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Innledningen  
Årsmeldingen fra Skåre menighet beskriver på forskjellige måter det meste av det som skjer i 
menigheten. Den har forskjellige bidragsytere og vi lar den være fargelagt av nettopp det. La oss 
begynne med vår kirkes visjon: 
 
Den norske kirke − en evangelisk-luthersk folkekirke 
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. 

tjenende 

Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. 

misjonerende 

Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt. 
 
I tillegg til denne visjonen for hele Den norske kirke har vi arbeidet etter planer innen 
trosopplæring, misjon og diakoni, miljøplaner og planer laget for gudstjenesteliv og andre 
samlinger.  
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Høydepunkt og utfordringer 

 
Skåre menighet er en rik og frisk menighet! 2016 er lagt bak oss med gode resultater. Hvordan måles 
resultater i en menighet? Vi har gått gale veien når det gjelder gudstjenestefremmøte. Etter å ha 
tilbakelagt en treårsplan opplever vi tilbakegang på gudstjenesteoppslutning. Men det er all grunn til 
likevel å se lyspunktene. Utfordringen er først og fremst at for få går ofte til gudstjeneste, slik som 
før. Det viser igjen på statistikken. Færre dåp likeså. Samtidig har vi i denne treårsperioden sett at det 
går an å få økt oppslutning. Våren 2015 alene klarte vi en økning på 30 prosent. Det handlet om å få 
mange til å være med å skape gudstjenestene. Det er mulig å få til videre også. En stadig viktig faktor 
for Skåre menighets gudstjenesteliv er trofast drift av søndagsskole. Både for små og store barn. 
 
Ellers vil vi se av årsmeldingen at aktivitetsnivået er høyt. Det er mye som skjer. I trosopplæringen 
kan vi rapportere om gode tall i prosent-oppslutning for mange av tiltakene. I diakonien er det stadig 
en jakt på å gi omsorg til de som trenger det mest. Både de som bor nær oss og langt borte.  
Kirkemusikalsk fremholder vi den høye kvaliteten musikalsk på menighetens barne- og aspirantkor. 
Samt sanggleden for de yngste som stadig gleder oss fra Kor og Lek sin side. 
 
Skåre menighetsråd kan se seg fornøyd med driften av menigheten på mange plan. Nedbetaling av 
orgelet går etter planen, godt hjulpet av givere og tilskudd fra Frøylandsfondet. Vi har en sunn 
økonomi og samtidig utfordringer foran oss som en menighet i en fri kirke hvor det i fremtiden må 
skaffes flere midler enn det som overføres fra stat og kommune. Skåre menighet har nok et stort 
ubrukt potensiale. 
Skåre menighet bygger menighet i tradisjonell forstand med mennesker som i fellesskap ofte ønsker 
å komme sammen for å be, synge, høre og gjøre. Slik som synliggjøres i møter og gudstjenester i 
forskjellige former. Samtidig er Skåre menighet og  Udland kirke, et samlingssted for mange flere enn 
en trofast kjerne. Gjennom skole-kirke og barnehagesamarbeid og andre former er kirken og 
menigheten en god samfunnsbygger i bydelen vår. Det er stor åpenhet for fellesskapet vi har å by på. 
En god posisjon å være i som må forvaltes godt. 
 
I denne årsmeldingen for 2016 vil vi redegjøre for de forskjellige områder for vår virksomhet. 
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Bemanning  

 
Ansatte i menigheten 2016 
 

Navn Stilling Stillingstørrelse Kommentar 

Arnold Skaatan Sokneprest 100%  

Tom Landås Adm.leder 
tros-opplæringskoordinator 

100%  

Torgeir Vea Prest   

Silje Barkved Fossan Prest  Frem til høsten 2016 

Lisbeth Skilhagen Haaheim Diakon 100%  

Reidun Flaten Qvale Kateket 60%  

Marie Meidell Kristensen Trosopplæringsmedarbeider/ 
diakonimedarbeider 

20%  

Bjørg Lund Trosopplærings-medarbeider 100%  

Randi Førre Sekretær 70%  

Leiv Rossehaug Kantor 100%  

Brit Steinsland Trosopplæring/kor 20%  

Dordi Hege Selvaag Kirketjener 50%  

Andreas Lund Kirketjenerassistent Timer  

Tove Marie Sortland Trosopplæringsmedarbeider 30% Til sommer 2016 

 
 
Utvalg og komiteer i 2016 
 

Utvalg/ 

komiteer 

Medlemmer 

Vaktmestergruppen 

 

Bernhard Engedal 

Jan Arne Igelkjøn 
Egil Johan Sandvik 

Harald Kyvik 
Tor Log 

Diakoni og misjonsutvalg  

 

Lisbeth Skilhagen Haaheim 

Otto Sirnes  
Lillian Tornes 

Frid Selvaag 
Anders Sande 

Anny Helen Gudmundsen 

Gudstjenesteutvalg  

 
 

Arnold Skaatan  

Leiv Rossehaug 
Knut Meland  
Åse Rødeseike 

Einar Torkildsen 
Jarle Botnen 

Utsmykkingsutvalg  Menighetsrådet 

Trosopplæringsutvalget  
 

 

Tom Landås 
Marie Meidell Kristensen 

Reidun Flaten Qvale  
Harald Nes, 

Ingunn Soland Drabløs 
Katrin Kyvik  
 

Kulturkirkekomite  Styres av Dordi Selvaag og Tom Landås etter at styret for Kulturkirken avsluttet sitt arbeid. 

