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NYSÆTER SOKNERÅD 2012 
 
 
 
Leiar:    Toralf Tveit      
Nestleiar:    Hildegunn Sæbø Heimro 
  
Arbeidsutval:   Toralf Tveit, Hildegunn Sæbø Heimro, Arnt Johan Vistnes, 
    Liv Bodil Østang 
 
Sakshandsamar:  Liv Bodil Østang 

 
Samansetjing: Toralf Tveit, Hildegunn Sæbø Heimro, Nils Kåre Nysæter, 
 Lovise Sæbø Heimro, Ingvild Baugstø Almås, Grete 

Røksund Myrhaug, Grethe Rakel Løklingholm Engevik, 
Roald Sangolt 

 Varamedlemer:  
 Sandra Gundersen (permisjon) Helge Johnsen, Britt Helen 

Aasbø, Jørgen Luggenes  
     
Repr. frå kyrkja: Sokneprest Arnt Johan Vistnes (permisjon frå 1.aug.12) 

Vikarprest Herman Inge Aadland (frå 1.aug.12) 
 
Repr. i Stord krk fellesråd: Nils Kåre Nysæter, Grete Røksund Myrhaug,  
                                           Toralf Tveit (vara) 
 
 
Nysæter sokneråd har hatt følgjande utvalstruktur i 2011,  
soknerådet sine representantar: 
 
Undervisningsutval:   Ingvild Baugstø Almås, Lovise Sæbø Heimro 
 
Diakoniutvalet:  Grete Rakel Løklingholm Engevik 
 
Gudstenesteutvalet:  Arnt Johan Vistnes/Herman Inge Aadland, Hildegunn Sæbø 
    Heimro, Roald Sangolt 
 
Medarbeiderutvalet:  Arnt Johan Vistnes     
 
Økonomiutvalet  
(prosjektbasis):   Agnar Aasheim, Nils Kåre Nysæter, Toralf Tveit 
 
 
   
 
 
 
 



Det er avvikla 9 soknerådsmøter i 2012. 
Soknerådet har dette året hatt følgjande 56 saker til handsaming:   
 
2012/01  Godkjenning av ny logo 
2012/02  Nysæterbasaren ‐11, formål 
2012/03  Møteplan for våren 2012 
2012/04  Lesarinnlegg om "LysVaken" 06.12.11 
2012/05  Gudstenestereformen 
2012/06  Faste saker 
2012/07  Barnekoret arrangerer basar i Nysæter kyrkje 
2012/08  Faste saker 
2012/09  Søknad om permisjon frå soknerådet 
2012/10  Weekend på Brandøy, arrangør soknerådet og Sagvåg bedehus 
2012/11  Innkjøp av ny alterbibel 
2012/12  Kyrkjelydens årsmøte 
2012/13  Felles samling med sokneråd og stab "døgnet" 
2012/14  Lovsongskveld med koret "Ichtus" 
2012/15  Faste saker 
2012/16  Nytt medlem i gudstenesteutvalet 
2012/17  Sjømannskyrkjekveld ‐ kulturkveld 
2012/18  Faste saker 
2012/19  Evaluering av årsmøte 
2012/20  Godkjenning av rekneskap for 2011 
2012/21  Godkjenning av budsjett for 2012 
2012/22  Søknad om økonomisk stønad til Rikskyrkjesongfest i Bergen 
2012/23  Fairtrade‐produkt i kyrkjelydane 
2012/24  Uttale om klokkestøpul og port på Nye Frugarden gravplass 
2012/25  Presentasjon og idé‐dugnad 
2012/26  Faste saker 
2012/27  Gudstenesteplan 2. halvår ‐12 
2011/28  Idé‐dugnad 
2012/29  Faste saker 
2012/30  17.mai, evaluering og forslag til neste års arrangement 
2012/31  Revidering av generelle retningsliner for tildeling takkoffer 
2012/32  Møteplan for hausten ‐12 
2012/33  Sommarfullmakt til AU 
2012/34  Idé‐dugnad/visjon for Nysæter kyrkjelyd 
2012/35  Faste saker 
2012/36  Lyddempingi kyrkjelydssalen 
2012/37  Evaluering av "døgnet" 
2012/38A  Idé‐dugnad/visjon for Nysæter kyrkjelyd 
2012/38B  Trusopplæringsreformen 
2012/39  Faste saker 
2012/40  Rekneskapsrapport 
2012/41  Kyrkjevertar 
2012/42  Lokal grunnordning for hovedgudstenesta 
2012/43  Refleksjonsdokument ‐ kyrkjeordning etter 2013 



