøyland legat for
Skåre menighet i Haugesund er en stiftelse
beliggende i Haugesund. Stiftelsens formål er
å bidra økonomisk til menighetsarbeidet i
Skåre menighet. Det skal særskilt legges vekt
på arbeid for unge og eldre og den nye Udland
kirke. Den nye Udland kirke forstått som
bidrag til inventar, utstyr og utsmykning.
Stiftelsen ble opprettet den 24.01.2012 med
grunnlag i testament fra Olava og Inghart
Frøyland.

Pr. 31.12.14 viste fondet en saldo (sum
utestående gjeld og egenkapital) på 12 461
710
Fondet melder om en forventet avkastning på
527.000 kroner for 2015. 80 prosent av
avkastningen overlates til menighetsrådet for
videre forvalting etter retningslinjer. To
prosent blir værende i fondet.
Legatet utgir egen årsmelding og regnskap.

Rapport fra ACT Now-student
Terezi :

have learnt that every culture is different from
others because the first Sunday I decided to
attend the church service and it was totally
different from Kenya. First, the service was
very short and I was shocked not to see many
youths in the church. This was a new thing to
me because in Kenya we believe that youth are
the most energetic so they are supposed to be
in church in a big number so they can help in
different areas. But this seems to be different
according to this Norwegian culture. Most of
the congregations were elderly people.

My experience in Udland church
It’s such an interesting story to be in a new
country with a new culture. I have been in
Norway now for about six months. To be a
student from Hald International Senter I was
assigned a duty to be a volunteer in Udland
church during my internship period. This was a
great pleasure for me to work in a church
because I knew that I will learn many things
and have different experiences. First day when
I visited this church I met amazing people who
are working here and they were in great joy to
see me, so they welcomed me and I felt that I
was in my own church back in Kenya. In this
church there are a lot of different activities
and they involve different people to
participate. For sure this is different back in
Kenya to have all these activities in church.
In my observation I made the aim of this
church to have all these activities is to make
children and other people to be together, to
have fun and also sharing the word of God.
Beside of me having fun in this church I had a
big challenge and that was language. This was
my great fear at first because I knew that I will
not be able to communicate with people and
understand me what I was saying. But as
times goes I saw it as a learning process. The
good thing was the workers in this church they
were ready to help me if I need any assistance
from them. So if I was not getting what people
were saying I was not afraid to ask. But now I
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David og Terezi har vært utvekslingsstudenter
med arbeidspraksis i Udland kirke.
Another thing I saw it as important was KRIK
group. I was impressed to see that church is
having such group which they can bring all
youths together and share out ideas. This
group makes youths to stay positively, to get
new friends, having fun and also reading the
word of God and relating it to this present life
we are living. I believe all churches have this
responsibility to make sure that they bring
people together not only winning people to be
in Christian life and sharing their faith. Now
the fact is Udland church have a big role to
play and that is to challenge other churches to
have such groups for youths and also to create
awareness about the importance of having
different activities within the church. You
never know this seems to be a small thing but

in future I believe Udland church will have
great leaders out of this activities and these
leaders will have great ambitions on how they
can make this church to be well known all over
this continent and also in the whole world.
I think in a church there is a lot of work to do
and if you are working in a church you need to
have that passion in you. My prayer is to hear
that Udland church has been categorized to be
in top among all churches which is leading in

uniting people together and teaching people
the major role of a church. I really thank the
staffs in Udland church and the whole
congregation for the great work they are
doing and also for their support and love they
have shown. May God bless you all.
TUSEN TAKK.