Orgelkomité Harald Nes 

Brit Steinsland 
Leiv Rossehaug 
Svein Skrunes 

Styre for Stiftelsen Olava og 
Inghard Frøylands legat 

Gro Steensnæs Håvåg, leder til desember 2016 
Jostein O. Waage, leder fra desember 2016 

Harald Nes 
 

Regnskapsfører: Svein Skrunes 
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Medarbeiderpris og begrunnelse for utdeling i 2016: 
 
*Asbjørn og Anne Therese Ness  
En levende menighet består av folk som deltar, bidrar og inkluderer andre. Ekteparet som tildeles 
prisen som årets «veteran» er også på mange måter en  «Integreringspris». For disse veteranene har 
holdt på med dette før samfunnet ellers hadde et stort fokus på det. De har selv erfart å reise langt 
ut i verden for å dele det de tror på og tatt med seg hjem inspirasjonen og erfaringen til vår menighet 
og vår by. Deres trofasthet til menigheten er påfallende og viktig. De er også det beste eksempel på å 
gi plass til andre rundt bordet. Begge har alltid gitt mye til fellesskapet, både ved å påtas seg 
oppgaver og med sin trofaste support og deltakelse i fellesskapet. Juryen har fokusert spesielt på 
integreringen- og inkluderingsholdningen de viser. Samtidig setter vi altså umåtelig pris på deres 
lange fartstid i menigheten. 
 
Årets «veteran» er Asbjørn og Anne Therese Ness. 
 
*Svein Skrunes  
Han blir ofte nevnt når noen grubler på formaliteter og tall. Samtidig er han en av de beste i 
oppvasken i Skåre menighet. En fantastisk medarbeider for en menighet som har både store vyer, 
planer og krevende aktivitet. Hans bevisste valg, når pensjonstilværelsen gav han mulighet til det, å 
ta oppvasken for Skåre menighet er forbilledlig og inspirerende.  
Juryen har likevel fokusert mest på hans rådgiverfunksjon gjennom flere tiår i menigheten. Når 
avtaler, statutter og dokumenter skulle lages ble han ofte spurt. På samme måte med tall og 
regnskap har han vært en søyle i menigheten. Hans vurderinger har gitt trygghet og spart 
menigheten for store utgifter. At han samtidig er en av de trofaste når menigheten samles gjør bildet 
av denne mannen enda vakrere! 
 
Årets «Rådgiver i særklasse» er Svein Skrunes. 
 
*Thorstein Feet Sano og Fredrik Monclair Pedersen 
 De er unge, trofaste, dyktige og inspirerende! Menigheten er svært stolte av å ha dem i teamet av 
gode ledere og medarbeidere. De har tross sin unge aldere allerede rukket å gjøre seg bemerket i 
mange sammenhenger. De fremstår ofte som bestevenner. Noe de har blitt gjennom 
ledertreningsarbeidet i menigheten. Mange barn har disse to guttene som sine helter når de møter 
dem i forskjellige aktiviteter i menighetsarbeidet og på Barn er bra! –festivalen. Samtidig er de også 
gode forbilder for sine jevnaldrende og har allerede inspirert mange konfirmanter til også å bli 
ledere. De deltar på søndagsskolen, Plan B, KRIK og i mange andre sammenhenger. 
Guttene som får denne prisen sammen, og hver for seg, har en genial framtoning med sine smil og 
sin sjarme, humor og latter, alvor og ettertenksomhet. Flinke folk, dyktige karer, gode gutter! 
 
Årets «Unge medarbeidere» er Thorstein Feet Sano og Fredrik Monclair Pedersen. 
 
*Ingrid Haraldseid 
Hun er en av dem som opprettholdt søndagsskolearbeidet i nordre bydel i lang tid før vi fikk Udland 
kirke. Et viktig byggetrinn. Hun er også en av bærebjelkene i det som populært blir kalt det første 
byggetrinn i Udland kirke, Udlandkoret. Hun er et godt eksempel på at man kan melde seg til tjeneste 
i menigheten på forskjellige arenaer alt etter det som for tiden passer. Nå for tiden deltar hun med å 
bære rundt menighetsbladet Folk og Kirke, vasker og stryker kluter og duker, synger i kor og aktiv i 
misjonsforening. Det betyr at hun bygger fellesskap i menigheten og er en del av det. Vi tror hun blir 
litt brydd over å få en slik pris, men er egentlig en tøff dame som har tatt mye ansvar gjennom årene.  
 
Årets «trofaste» er Ingrid Haraldseid. 
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Menighetsrådet 

 
Rådet har bestått av følgende medlemmer i 2016: 

 
Fra og med november 2015: 
Gro Steensnæs Håvåg, leder 
Harald Nes, nestleder 
Otto Sirnes 
Jostein O. Waage 
Jan Arne Igelkjøn – fritak fra august 2016 
Kari Sigvor Kollbær Rasmussen 
Jarle Botnen 
Kåre Fredheim 
Arnold Skaatan 
 
Varamedlemmer: 
Kathrine Straum – medlem fra august 2016 
Eivind Eidesvik 
Bernhard Engedal 
Reinert Husveg 

 
Møter og saker 
Skåre menighetsråd har hatt 9 menighetsrådsmøter og ett fellesmøte mellom byens menighetsråd. 
Rådet har behandlet 51 saker. Det er også uformelle møter mellom byens menighetsrådsledere med 
tanke på hvordan man kan arbeide sammen på viktige områder. 
 
Administrasjon og økonomi 
Skåre menighet og Skåre menighetsråd har ressurser både fra Haugesund kirkelige fellesråd, statlige 
midler og innsamlede midler. Menighetsrådets virksomhet ledes av tilsatt daglig leder som ser til at 
menighetsrådets og fellesrådets vedtak blir virkeliggjort i Skåre menighet. Daglig leder i 50 prosent 
stilling, er da både leder for virksomheten og på delegasjon også leder for de ansatte knyttet til 
Haugesund kirkelige fellesråd. Betydelige deler av administrative oppgaver og føringen av regnskap 
er knyttet til ansatte på felleskontoret til Haugesund kirkelige fellesråd. En god ordning for 
menigheten som da kan i større grad konsentrere seg om tiltakene som skal gjennomføres etter 
menighetens planer. I 2016 ble det påbegynt en større omlegging av dataplattformer og løsninger for 
regnskapsføring som har utfordret det etablerte, men har som mål å gi forbedring. Dette er også en 
del av økonomiseringen som fellesrådet har igangsatt, samt nødvendig i forhold til at kirken skal stå 
på egne ben administrativt. Dataløsninger tidligere har vært levert for det meste av kommunen.  
 
Skåre menighets ansatte bidrar alle med å planlegge og gjennomføre de forskjellige tiltak.  
 