2012/44  Visjon og målsetjing for Nysæter kyrkjelyd 
2012/45  Faste saker 
2012/46  Møteplan for våren ‐13 
2012/47  Gudstenesteplan for våren ‐13 
2012/48  Takkofferliste for våren ‐13 
2012/49  Val av leiar og nestleiar 
2012/50  Budsjett 2013, innspel 
2012/51  Kyrkjevertar 
2012/52  Jazz‐gudsteneste 14. april ‐13 
2012/53  Ny alterkalk  
2012/54  Innkjøp av trådlause mikrofonar 
2012/55  Formelt samarbeid sokneråd og IKF/Interkulturelt Kristent Fellesskap 



Årsmelding 2012 Soknerådsleiar 
 
Me vil her løfta fram nokre saker som me meiner er dei viktigaste frå året som ligg bake oss: 
 
Som det går fram av sakslista, er Faste saker ein gjengangar. Her ligg trusopplæringsreforma 
som den viktigaste saka saman med satsinga på ungdomsåret 2013. Soknepresten vår, Arnt 
Johan, vart kalla til bispekontoret for å arbeida særskilt med denne saka, og me har følt oss 
forplikta til å følgja dette opp lokalt. Konkret vil me samarbeida lokalt både med Stord 
sokneråd og med Bømlo sokneråd om spesielle arrangement for ungdom. Brynhild har fleire 
gonger møtt i soknerådet og orientert om arbeidet med trusopplæringsreforma, som no ser ut 
til å ha funne si form med ulike arrangement for dei ulike aldersgruppene frå 0 – 18 år. 
 
Ein annan gjengangar på sakslista er arbeidet med ein visjon for kyrkjelyden og konkrete 
målformuleringar knytt opp til denne. Soknerådet meiner at dette er eit viktig arbeid for å 
synleggjera kor hen me vil og kva for konkrete mål me har for arbeidet både på kort og lang 
sikt. Den endelege utforminga av visjonen vår og målformuleringane er ikkje på plass pr i 
dag, men me nærmar oss dei endelege formuleringane, som vil bli synleggjort og presenterte 
for kyrkjelyden når desse er klare. 
Ei anna synleggjering av aktivitetane knytte til Nysæter kyrkje er godkjenning av ny logo for 
kyrkja. Denne er teken i bruk i samband med annonser, brosjyrer og lignende. 
 
Sosiale arrangement for kyrkjelyden og soknerådet er også prioriterte i 2012. Ein særs 
vellukka generasjonsweekend for kyrkjelyden vart planlagt i samarbeid med Sagvåg bedehus 
og gjennomført på Brandøy i september, og ei felles samling for sokneråda i Stord og Nysæter 
vart gjennomført i Haugesund 31. august saman med staben frå kyrkjekontoret. Også dette 
arrangementet må karakteriserast som særs vellukka. Slike sosiale arrangement gjer oss betre 
kjende med kvarandre og gjer samarbeid lettare. 
 
Eit anna arrangement kan òg løftast fram som særs velluka og med ein klar og brei sosial 
profil: Sjømannskyrkjekvelden i Nysæter kyrkje i august. Sjømannskyrkjekvelden er 
etterkvart blitt ein kjær tradisjon i Nysæter etter initiativ frå Reidar Ådnanes. I år hadde han 
valgt Jakob Sande som tema og samla full kyrkje med programmet sitt. Me trur at ei slik 
satsing på ulike kulturprogram er positive for Nysæter kyrkje som ei kulturkyrkje. 
 
Samarbeidet med IKF/Interkulturelt Kristent Fellesskap er ei anna side ved aktiviteten i 
Nysæter som viser eit breitt sosialt engasjement. Eldsjeler i kyrkjelyden har arbeidd lenge og 
godt mot asylmottaket på Heiane, og fleire av bebuarane her er no regelmessig å sjå på 
gudstenestane. Soknerådet har no fatta vedtak om eit meir formelt samarbeid med 
styringsgruppa for IKF. 
 