Oversikt over aktiviteter i menigheten 2014
Foreninger/
grupper og lag
Udland søndagsskole
Hellig uro
Tirsdagsklubben
Kor og lek
Udland barnekor
Udland aspirantkor
Tween
Skåre 1.KFUK-speidere
14. Haugesund Skåre KFUM
Konfirmantarbeidet
LIV
Barnas råd
Babysang
KRIK Skåre

Alders-gruppe
0-9
9-13
0-6
0-6
9-12
6-8
10-12
9914
16
6-12
0
13-18

Antall deltakere som
benyttet/ deltok i tilbudet
100
45
50
100
25
12
25
30
40
108
11
15
39
25

Etter skoletid
Plan-B
Minileder-agenter
Etter Skoletid
Milk Ledertrening
Kulaklubben
Udlandkoret
Husfellesskapsgrupper
Bibelgrupper
Bleikemyr Misjonsgruppe
Formiddagstreff
Tibetmisjonsforening
Kreativt verksted

6-12
6-12
10-12

145
130
20

15
Voksne
Voksne
Voksne
Voksne
Voksne
Voksne
Voksne
Voksne

30
20
27
18
50
8
25
15
15
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Prosjekter
Barn er bra!- festivalen
Adventsuka
Skole- kirke samarbeid
Barnehage- kirke samarbeid
Diakonale møter og turer
Sorggrupper/
Samtalegrupper
Sommertur til Vikse
Fasteaksjon
Late night service
Skolestartleir
Fireårsbok
Tårnagenter
Lys Våken
Spleiseparty
Spillkveld
Seksårsbok
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6-12/13-18
Alle
6-12
0-6
Eldre
Voksne

800
1500
900
500
100
20

Alle
Ungdom/
voksne
156
4
8
10-11
Voksne, unge voksne
5.kl6

100
150
100
43
71
45
45
30
10
43

Informasjonsarbeidet
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.
Fra august 2013 av byttet infomedarbeider
Tom Landås og Tove Marie Sortland fra Skåre
menighet arbeidsområder, og Sortland
overtok stillingen som
informasjonsmedarbeider i 50% i en treårig
avtale.
Informasjonsarbeidet skal være med 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 2014
fortsatt følgende tiltak:
Folk og kirke Menighetsbladet er felles for alle
tre menighetene i Haugesund. Det ble gitt ut 6
nummer i 2014. 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

51

noen utfordringer. Bladet blir lest av mange og
vi får gode tilbakemeldinger. Faste frivillige
medarbeidere i redaksjonen er Sigmund
Hansen og Knut Meland.
Vi har et godt samarbeid med Karmøy trykk
som har både layout og trykk.
Nettstedet www.haugesund.kirken.no er en
informasjons- og nyhetskanal. Det er
oppdatert og i aktiv bruk. Siden inneholder
blant annet påmeldingsmoduler og
aktivitetskalender, knyttet til Medarbeideren.
Høsten 2014 startet arbeidet med å finne en
ny nettløsning, siden har tjent oss godt lenge,
men trenger fornyelse.
Sosiale medier De tre menighetene,
Kulturkirken Skåre 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. Det er planlagt et verksted
om sosiale medier for alle ansatte, for å styrke
og forbedre bruken av dette verktøyet.
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.

Pressemeldinger Informasjonsmedarbeider
sender jevnlig ut pressemeldinger om stort og
smått som skjer i menighetene, og opplever
grei respons på disse. Media bruker også
aktivt nettsidene våre for å oppdatere seg på
kirkestoff. Godt over 70 små og store saker
om kirken ble laget i byens papiraviser i 2014, i
tillegg kommer radio, tv og nettsaker.
Brosjyrer I 2014 ble brosjyren Gravferd i
Haugesund laget for å bedre presentere
gravferdstilbudet og gravlundene våre.
Informasjonsmedarbeider er også ansvarlig for
Barn er bra!-festivalens informasjon, og lager
blant annet brosjyren til festivalen .
Felles stabsmøter For å ivareta den interne
informasjonen i organisasjonen vår, har vi
felles stabsmøter et par ganger i semesteret.
Informasjonsmedarbeider har hatt flere
innlegg på disse møtene.