Skåre menighets økonomi er sunn. Hvor god den er må vi se i sammenheng med målsettingene vi 
har. Vi bruker stort sett ikke mer penger enn vi til enhver tid har. Mye av oppsparte midler, og midler 
som kommer fra Frøylandsfondet har vært brukt til nedbetaling av orgel. 
 
De forskjellige aktiviteter i menigheten er ikke en belasting for menighetskassen. Disse avdelinger har 
også i 2016 kun brukt av sine «egne» penger. Det vil si at inntekter på egenandeler, medlemsavgift ol 
har dekket utgiftene. Der det ikke har gjort det er det dekket av oppsparte fond til formålet. 
 
Det er i 2016 kommet inn 380.000 kroner i offer og innsamlinger. Av dette blir 140.000 kroner brukt 
til tiltak i menigheten. 
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Frøylandsfondet har også de siste årene vært et godt bidrag til menighetskassen. I 2015 var 
avkastningen svakere enn året før slik at det ble 129.000 kroner til fordeling. Disse midlene ble brukt 
til nedbetaling av orgel og trosopplæringsarbeid. (under ser man avkastningen for 2016 - som etter at 
regnskapet for Frøylandsfondet er godkjent blir oversendt Skåre menighetsråd) 
 
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. 
Styret er av den oppfatning at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. 
Stiftelsen har ingen ansatte og derfor heller ikke noe arbeidsmiljø eller sykefravær. 
Stiftelsen forurenser ikke det ytre miljø. 
 
Styremøter 
Det er i 2016 avholdt ett styremøte som behandlet 3 saker i tillegg til årsmøtet som ble avholdt 
5.april. 
 
Styret 
Styret har bestått av Gro S. Håvåg, Jostein O. Waage og Harald Nes. Gro S. Håvåg var leder frem til 
Jostein O. Waage tok over vervet i desember 2016. 
 
Kapitalen 
Pr. 31.12.16 viste fondet en saldo (sum utestående gjeld og egenkapital) på 13 027 693. 
 
Kapitalforvaltningen 
Gjensidige har forvaltet kapitalen siden oppstart av legatet og den er plassert på følgende måte: 
 

Toten Sparebank 0,00 

SEK 9750.07.16162 25 993,23 

SR-bank 3201.60.74518 4,00 

Danske invest Norsk 
Obligasjoner 

3 210 654,29 

Pimco GIS 1 399 889,76 

Nordea Obligasjon II 3 653 027,29 

Pramerica US Corprate Bond 1 895 438,14 

Holberg Likviditet 836 614,03 

KLP Obligasjon Global II 2 001 318,59 

Alfred Berg Obligasjon 3-5 0,00 

Skåre menighet skyldig 5 023,86 

  

Sum omløpsmidler 13 027 963,19 

    
Styret har i løpet av året hatt løpende kontakt med Gjensidige forvaltning og fulgt fondets utvikling 
nøye. Styret ser at tidlig på høsten var utviklingen svært lovende for så å flate litt ut. I forhold til det 
mandat styret har gitt Gjensidige forvaltning må vi si oss rimelig fornøyd. I løpet av høsten ble det 
likevel tatt vurderinger på om tolkningen av mandatet kunne gi rom for nytt mandat. 
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Disponering av fondets avkastning 2016 
 
Årets resultat ble kr. 317.273,24 hvorav 20 % av avkastningen kr. 69.123,29 tillegges grunnkapitalen i 
samsvar med fondets vedtekter, § 7.  
 
Resten av overskuddet 248149,95 overføres til Skåre menighet.   
 
Haugesund, 31. desember.2016/7.mars 2017 
 
Gro Steensnæs Håvåg, styreleder til og med 6.desember 2016 
Jostein O Waage, styreleder fra og med 6.desember 2016    
Harald Nes, styremedlem 

 
Rådets virksomhetsområder  
Her har forskjellige forfattere bidratt til å prege fremstillingen av hva som hendte i Skåre menighet 
i 2016 
 
Gudstjenesteliv og kirkelige 
handlinger 
Trender og tendenser. 
Å oppdage trender og tendenser i 
gudstjenestelivet er ikke det letteste 
av verden. Det krever en avstand, 
som den som er midt oppe i det, ikke 
har. Allikevel: 
Det første som slår meg er at 
frammøtet er veldig stabilt. Det er 
små variasjoner fra år til år. Det er en 
veldig trofast stamme som kommer 
til gudstjenestene. Vi klarer riktignok 
ikke å leve opp til det høye målet vi 
satte for gudstjenesteframmøte for noen år siden. Men selv de dagene når det ikke er så mange, blir 
rekken lang når det er tid for nattverd. Stammen består av de litt eldre og de som har barna med til 
søndagsskole. Det er viktig at søndagsskolen opprettholdes også sett fra et frammøte-perspektiv. 
Dessuten bidrar den til god aldersspredning på gudstjenestene. Det er en sammensatt forsamling.  
Jeg synes arbeidet med gudstjenesten skjer på en samvittighetsfull og dedikert måte på alle plan. 
Det er viktig at vi spør oss om vi når ut til ulike deler av befolkningen og også om vi har et åpent øye 
ut mot den verdensvide kirken vi er en del av. Jeg synes vi gjør begge deler. Vi har et variert 
gudstjenesteliv. Trosopplæringen er godt integrert i gudstjenestelivet. Misjonsprosjektet bidrar til å 
sette misjonen på dagsordenen. Samtidig kan vi bli bedre på alt. Men det er viktig å ikke alltid ønske 
seg alt vi ikke har, men å stimulere det vi har og være glad for det som skjer. All vekst skjer nedenfra. 
Det håper jeg flere vil være med på. 
En trend på landsbasis er at lojaliteten mot Den norske kirke ikke er like sterk som tidligere. Det har 
ført til utmeldinger mange steder og noen har funnet seg nye gudstjenestefellesskap. Det vil jeg være 
den første til å beklage. For menigheten er ikke et meningsfellesskap, men et sted hvor mennesker 
med ulike meninger samles om det som forener: troen på den treenige Gud. 
Ønsket og utfordringen er at alle som vil tilhøre Skåre menighet finner sin plass i gudstjenesten, slik 
at Jesus gjennom menigheten kan bli tydeligere for alle. 
Vi er Jesu kropp. Ingen menighet uten Jesus, men heller ingen Jesus uten menighet. 
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Arnold Skaatan, sokneprest 
 

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.  
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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. 
 