Ulike nasjonale saker har i noko grad prega sakslista vår i 2012. Gudstenestereforma har 
vore oppe til debatt og handsaming, og det same har utforminga av ei lokal grunnordning 
for hovedgudstenesta i Nysæter. Kantor Bjarte Aadland har vore sentral i dette arbeidet, og 
kyrkjekoret vårt, Sanctus, har vore med og formidla ulike liturgiske ledd som me ønskjer å 
satsa på vidare. Eit refleksjonsdokument knytt til kyrkjeordninga etter 2013 er òg 
handsama og sendt vidare til bispekontoret. 
 
 
Toralf Tveit        Liv Bodil Østang 
Soknerådsleiar       sakshandsamar 



Årsmelding Nysæter 2012 Sokneprest 
 
I 2012 var det to som gjorde teneste som sokneprest i Nysæter kyrkjelyd. Sokneprest 
Arnt Johan Vistnes gjekk ut i permisjon 1. august for å arbeide som prosjektleiar for 
Ungdomsåret i Bjørgvin bispedøme. Herman Inge Aadland var vikar frå august og ut 
januar 2013. 
 
Gudstenester og kyrkjelege handlingar:  
Det vart halde 59 gudstenester i Nysæter sokn, mot 63 gudstenester i 2011. Det året var 
det speidargudsteneste. I 2012 var 17. mai og Kristi himmelfartsdag same dagen, det var 
ei fellesgudsteneste meir i sommartida og ein hadde ikkje gudsteneste vesle julaftan. 8 av 
dei 59 gudstenestene vart halde utanom søn- og helgedagar; samtale/konfirmasjon og 
skule/barnehagegudstenester. I snitt var det 116 personar på gudstenestene i 2012, mot 
114 i 2011. Det er flott at talet ikkje berre er stabilt, men at det i tillegg aukar jamt. 
Dåpstalet hadde ein fin auke i fjor. 61 barn vart døypte i kyrkja, mot 47 barn i 2011. Det 
var ingen som gifta seg i Nysæter kyrkje i fjor, og gravferdstalet gjekk ned frå 29 i 2011 
til 16 i 2012. 
 
Dåpsopplæring, skule-kyrkje: 
Familiegudstenester er populære gudstenester i Nysæter kyrkje, der mange barn tek del i 
gudstenesta på ulikt vis. Det er som regel ein kyrkjelydspedagog med på desse 
gudstenestene. 17 tårnagentar var med på tårnagenthelg i januar. 33 fireåringar fekk kvar 
sin barnebibel i oktober. LysVaken samla 22 elleveåringar 1. søndag i advent. I 
samarbeid med skulane var det påskevandringar for 3. klasse, skulegudstenester for 2. og 
6. klasse og skulegudstenester for heile skulane. Barnehagane er med på julevandringar 
og barnehagegudsteneste til jul.    
 
Konfirmantarbeid: 
Det var 52 konfirmantar som vart konfirmerte våren 2012, mot 51 i 2011. Hausten 2012 
tok 52 til med konfirmantundervisning i kyrkja. Dei kunne velje mellom TT-12 på 
Gjøvik, konfcamp i Etne, sport og basic. Her er mange flotte ungdomar som vi håper kan 
bli med vidare i ulikt arbeid i kyrkjelyden . 
 
Offer: 
Det vart samla inn kr. 223 212 totalt i kyrkjeoffer i fjor, mot kr. 238 680 i 2011. Av desse 
så gjekk kr 50 268 til kyrkja sitt eige arbeid, mot kr 110 520 i 2011. Dette talet har minka, 
då det ikkje var takkoffer til Barne og ungdomsarbeids-stillinga i 2012. Det har vore fire 
ofringar til misjonsprosjektet vårt; kyrkjelydsbygging i Tallin, der ein har fått inn kr 20 
025. I 2011 var det seks ofringar der ein fekk inn kr 25 380. Totalt på desse to åra har ein 
fått inn kr 45 405 i Nysæter sokn til misjonsprosjektet. 
 
Kyrkjelydsarbeidet:  
Mange frivillige har vore engasjert i gudstenestene og ellers i kyrkjelydsarbeidet. Det 
arbeidet som desse uløna medarbeidarane gjer er svært viktig, og fortener stor takk! Det 
vart diverre ikkje kyrkjelydsfest i fjor, ein planlegg å lage ein fest hausten 2013. 
Samarbeidet med Sagvåg Bedehus er bra, mange ser fram til vidare arbeid i lag. 
 