Barn er bra!-festivalen

Årets festival hadde en rekordoppslutning på
600 barn, det vil si at alle de 24
aktivitetsgruppene var så godt som fulle.
Heldigvis fikk man også rekruttert mange
ledere, 165 ungdommer, 20 HSH-studenter og
30 voksne fra kommune og kirke sørget for en
fantastisk festivaluke.
Arbeidsgruppa for festivalen bestod i 2014 av
festivalsjef Tom Landås, praktisk-teknisk
ansvarlig Tor Jakob Bjørndal, påmeldings- og
registreringsansvarlig Marit Jensen,
lederansvarlig Geir Kvassheim og ansvarlig for
internasjonalt samarbeid Sverre Wathne.
Helene Breivik Hellerdal fra Haugsund KFUKKFUM var kunstnerisk ansvarlig i
arbeidsgruppa. Før festivalen ble Marte
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Bårvåg Nesse hennes vikar, da hun gikk ut i
fødelspermisjon.
Reidun Flaten Qvale var leder for Barnas Råd,
Jane R.L. Neraal var økonomiansvarlig og Tove
Marie Sortland var informasjonsansvarlig. Tor
Egil Eriksen var festivalprest.
Barn er bra!-prisen gikk til Barneavdelingen på
Haugesund sjukehus, som var godt
representert på prisutdelingen på
ettermiddagsshowet torsdag. Avstemmingen
foregikk som året før, at Barnas Råd innstilte
tre kandidater som barna på festivalen stemte
på fram til og med onsdagen.
TV-aksjonen «Vann forandrer alt» ble markert
blant annet ved at generalsekretær i Kirkens
Nødhjelp var til stede på ettermiddagsshowet
onsdagen, samt at alle barn og ledere var med
på en symbolsk vannbæring fra Skeisvannet til
festivalområdet. Samme dag ble også
festivalens første egne pressekonferanse
arrangert.
Samarbeidet med Strømmestiftelsen og Hald
Internasjonale Senter fortsatte å utvikle seg,
og 4 studenter fra Kenya, Peru, Uganda og
Bolivia startet dermed sitt 7 måneder lange
utvekslingsopphold i Haugesund med å være
tilstede på Barn er bra!-festivalen. Jane Terezi
og David Piscoya fortsatte arbeidet sitt i Skåre
menighet, og Djerv 1919, mens Andy Nixcer
Garcio Amasifuen og Namutebi Faridah har
hatt arbeidsplasser på Gamle Slaktehuset og i
Sagatun barnehage.
Sportsklubben Djerv 1919 og HC-koordinator
Kjell Bjelland hadde som året før ansvar for
integrering av barn med spesielle behov,
sammen med diakon Jorunn Kringeland
Thorsen.
Barn er bra!-redaksjonen hadde et godt
samarbeid med Radio 102 i løpet av festivalen,
og sendte direkte reportasjer og intervjuer
hele uka fra festivalområdet.
Evalueringene av festivalen viste stor
tilfredshet med arrangementet, samtidig som
mange nye idéer kom opp. Fellesdans på
showene var et av mange høydepunkt, mens
enda bedre oppfølging av de yngste lederne
kom som et av hovedforslagene til forbedring.

Konfirmantarbeidet
Konfirmantarbeidet drives fortsatt i godt
samarbeid mellom alle de tre menighetene i
byen.
Vi kan tilby et variert og spennende tilbud der
konfirmantene velger mellom 7 ulike
undervisningstilbud og tre leiralternativer;
KonfAction i Bø, TT på Gjøvik eller
prosjektcamp i nærområdet. Dette får vi til
pga at vi er tre menigheter som samarbeider,
og kan spille på hverandres ressurser.

over kr.270.000,- til det viktige arbeidet som
Kirkens Nødhjelp driver.
Det er fortsatt stor oppslutning om
konfirmasjonen i menighetene, og det er vi
svært takknemlige for. 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.