 
HER ER LITT OM OMFANGET AV TROSOPPLÆRINGEN 
(Liste – oppsett) 
 

 
 
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. Kontakt kirkekontoret hvis du har spørsmål. 

Babysang 

0-1 år. Hver mandag kl. 11-11.45. Musikk, sang, rytmer og bruk av alle sanser. Ta med niste, så spiser 

vi sammen i stua etterpå.  
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Tirsdagsklubben 

Tirsdager kl 11.00. Fra 0-6 år i følge med voksne.- Samling med sang og formidling, 

rytmeinstrumenter, matpakkespising og aktiviteter. 

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.  

Seksårsbok for seksåringen 

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 gode sanger å by på. Noen får boken som 

avslutning på Skolestartleir. Andre kan komme søndagen de blir invitert for å få den. 

Kor og lek 

Mandager kl 17.00-17.45. Fra 0-6 år.  

Mye sang og musikk, lek og aktiviteter. Samlingsstund. 

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. 

Hellig Uro 

-For dem som ikke ønsker å sitte i ro så lenge om gangen! 

Udland kirke hver søndag kl.11.00 

En søndagsskole for barn fra 2.klasse. 

Skolestartleir  

Alle 6-åringene i menigheten blir invitert til en bo hjemme-leir i anledning skolestart i august. Vi blir 

kjent og har morsomme aktiviteter i lag. Invitasjon kommer i posten.  

Udland aspirantkor 

Mandager 17.00.17.45. Fra 1.-2. klasse. Sangglede, koropplæring og fellesskap.  

For gutter og jenter.  

Udland barnekor 

Mandager kl 17.30-19.00 Fra 3.-7. klasse. Korfellesskap, noteopplæring, sangglede og 

gudstjenestedeltaking! 

For jenter og gutter.  

Etter skoletid 

Tirsdager kl. 13.00-15.00 Fra 1.- 7. klasse. Klubb med måltid, lek, idrett, spill, forming og musikk. 

Samling i kirkerommet med bønn og lystenning. Fra 5.-7. klasse er du med som minilederagent, med 

egne samlinger! 

Tårnagentene 

Alle 3. klassinger får invitasjon i posten til en samling i vårsemesteret. Skattejakt, tårnbesøk, forming, 

sang og dans. 
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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.  

Barn er bra!-festivalen 

Høstferien, for barn fra 1.-7.kl. 

En festival for, av og med barn! 

 

KFUK/KFUM-speidere 

Oppdagere torsdager kl 17.00 Fra 

2. klasse. Speidere fra 4 kl. torsdag 

kl 18.30. Felles samling og 

patruljemøter.  

Lys Våken 

Natt til første søndag i advent. For 

5. og 6. klasse. Overnatting i 

Udland kirke. Lek og bli kjent, 

aktiviteter, gudstjenesteverksted, 

kirkenyttårs-feiring, nattkino, 

gudstjenestedeltaking 1. søndag i 

advent. Invitasjon kommer i 

posten. 

MILK og LIV, ledertrening 

MILK er ledertrening for deg som 

nettopp ble konfirmert! Kurset 

starter høsten like etter konfirmasjonen. Du får informasjon på slutten av konfirmanttiden. Kurset er 

felles for ungdom i Haugesund. 

LIV er for ungdom på videregående skole. Kursing og fellesskap med ungdom fra hele Haugalandet, i 

samarbeid med KFUK/KFUM.  

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. 
 
 
Konfirmantarbeid 
Konfirmantarbeidet drives i godt samarbeid mellom de tre menighetene i byen. 
Dette gjør at vi får til et godt og variert tilbud.  
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Undervisning i Skåre menighet 2016. 
  

 
 
Undervisning for  
• Barnehagebarn 
• Skolebarn 
• 0-18 år i trosopplæringen 
• Voksne 
 
Undervisning for barnehagebarn. 
Menigheten sender ut felles invitasjoner til alle barnehagene innenfor menigheten. Alle barnehagene 
kommer til opplevelser for læring både til påske og jul. Det er også stor oppslutning til samling i 
kirken i adventstiden og til sommeren. Mitt inntrykk er at tradisjoner i samarbeidet skaper trygghet 
til å takke ja til kirkens invitasjoner.  
 
Undervisning for skolebarn. 
I store deler av landet vårt har det vært og er stor usikkerhet og uenighet om det er riktig å arrangere 
gudstjenester i skolens regi. Skole/kirke-samarbeid skal ikke være undervisning til tro, men om tro. 
Gudstjeneste er i særstilling fordi det ikke bare er undervisning og formidling, men også oppfordring 
til aktiv deltagelse. Fra kirkens side kan det ligge en fristelse til å endre på gudstjenesten slik at den 
ikke støter noen. Men gudstjenesteansvarlige blir oppfordret fra sentralt hold om å formidle kirkens 
tradisjoner og tro frimodig i tråd med kirkens lære. Alle skoler innenfor våre menighetsgrenser takker 
ja til gudstjenester inn mot høytidene. Engasjementet inn mot samarbeidet varierer, men 
samarbeidet med alle skolene er godt.    
Når det gjelder undervisningen (kirkebesøkene) om kirkens tro og tradisjon i temaene jul, påske, dåp 
og sorg & begravelse, er det stor og god oppslutning. Det hender at lærere reserverer sin klasse for å 
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komme på et slikt kirkebesøk. Når dette er tydelig, så brukes anledningen til å oppklare at dette ikke 
er trosopplæring, men undervisning til forståelse og læring. 
 
Undervisning i kirkens tro og tradisjon, livstolkning, livsmestring og tro i praksis foregår i kirkens 
trosopplæring (0-18 år). 
En stor del av trosopplæringen foregår når de døpte (tilhørende) er 14-15 år. Når ungdommene 
velger kirkelig konfirmasjon, så er tradisjon en sterk faktor, men vi ser også at viljen til å være en del 
av kirkens fellesskap er sterk. I Skåre menighet har en stor del av de som konfirmeres vært med i 
kirkens trosopplæring siden de ble døpt. Det man derimot kan se en trend på, er at vår tids 
muligheter til å «shoppe», velge og vrake, etter eget behov og ønske ofte kan komme til syne.  
 