Kyrkjelyden er godt i gong med eit nytt år.  Vi gler oss til at soknepresten kjem tilbake i 
meir eller mindre fullt engasjement frå august og på full tid frå julehøgtida. 
 
 
Svein Arne Theodorsen 
Prost i Sunnhordland 
 



 
 

Årsmelding 2012 kyrkjemusikk Nysæter kyrkjelyd. 
 

Nok eit fint kyrkjemusikalsk år er tilbakelagt i Nysæter.Ulike arrangement med utgongspunkt i musikk 
har det blitt.Eg nevner her skjematisk: 
 
22.januar‐ Konsert med fløyter,cello og orgel(Grete Hylland,Tone Heide,Jarle Kristoffersen og Bjarte 
Aadland) Deltakarar:32 
28.mars‐Temakveld ved Sanctus med presentasjon av liturgisk musikkmateriale.Deltakarar:25 
20.april‐Lovsongskveld med koret Ichtus.Deltakarar:81 
12.mai‐Konsert med Stordkoret:Deltakarar:296 
20.oktober‐Konsert med Leirvik Mannskor,Sola Fide og Bjarte Aadland.Deltakarar:98 
4.november‐Allehelgensmesse i Stord og Nysæter kyrkje med Sanctus,Stord 
ungdomskor,messingblåsarar,Jan Overweg,Herman Inge Aadland og Bjarte Aadland.Deltakarar‐
Nysæter:119 
11.november‐konsert med damekoret mMokkat.Deltakarar:102 
15.november‐konsert med damekoret Corona,Ane Agdestein,Fredrik Horn og Bjarte 
Aadland.Deltakarar:161 
13.desember‐konsert med kulturskulen.Deltakarar:245 
16.desember‐tradisjonell julekonsert med Corona,Sanctus,Sagvåg skulekorps,seniorkorps,Sagvåg 
musikklag og andakt ved Herman Inge Aadland.Deltakarar:250 
Tilsaman kan ein jo då som ein kuriositet nemna at 1184 mennske har vore deltakande i Nysæter på 
tiltak som går på musikk. 
Ikkje alle desse musikkarrangementa har vore arrangert av kyrkja,likefullt er det musikkarrangement 
som kjem kyrkjelyden tilgode. 
Koret Sanctus er jo og eindel av kyrkjemusikkaktiviteten i Nysæter‐koret har eiga årsmelding.Må 
likevel nemna her at koret er ein viktig ressurs i kyrkjemusikkarbeidet i Nysæter(og noko i Stord).Då 
tenkjer eg på prossessar med innarbeiding av liturgisk materiale,bibelske salmar,men og anna 
frittståande stoff som løftar songen og musikken i kyrkjelyden,anten i gudstenester eller i reine 
konsertarrangement eller liknande. 
Orgelet i Nysæter er og ei kjelde til trivsel for underteikna(og vonlegvis for kyrkjelyden).Zuber har 
årleg vedlikehald på orgelet i oktober.Orgelet held seg godt,men slit eindel med tørke og 
frostperiodar om vinteren.Då har gjerne "hattar" i toppen av t.d.gedackt 8,røyrfløyte 4 og subbass 16 
ein tendens til å siga nedover i pipa med det resultat at tonen stig og ein får "sure" tonar.... 
Piano vert og stemt og medstellt med jamne mellomrom. 
Må og nemna at det er ein intensjon(som er brukbart gjennomført) å dra med musikarar i 
gudstenester,anten proffe folk på messing til konfirmasjon,høgtidsdagar osb,men og barn/unge på 
ulike instrument/song ved t.d.familiegudstenester,Ung Messe og liknande.Har siste året prøvd å 
gjera eit musikkarbeide opp mot Ung Messe(saman med Jan Overweg) med konfirmantar(2 gonger i 
2012)‐då gjerne med bandinstrument som slagverk,gitar,bass osb.Songarar har og vore med 
her.Dette er spennande,men krev og mykje,då konfirmantane nødvendigvis har ulike 
føresetnader.Instrumentsamansetjinga kan og vera ei utfordring her.Likevel så har dette vore gode 
opplevingar. 
Så satsar me på god kyrkjemusikkutvikling og i 2013. 