Late night service
En god gjeng reiste som vanlig på KonfAction
til Bø i Telemark. Mange fornøyde deltagere
fikk med seg en stor opplevelse! God stemning
på bussen hjem er et flott vitnesbyrd om at
konfirmantene har hatt det gøy på leir. En flott
opplevelse fikk også en nesten like stor gjeng
som reiste til TT på Gjøvik!
De som ikke reiste på sommerleir, ble med på
to weekender i løpet av våren 2014. Den
første var «bo-hjemme-helg» i Rossabø kirke,
den andre var to dager med en overnatting på
Fredtun leirsted på Karmøy. Flinke
konfirmanter bidro med dramatisering,
tekstlesing mm. på gudstjenestene både i
Rossabø kirke og på kapellet på Fredtun.
På alle tre leirene hadde vi god hjelp av
ungdomsledere fra ledertreningskursene MILK
og LIV. Veldig kjekt og viktig å få til samarbeid
mellom ungdommene på ledertreningen vår
og konfirmantene!
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
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LNS er en ungdomsgudstjeneste som er ca. 4
ganger i halvåret. Det er lovsang,
bønnevandring, kveldstanker, og så er det
kveldsmat etterpå. På den siste samlingen i
desember så merktes det at konfirmantene
hadde oppdaget at dette var et alternativ til
vanlig gudstjeneste på søndagen og mange
konfirmanter møtte opp.
Ungdommer blir utfordret til å ha
kveldstanker og delta i forsangertjeneste.
Pionerkirken har måtte trekke seg ut av
samarbeidet, så nå er det Rossabø, Vår
Frelsers, Skåre og KFUK/M, som er ansvarlige
for samlingene.

Ledertrening
Det har i 2014 vært god oppslutning om
ledertrening for ungdommer i kirken i
Haugesund. Godt samarbeid, positive
ungdommer med godt oppmøte på
samlingene og spennende
undervisningssamlinger er også noen av
stikkordene for dette året!
Menighetene i Haugesund hadde i 2014
ungdommer på MiLK (MiniLederKurs for
fjorårs konfirmanter), LiV (Ledere i Vekst), LiV
2 (Ledere i vekst videregående kurs) og LiV 3.
LiV-kursene er i samarbeid med Haugaland
krets av KFUK-KFUM.
Samarbeidet mellom Vår Frelsers menighet,
Skåre Menighet og Rossabø menighet har
også i 2014 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.
Mange av tiltakene i våre menigheter har
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!
Gjennom samlingene på MiLK-kurset får
deltagerne undervisning om selvbilde og
identitet, kommunikasjon, lederrollen,
samarbeid, arrangementsteknikk, styrearbeid
og målarbeid m.m. Det er også et mål at
deltagerne skal få mer innblikk i troen sin og
bli bedre kjent med sitt gudsbilde. Gjennom
kveldssamlingene og undervisningen får de
utforske det! På noen av samlingene har vi
hatt inviterte foredragsholdere som har gitt
god undervisning. 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.
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LiV-kurset er et ledertreningskurs med et
høyere ambisjons- og motivasjonsnivå enn
MiLK. Det forventes mer av deltagerne på
kurskveldene og samlingene.
Praksisoppgavene er fordelt utover hele året
de går på LiV. Liv’erne 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-deltagerne.
I 2014 hadde alle menighetene deltagere på
MiLK og LiV 1. I september, ved oppstart av
nytt MiLK kurs var det ca. 40 påmeldte. Av de
30 som fikk kursbevis på MiLK våren 2014, har
19 ungdommer har gått videre til LiV 1. Det er
om lag 10 ungdommer som har gått videre til
fra LiV 1 til Liv 2. På Liv 3-kurset som ble
startet i 2013, med fokus på internasjonal
diakoni og internasjonalt lederskap, har 1
ungdom vært med i 2014.
Det er veldig gledelig å se at kirken i
Haugesund i 2014 har en god gjeng med
positive og engasjerte ungdommer i
ledertrening. Samarbeidet med Haugaland
krets av KFUK-KFUM er viktig for den videre
satsingen på ledertreningen.