Undervisning for voksne. 
Her kan jeg ikke uttale meg om noen trend, men jeg ser en balanse som ikke er lett! Det er balansen 
mellom å være gode medmennesker med bevissthet omkring miljø, rettferdighet og gjestfrihet på 
alle plan, og samtidig formidle håp om en ny himmel og en ny jord. Kanskje det sier noe om vår tid? 
 
Kateket Reidun F. Qvale 
 
Diakoni og misjon  

 
Misjons- og diakoniutvalget bestod av 4 medlemmer fram til høsten 2016, to avsluttet og en ny kom 
med. Mange er spurt, men det har vært vanskelig å  rekruttere flere medlemmer. Det hadde vært 
ønskelig med 5 utvalgsmedlemmer. De som er i Misjons- og diakoniutvalget  gjør en fantastisk jobb! 
Besøkstjenesten har også i 2016 hatt et hovedfokus. De 6 personene som har vært med i 
besøkstjenesten bestemte at de ville inkludere å ha fokus på flyktningene som kom til byen vår, 
spesielt de som kom til Stølen flyktningmottak. Vi hadde som nærmeste nabo et samarbeid med 
Velforeningen der Stølen ligger og Nordre Misjonskirke. Vi laget velkomstfest for alle på Stølen 
mottakssenter og for alle samarbeidspartene. Det ble en flott fest, men vi kunne ha tenkt oss at flere 
hadde kommet fra menigheten. Kjekt å ha et samarbeid med velforeningen og Nordre Misjonskirke. 
Videre ble det etablert en kafe, Cafè Nordre med åpning annenhver lørdag. Den ble startet i Nordre, 
men ble flyttet til Udland kirke etter «brannen» i Nordre på sommeren. Kafeen hadde fokus på lek 
med barna, mat, integrering og språkpraksis. Mange fine samtaler og utveksling av historier. 
Flyktning tilstrømningen ble ikke så stor som den var forventet på slutten av 2015, så arbeidet med å 
behandle søknadene har gått raskere enn tidligere antatt. Det medførte at flere flyttet fra mottaket 
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og nye kom til.  Dette gjorde at oppfølgingskontakten ble vanskeligere, vanskeligere å vite hvem man 
skulle forholde seg til. Cafè Nordre ble lagt ned i utgangen av 2016 pga at den ble så ressurskrevende 
for de frivillige. Vi er fortsatt åpne for å ha dette tilbudet, men da trenger vi flere frivillige og at flere 
haugesundere benytter seg av tilbudet for å integrere våre nye landsmenn. 
Samarbeidet med Nordre misjonsmenighet har vært interessant på flere måter. Vi jobber med de 
samme diakonale sakene, vi ønsker at flere skal oppleve seg sett, verdsatt, ønsket og akseptert. Og at 
tiltak kan hjelpe de til tro som ønsker det. 
Vi har sammen laget en brosjyre på engelsk for alle aktivitetene i våre menigheter. Denne brosjyren 
ligger på mottaket og på HERO sitt hovedkontor her i byen.  
Vi prøvde oss også på et fellesprosjekt om Seniortreff/formiddagstreff. Dette fordi vi har opplevd en 
stor nedgang i frammøte på våre formiddagstreff, og håpet med en sammenslåing at det skulle bli 
mer interessant. Vi økte da aktiviteten med to formiddagstreff  i måneden. Vi opplevde begge at det 
ble en nedgang i antallet fra hver enhet som kom. Fra 2017 ønsket Nordre å flytte 
formiddagstreffene tilbake til sin kirke. Her i Skåre menighet bestemte vi å videreformidle tilbudet i 
Nordre og avslutte  vårt tilbude pga lite frammøte fra menigheten side. 
Menigheten har inngått et samarbeid med NAV-flyktning om språk og arbeidspraksis for Haugesund 
introduksjonsprogram. 4 stykker har hatt praksis i menigheten, Klubb 83, kirkekaffe, kjøkkentjenester 
og Etter skoletid. 
I et års tid har vi jobbet fram mot et nytt Misjonsprosjekt, sykehuset i Okaldhunga i Nepal, som ble 
vedtatt i menighetsrådet i juni 2016. Stor misjonsdag i kirken 29. august, med besøk og informasjon 
av Jan Magne og Ingunn Moi (tidligere misjonærer i Nepal). På kirkekaffen serverte vi nepalesisk mat. 
Det ble tatt vel imot av menigheten. Vi bestemte oss for å samle inn kr. 50.000,- i året. Målet for 
innsamlingen ble nådd i 2016. Vi ønsker at hele menigheten skal bli kjent med og engasjert i vårt nye 
misjonsprosjekt. 
Diakonien i menigheten  har fokus på Kirke- og helse samarbeidet. Dette for at vi kan bli bedre på å 
samarbeide med helsearbeidere spesielt i hjemmetjenesten og innenfor de som jobber med 
lindrende omsorg. Dette for at kompetansen til diakoner og prester kan komme «pasienten» sine 
åndelige og eksistensielle behov i møte. 
Delekvelder, Klubb 83, besøkstjenesten, sorggrupper, kirkeskyss, kjøring og henting av medlemmer til 
Mental helse sine møtedager, andakter på Udland omsorgssenter, besøk på fengselet, eldreturer, 
turer for mennesker med utviklingshemming, julegudstjeneste for eldre, jubilantfest, Musikk gleder i 
senioruka, temasamlinger om sorg for barn og eldre, husfellesskap og bibelgruppene går som før. 
Miljøfokus prøver vi stadig å bli bedre på. 
Frivilligheten i menigheten består av mange, men vi har mange ønsker og behov som vi trenger enda 
flere engasjerte personer til.  
 