Årsmelding for gudstenesteutvalet i 
Nysæter kyrkje 
 

Utvalet har vore samansett av: 

Leiar: Arnt Johan Vistnes (vår)/Herman Inge Aadland (haust) 

Skrivar: Hildegunn S. Heimro 

Medlemmer: Bjarte Aadland, Roald Sangolt, Randi Matre, Helge Johnsen 

 

Gudstenesteutvalet har hatt: 

7 gruppemøter 

1 samarbeidsmøte med gudstenesteutvalet i Stord Kyrkje 

1 soknemøte 

 

Oppgåva til gudstenesteutvalet dette året har vore å utforma «Lokal grunnordning for 

gudstenestene» med vekt på element me ynskte skulle vera med og med utgangspunkt i det 

som har vore prøvd ut i kyrkja. 

Dette skulle presenterast for kyrkjelyden, evaluerast, og så godkjennast av soknerådet før 

det vart sendt inn til biskopen for endeleg godkjenning. 

 

Arbeidet gjekk føre seg slik: 

o Tankar kring gode gudstenesteopplevingar 

o Tankar ved arbeid med ny liturgi 

o Framdriftsplan 

o Starta på liturgiarbeidet 

o Fellessamling: Liturgiarbeid Stord og Nysæter (Kva som kan vera likt, kva kan vera ulikt. 

o Oppsummering frå fellessamling Stord og  Nysæter gudstenesteutval (Samde om det 

meste) 

o Vidare arbeid med liturgien 

o Ferdigstilling og planlegging av soknemøte 

o Soknemøte 

o Oppsummering 

 

 

 

Hildegunn S. Heimro 

         ‐ skrivar‐ 



Undervisningsutval 

Samansetjing: tre i frå kvart sokn, to av desse i frå soknerådet. Kyrkjelydspedagog 

Mandat/ målsetjing: Utarbeiding av trusopplæringsplan for Stord og Nysæter 

Målgruppe: Arbeide med trusopplæringa i kyrkja frå dåp til ungdom. 

Medlemmer: Signe Viersen Vorland (Stord sokneråd), Kjersti Hatlevik, (Stord 
sokneråd) Nancy Aasheim (Stord), Lovise Sæbø Heimro, (Nysæter sokneråd) Ingvild 
Bauge Almås, (Nysæter sokneråd) Reidun Lauksund (Nysæter).  

Etter soknerådsvalet hausten 2011var det nytt utval. Dette året har det vore 5 møter i 
utvalet.  

Utvalet har snakka om dei trusopplæringstiltaka me har i kyrkjelyden i samband med 
gjennomføringa av dei. Medlemmene i utvalet har og vore sentrale i gjennomføringa 
av tiltaka.  

Planskriving har vore vår arbeidsoppgåve dette året. Og planen tek form. Den 
generelle delen av planen er nå klar til å gå vidare til sokneråda.  

29.1.13 Brynhild Meyer Stautland 

 



Årsmelding 2012 frå 
Diakoniutvalet 

Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste 

Tilsatt: Diakonimedarbeidar Borghild Haga Seim fram til ut juni (vikariat) og ny diakon 
Lisbeth Nygård frå 1. november (fast stilling). 

I Diakoniutvalet : 

 Frå Stord: Salamon Hatlevik og Siren Aasheim 
 Frå Nysæter: Kjersti Follesø og Grete Rakel Løklingholm Engevik (ny frå april) 

 

Visjon for den diakonale tenesta i Den norske kyrkja: 
Guds kjærleik til alle menneske og alt det skapte, verkeleggjort gjennom liv og 
teneste. 
Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste. Den er evangeliet i handling og blir uttrykt 
gjennom nestekjærleik, inkluderande fellesskap, vern om skaparverket og kampen 
for rettferd. 
 
Lokal målsetjing for Stord prestegjeld. 

 Den lokale kyrkjelyden har eit omsorgsarbeid som er retta mot lokale 
utfordringar 

 Kyrkje og kyrkjelyd inspirerer til eit liv i nestekjærleik. 
 mennesket som ein del av det. 
 Kyrkjelyden Fellesskapa i kyrkjelyden er opne og inkluderande. 
 Kyrkjelyden deltek aktivt med å styrkja fellesskap og nettverk generelt i 

lokalsamfunnet. 
 Kyrkje og kyrkjelyd arbeider med den bibelske forståinga av Guds skaparverk 

og  
 og den enkelte er aktivt og konkret med på å skapa ein positiv livsstil som 

fremjar balanse og heilskap. 
 Kyrkje og kyrkjelyd engasjerer seg i rettferdig fordeling av ressursane i verda. 
 Kyrkje og kyrkjelyden står opp for menneske som får krenka menneskeverdet 

sitt. 
 