Tårnagentene
Alle 3. klassinger får invitasjon i posten til en
samling i vårsemesteret. Skattejakt,
tårnbesøk, forming, sang og dans. 5. og 6. april
2014 var byens 84 Tårnagenter fra de tre
menighetene samlet i Udland kirke.
Agentene fikk følgende brev:
Vi trenger deg, til å være med å løse oppdrag
og mysterier i UDLAND kirke! Alle åtteåringer
og 3. klassinger som hører til Vår Frelsers,
Rossabø og Skåre menighet er invitert.
Agentmøtet lørdag, starter kl.14.00 og varer
til kl. 18.00. Som agent får du utdelt
agentbevis og starter jakten. Etter en
spennende jakt er det tid for pizza. Søndag
treffes vi igjen kl.10.00 til Tårnagentgudstjeneste og er ferdig klokken 14.00.
Klarer agentene å løse alle mysteriene er det
utlovet en dusør! Foresatt, eventuelle søsken,
faddere og venner er også invitert til

gudstjenesten som starter klokken 11.00
søndag.
Det er agenter i mange kirker over hele landet.
Vi håper du har lyst til å være med som agent
her i Haugesund.
Og det var det mange som hadde lyst til dette
året. Jakten på kjærlighetsklokken gikk etter
planen og det ble en flott gudstjeneste
søndag. 15 ungdomsledere og 4 ansatte ledet
arrangementet som går på rundgang i byens
kirker.

Diakonale fellestiltak
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 2014 fokus på retten til
RENT VANN for alle mennesker. 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.
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 to møter i året 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
gjelder dette samtaler, men og felles tiltak
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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.
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.

Vafler og glad sang på Lørdagskaféen
Tilbud for og med mennesker med
utviklingshemming. Lørdagskaféen en gang i
mnd. i Vår Frelsers menighetshus samler ca.
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. Vi ser at alle
mennesker har store og ulike ressurser 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.280.000,- ble samlet inn i
2014. Dette er en viktig del av vårt
internasjonale diakonale arbeid.
Temakveld/undervisning. Vi hadde felles
temakveld om diakoni der Prof. Dr. Theol Kjell

Nordstokke foreleste over temaet: « Hvordan
ville Jesus praktisere diakoni i vår tid?»
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 og fellesrådet
er sertifisert som Miljøfyrtårn.

HØR – Haugesund økumeniske råd
Årsrapport Haugesund økumeniske råd (HØR)
Årsmøtet 2014 ble avviklet i Udland kirke.
Hele styret ble gjenvalgt, men Hans Einar
Johannessen fra den katolske kirke har i løpet
av året trukket seg. I hans sted møtte Åse
Amlie.
Styret har videre bestått av: Sigmund Hansen,
Vår Frelsers menighet, Nils Oddvar Valen,
Frelsesarmeen, Arnold Skaatan, Skåre
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menighet. Gordon Valen, Misjonskirken i
Skåredalen og Gunnar Magnussen,
Metodistkirken, vararepresentanter.
Utenom kveldsmøtet med "Bønn for kristen
enhet" som måtte avlyses på grunn av brått
dødsfall, gikk de årvisse arrangementene som
vanlig. Bra oppslutning om kvinnenes int.
bønnedag i Vår Frelsers kirke/menighetshus,
økumenisk kveldsgudstjeneste 2. påskedag i
Rossabø kirke og friluftsgudstjenesten 2.
pinsedag på Krosshaugen.
All kollekt, minus noen annonseutgifter, har
gått til bibelselskapet, ca 12.000 kr.
Styret i HØR sliter med å få flere menigheter
til å engasjere seg i det økumeniske arbeidet.
Etter siste årsmøte (februar 2015) er det bare
Vår Frelsers kirke som har en representant i
HØR-styret av de tre menighetene i Den
norske kirke.
Sigmund Hansen, sekr. HØR

.

En gledelig økning i antall døpte barn i forhold til fødte, er blant høydepunktene i statistikken
for 2014. Menighetene har stadig fokus på arbeidet med å øke dåpsprosenten etter lengre
tids nedgang. Også konfirmantstatistikken peker oppover etter noen års fall. Vi har en god
oppslutning på 83%.
Gudstjenestedeltakelsen har stabilisert seg. Der er tallene avhengige av mange faktorer, som
for eksempel antall avholdte gudstjenester i menighetene.
Nattverdsstatistikken går fremdeles opp – en fin og viktig utvikling.
Kremasjonsstatistikken viser at antall kremasjoner er rekordhøyt, det er en ønsket situasjon
mht. plassbehov på gravlundene
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