Soknediakon Lisbeth Skilhagen Haaheim 
 
Kirkemusikk  
Gjennom ansatte, innleide musikere og frivillige har menigheten et rikt kirkemusikalsk liv. Korene i 
menigheten er av den største betydning for dette. Menighetens dyktige korledere sørger for god 
kvalitet, berikelse av gudstjenestene våre og sangfellesskap. Vi erfarer også at det nye orgelet i 
Udland kirke skaper begeistring og glede. Orgelet får svært god omtale av de som har kompetanse til 
å uttale seg. 
Menighetens gudstjenesteutvalg har kirkemusikk i gudstjenesten som tema når de drøfter 
utviklingen av menighetens storsamling.  
Både gjennom egne ressurser i menigheten, og andres, er det avholdt en rekke flotte konserter både 
i Udland og Skåre kirke i 2016. 
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Grupper og lag for voksne 
 
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 adventsarrangementet i menigheten. 
 
Udlandkoret  
mandager kl.19.30 -et kor for voksne i alle aldre. Koret har 25 sangere og godt forspent med både 
sopraner, alter, basser og tenorer. Som en av de få enheter i menigheten er de organisert med eget 
styre og vedtekter. 
 
 
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/Seniortreff 
Formiddagstreff, har nå byttet navn til Seniortreff: 
Tiltaket har vært forsøkt i nye former i løpet av 2016. 
 
Seniortur til Solgården 
Menigheten har tilbud om seniorturer til Solgården. Frivillige medarbeidere er ledere. 
 
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.  
 
Delekveld 
har i 2016 hatt møter i Udland kirke ca. annenhver torsdag kl. 20-22, -fra høsten 2015 kl. 19-21. Dette 
er en delekveld, sang, andakt og bønn.  Avsluttes med kveldsmat. Dette har vært et åpene møter 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. 
 
Klubb 83 
Klubb 83 er en klubb for mennesker med utviklingshemming. Det kommer folk fra Bokn, Sandeid, 
Skjold, Tysvær, Karmøy, Haugesund og fra vår bydel. Det er et treffsted med tilbud om spill, dans, 
utlodning, kafe, «Dolly Dimple» og utflukter. 
 
Tibetmisjonsforeningen 
En åpen misjonsforening med medlemmer fra hele Haugalandet som har husmøter. 
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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." 

Kulturkirken Skåre følger disse søylene for arbeidet: 

Gjennom åpne 

SANSER ønsker vi at mennesker i alle aldre skal oppleve en åpen kirke som formidler tro og håp og 

utfordrer til ettertanke. Ved hjelp av SCENEKUNST gir vi mulighet til å formidle kirkens budskap og 

tanker i nye former i et gammelt kirkehus. Invitere til MESSER som hjelper folk til å uttrykke sin tro og 

hente inspirasjon fra kilder og røtter fra gammel tid frem til i dag. Vi ønsker en DIALOG om 

utfordrende og aktuelle tema i kirke og samfunn. Åpne kirken for ekstraordinære KONSERTER i 

varierende sjangere med artister som har noe på hjertet. 

Kulturkirken Skåre har i 2016 vært driftet uten et valgt styre. Skåre menighetsråd og Haugesund 

kirkelige fellesråd satte i gang en prosess med å se på nye statutter for Kulturkirken Skåre. Man vil på 

ny sjekke om Rossabø og Vår Frelsers menigheter vil være med å drive prosjektet. 

Kulturkirken har vært drevet administrativt av kirketjener og daglig leder i Skåre. Man har pleiet 

forholdet med tidligere samarbeidspartnere, og etablerte også et samarbeid med Rabinowitz-

seminaret med gjennomføringen av en konsert med Det norske jentekor og vårt eget Udland barne- 

og aspirantkor. 

Skåre kirke som Kulturkirke er nå godt ivaretatt som arena for kunst og kultur i tillegg til 

gudstjenester og kirkelige handlinger. 
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Tall og statistikk  
Denne tabellen er et bilde av aktiviteten basert på medlemmer og/eller deltakere.  

 

 

Foreninger/ 
grupper og lag 

Alders-gruppe Antall deltakere som 
benyttet/ deltok i tilbudet i 
2016 

Udland søndagsskole 0-9 100 

Hellig uro 9-13 45 

Tirsdagsklubben 0-6 50 

Kor og lek 0-6 60 

Udland barnekor 9-12 25 

Udland aspirantkor 6-8 12 

Tween 10-12 25 

14. Haugesund Skåre KFUK/M 9- 40 

Konfirmantarbeidet 14 100 

LIV 16 11 

Barnas råd 6-12 15 

Babysang 0  45 

KRIK Skåre 13- 30 

Etter skoletid 6-12 196 

Plan-B 6-12 130 

Minileder-agenter  
Etter Skoletid 

10-12 20 

Milk Ledertrening  15 20 

Kulaklubben Voksne 20 

Udlandkoret Voksne 25 

Husfellesskapsgrupper Voksne 18 

Bibelgrupper Voksne 50 

Bleikemyr Misjonsgruppe Voksne 8 

Formiddagstreff Voksne 25 

Tibetmisjonsforening Voksne 15 

Kreativt verksted Voksne 15 

Prosjekter/møter   

Barn er bra!- festivalen 6-12/13-18 700 

Skole- kirke samarbeid 6-12 900 

Barnehage- kirke samarbeid 0-6 500 

Diakonale møter og turer Eldre 50 

Sorggrupper/ 
Samtalegrupper 

Voksne 20 

Fasteaksjon Ungdom/ 
voksne 

150 

Skolestartleir 6 40 

Fireårsbok 4 60 

Tårnagenter 8 30 

Lys Våken 10-11 50 

Delekveld Voksne, unge voksne 30 

Seksårsbok 6 43 

Unge voksne Unge voksne 20 
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REGNSKAP 

 

Eget vedlegg! 
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Vedlegg: 

Glimt fra 2016! 
Basert på Facebook-
klipp. 

 

Full kirke

Fylt til trengsel, flott preiken og 
herlig korsang på julaften i Udland 
kirke! God jul! 

Ungdom med diplom

 

Julebord for ungdommer som går 
på lederkurs eller har gått og nå er 
med å gjør en jobb i menighetene, 
var samlet på Vår Frelsers 
menighetshus tirsdagskveld. Vi 
spiste god mat, hadde 
konkurranser, prisutdeling og 
kveldssamling. Det var en utrolig 

koselig kveld  

Kreative damer 

Klart for byens mest unike butikk! 
Kreativt Verksted i Udland kirke 
byr på unike håndarbeid. 
Velkommen til Adventsdag i 
Udland kirke søndag fra 1100- 
1400.  

Kveldsmat

Udland barnekor koser seg med 
kvelds på korøving. Godt med 
pause når vi finpusser på 
julerepertoaret. Vi deltar på 
sanggudstjeneste i Udland kirke 
11/12, Luciakonsert på Havnaberg 
eldresenter 14/12 og selvsagt 
synger vi i kirken på julaften. 
Fellesskap og sangglede. 
Korsangere har den fineste 
førjulstiden! 

Våken

LYS VÅKEN: 70 barn og ungdom er 
samlet i Udland kirke i kveld og i 
natt! Kirka feirer sin egen 

nyttårsaften. Lys våken, men vi 

håper på litt søvn😉. 

Dans og sirkus

Dans, sirkus og mat på Plan B. Det 
handler om en vidunderlig verden 
vi får være en del av. Bra folk og 
god mat. Godt budskap og masse 
glede!  

Barn er bra! 

Magiske øyeblikk på Barn er bra! i 
dag med 1200 mennesker i salen. 
Det ble et fargerikt og kreativt 
avslutningshow etter knallhard 
jobbing for barna og ledere en hel 
uke. Barn er bra!-festivalen viste 
nok en gang at den er for, av og 
med alle barn! 

 

Tusen takk til barna, lederne og 
alle foreldre som heier på Barn er 
bra! 
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KRIK er gøy! 

Gøy på KRIK. Edmund Elias fra 
Tanzania leder dansen! 

Tøff tur

TØFF TUR: På Plan B i dag var 
deltakerne med på en "Tøff Tur" 
til havet, blant kyr, okser, hester 
og sauer. Hyrdestaven 
symboliserte Han som alltid passer 
på oss. Tilbake i Udland kirke 
smakte det godt med is. 

Hellig Uro

 

I dag lagde vi kråkeboller og 
kanelboller på "Hellig Uro" og 
serverte kakao til kirkekaffen. 
Ungdomslederne Tage og Fredrik 

var fornøyd med resultatet☺ 
Hellig Uro er søndagsskolen for 
alle barn fra 3.klasse, hver søndag 
kl. 11.00 i Udland kirke. 

Konfirmert

Disse flotte ble konfirmert kl.11.00 
i Skåre kirke i dag! Gratulerer til 
alle! 

Misjon og mat 

 
Forberedelser av nepalesisk mat til 
misjonssøndagen i morgen i 
Udland! Nå har Bimala, Tulsa og 
Lisbeth kokkelert i flere timer på 
Lisbeths kjøkken. (- Vi har 
prøvesmakt og det smakte 

nydelig, forteller de☺) 
Velkommen i morgen til 
gudstjeneste kl 11 og kirkemiddag 
etterpå! 
 

Vakker korsang 

 
VAKKERT OG STERKT: Konserten 
«The beauty that still remains - 
minnekonsert for nazismens ofre» 
i Kulturkirken er ikke noe vanlig 
lørdagsunderholdning. 
 Verket er skrevet av Marcus Paus 
over tekster fra Anne Franks 
dagbok. Verket er på 30 minutter 
for Det Norske Jentekor og 
akkordeonist Frode Haltli. Jentene 
i koret er på samme alder som 
Anne Frank var da hun skrev sin 
dagbok, noe som gir dem en unik 

mulighet til å sette seg inn i 
tekstene og formidle disse sterkt. 
 I tillegg fremfører koret "Ro-uro" 
av Maja Ratkje. Verket handler om 
krig og fred, orden og kaos. 
Udland barnekor deltar også 
under konserten. 

 

 
 
Skolestarteleir 

 
Eventyrlig Skolestartleir i Udland 
kirke! Nær 40 førsteklassinger fikk 
en begivenhetsrik dag. Lek og 
gudstjeneste i kirken og en flere 
timers vandring på vei og sti, 
gjennom kratt og fantastisk natur. 
Selv Rådyrene møtte opp på avtalt 
sted! 

 
Det ble en fin gudstjeneste i dag 
med supre seksåringer som sang 
og fikk bok, og tre barn som ble 
døpt! Før gudstjenesten var både 
frokost for førsteklassingene, 
ballongbrette-kurs og foreldreprat 
om trosopplæring i hjemmet 
unnagjort. 
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Svingende jazzmesse 
Stappfull kirke, sangeren England 
Brooks og svingende toner fra 
Rabbersvigen Jazzforsamling. Den 
tradisjonelle sildajazz-
gudstjenesten i Kulturkirken Skåre 
ble en god og stor opplevelse. 

  

- Jeg vil bare si at det er en glede 
for meg å være her sammen med 
dere, sa sangeren England Brooks 
innimellom salmer og tekstlesning. 
- Jeg har sunget på Sildajazzen 
siden onsdag, og jeg kan ikke 
tenke meg en bedre måte å 
avslutte dette på enn å være her i 
dag. 

Rabbersvigen Jazzforsamling fra 
Kristiansand var varme i trøya og 
hjemmevante allerede fra 
preludiet, og menigheten fulgte 
godt opp med klapping og 
plystring fra første salme. 

Korsangerne 

Seks sangere fra Udland barnekor 
har hatt ei flott uke på Ung 
Kirkesangs korsommerskole i 
Kristiansand denne uka! 
Konserten i går holdt et høyt nivå, 
og fellesskapet mellom de 115 
sangerne har visst vært supert. 

Vellykket familieleir i 
Danmark 
Menighetene i Den norske kirke i 
Haugesund har nettopp 
gjennomført sin 15. familieleir i 
Danmark. - Tilbakemeldingene 
har vært at leiren må fortsette i 
nye 15 år, forteller en fornøyd 
Kjetil Nordstrøm. 

 
Store og små samlet på den 
tradisjonelle utflukten til Ejer 
Bavnehøj, Danmarks tredje 
høyeste fjell. 

Nordstrøm var frivillig leder på 
leiren i tillegg til 
de erfarne Danmarksleirlederne R
einert Husveg og Arild Steinsland 
med familier. I år var det 112 
deltagere på leiren, som tydeligvis 
har vært savnet de to siste 
somrene den ikke har vært 
arrangert. Familieleiren varer en 
uke, i år fra 24.-30. juli. 

Konfirmantleir

Passer perfekt! Budskapet til 
konfirmantene på ACTION-leiren 
er at de rett og slett passer perfekt 
i Guds puslespill. Når kvelden 
kommer, etter aktiviteter og 
badeland, lander man på en benk i 
ett stort møtetelt fylt av musikk, 
glede, dans og godt budskap! 

Nattverdkø i friluft på 
konfirmantleiren Spekter. 

Tove slutter

 

Tove feiret siste dag på Etter 
Skoletid med is-kiosk foran Udland 
kirke. Før det ble hun sminket og 
gjort klar for siste dag med 
gjengen! Fra høsten er det kun 
informasjonsarbeidet som gjelder. 

Badeland

Sist uke hadde vi ca 200 
barnehagebarn på besøk til 
samling i kirkerommet der alle 
barna fikk vite at de er en unik 
skatt, så var det grilling og bading 

på vannrutsjebanen👍, i dag er det 
tirsdagsklubben og Etter skoletid 
sin tur. 

Ungdommer samles

MiLk, LIV, KRIK og Keystone Ten 
Sing i skjønn forening i Udland 
kirke i kveld. Storsamling for 
ungdom med lek, fellesskap, dans, 
gudstjeneste og sang! 
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Kortur

På tur med Udlandkoret. Etter 
deltakelse på gudstjenesten i 
Udland kirke i dag avsluttet koret 
med blåtur nær Rubbestadneset. 

Tween

En flott kveld på Tween der både 
barn og voksne var med på 
hinderløype, bordfotball 
turnering, samling og spiste god 
kvelds. 

Søndagsskolen

Feiret bursdag på søndagsskolen. 
Tuva tente lyset som markerte at 
pinse er kirkens fødselsdag. -Ikke 
bare i vår kirke, men i hele verden, 
sa Kristian(9). Tove Marie Sortland 
hadde satt opp tre hvite lys i 
stedet for ett for å lære barna om 
at Gud, Jesus og Den hellige ånd er 
en samtidig som man er tre... 

Konsert 

 
For en fantastisk flott konsert 
aspirant- og barnekoret leverte i 
kveld! Et både rørende, svært 
variert, imponerende og 
humoristisk repertoar ble fremført 
for et begeistret publikum. Høy 
standard og stor sangglede! Som 
Haugesunds Avis skriver, et 
barnekor kan faktisk nå ganske så 
langt:-) Vi gleder oss til neste 
konsert! 
 

Vårpuss 

 
Det er vår i lufta, og Knut og Tor 
sørger for vårrengjøringen denne 

solfine fredagen😄 

 

Takk til Allen og Mira 

 
Siste dag for Mira og Allen på Etter 
skoletid! Triste greier, men vi er så 
glade og takknemlige for tiden de 
har vært hos oss. 

 

Påske 
Fullt hus og tydelig påskebudskap 
på Etter Skoletid i Udland kirke i 
dag!  

 
 

Påskegudstjeneste

 
PÅSKEBESØK: Over 90 prosent av 
elevene på Austrheim skole var i 
dag tidlig samlet til 
skolegudstjeneste i Udland kirke. 
Her fikk de oppleve fjerde klasse 
sitt påskespill med sang og drama. 
Elever som ikke valgte 
gudstjeneste hadde annet opplegg 
på skolen. 

 

Tårnagenter 

 
Tårnagentene i Skåre menighet 
avsluttet sitt oppdrag i helgen 
med gudstjeneste hvor de viste vei 
til nattverd, bønn, velsignelse, 
lystenning og korsets tegn ved 
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døpefonten. Under en dramatisk 
vandring lørdag møtte de sterke 
historier fra bibelen om blinde 
som fikk synet tilbake og Sakkeus 
som klatret høyt for å se Jesus. 
 

Flott fest med 
verdige prisvinnere 

Vinnerne av årets veteranpris ble 
Anne Therese (t.h.) og Asbjørn 
Næss. Prisen fikk de også for sitt 
sterke integreringsengasjement, 
og Anne Therese hadde med seg 
gode venner av menigheten fra 
både Nepal og Eritrea.  

En varm mottakelse fra 
festkomitéen allerede ute i 
gangen, og levende musikk fra 
bandet Amigos satte tonen for en 
trivelig aften i Udland kirke. Først 
ut på programmet var Petter 
Steen jr. Han talte om Skåre 
menighet sett fra nord, men trakk 
også lenger linjer enn luftlinja fra 
Sveio. 

- Viktig å vise at en 
tilhører Gud 

  
Familie og faddere står rundt 
mens Jorunn bøyer seg over 
døpefonten. 

- Jeg har alltid hatt lyst til å bli 
døpt, men trodde det ble 
skummelt siden jeg er stor. Men 
det var bare kult! stråler Jorunn 
Solvi Nordstrøm (11). Søndag ble 
hun døpt sammen med både 
storesøster og lillesøster.Jorunn er 
ofte i kirka, hun går både i 
barnekoret og på Etter skoletid. 
Men søndag ble en helt spesiell 
kirkedag, både for familien Solvi 
Nordstrøm og menigheten i 
Udland kirke.  

Supermann 

 

Det er fantastisk når selveste 
Supermann tenner lys for 
dåpsbarna i Udland kirke i dag. 

Kristne søsken 

 
Flott når kristne søsken kan låne 
kirka vår! Rumensk Ortodoks 
gudstjeneste i Udland. 
 

 

Kirkekunnskap 

 
 
-Dere skal få kunnskap, 
opplevelser og fellesskap i kirken 
og konfirmanttiden, sa kateket 
Reidun F. Qvale i sin hilsen til 
konfirmantene som ble presentert 
i Udland kirke i dag. Nå starter 
undervisningen som varer frem til 
konfirmasjon i august og 
september. Sokneprest Arnold 
Skaatan ønsket også 
konfirmantene velkommen på 
slutten av en preken hvor han kom 
med tydelig budskap om 
betydningen og gleden av at Jesus 
er verdens lys, som var tema for 
dagen.
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