Korleis dette er tenkt konkret kan ein lesa om i den lokale diakoniplanen for Stord & 
Nysæter frå 2009 og 2010.  

Diakoniplanen er ikkje endra på noko vis sidan 2009 og 2010. 

 
 



 
 
 
Målgruppe. 
 
Alle menneske er i utgangspunktet målgruppe for diakoniarbeidet. Det handlar om 
Guds kjærleik til alle menneske og alt det skapte. 
Likevel er det slik at særskildte livssituasjonar og hendingar påkallar diakonien på ein 
spesiell måte. 
 

 

I kyrkja på Stord og Nysæter har diakonalt arbeid blitt synliggjort ved desse 
oppgåvene: 

 Deltaking på Interkulturelt Kristent Fellesskap (IKF) sine gudstenester og 
arrangement 

 Fasteaksjonen der 211 konfirmanter deltok og samla inn 128.000,- 
 Deltaking på «Trafikk-dagen» 3. mai, eit førebyggjande tiltak som samla 8-900 

ungdomar 
 Deltaking på «Hyggjetreff for vi over 60» på Nordbygda bedehus. 
 «Dialog» - ein mulighet for samtale annakvar veke på Heiane Storsenter 
 Besøksteneste 
 Kyrkjeskyss/kyrkjevert/kyrkjekaffi 
 Temakveld om sorg og håp v/ Sorg og Omsorg Stord 
 Julestallen på torget lørdager i desember 
 Minnegudstenester i Stord og Nysæter 30. desember 
 Institusjonsandakter 
 Kontakt med menneske i sorg og kriser 

Det har ikkje vore arrangert sorggrupper i 2012, og året blei elles prega av at det vart 
nokre månader utan diakon. 

 

 

 

 

 

 

Lisbeth Nygård, diakon 
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ÅRSMELDING 2012 – SANCTUS  
 

Styret har i 2012 vore samansett som fylgjer: 

 

Jens Arne Stautland   vald for perioden 2011/2012 

Ann Sissel Folkestad   vald for perioden 2012/2013 

Toralf Tveit    vald for perioden 2012/2013 

Berit Marie Nesse   vald for perioden 2011/2012 

Bjarte Aadland    Dirigent 

(I Styret har dirigenten rett til å møta, tala og stilla forslag, og har det overordna musikalske 

ansvaret.) 

 

Vararepresentantar: 

1. vararepresentant  

Randi Nysæter    vald for perioden 2012 

2. vararepresentant: 

Marit Grip    vald for perioden 2012/2013 

 

Valnemnd (vald for eitt år om gongen) 

Agnar Aasheim 

Aslaug Takvam 

 

Revisor (vald for eitt år om gongen) 

Kåre A. Lie 

 

Kyrkjekoret Sanctus er tilknytta Nysæter kyrkje, stifta i 1994 og medlem i Norges 

Kirkesangforbund (NKSF) / Bjørgvin Kirkesangforbund (BKSF) 

 

Koret har pr 31.12.2012 19 registrerte medlemmer (ref. medlemskontingent). 

Dirigent for koret er Bjarte Aadland. 

 

Styret har hatt 7 styremøter i 2012:  

4.1, 28.3, 18.4, 17.10, 14.11, 28.11 og 5.12.  

+ møte mellom Styret og Arbeidsgruppa for nyrekruttering av songarar den 1.8. 

 

Øvingane har vore i Nysæter Kyrkje.  

 

Årsmøtet i 2012 vart avhalde den 1.2. 

 

Aktivitetar i 2012: 

 

Vårsemesteret: 

 

 Oppstart 1 halvår onsdag 11.1 

 

 12.2: Deltok på gudsteneste i Nysæter 

kyrkje 
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 17.2: «Kveldsseta», invitasjon til heimen til Bjarte og Tone 

 

 11.3: Deltok på gudsteneste i Nysæter kyrkje 

 

 28.3: Deltok på temakveld i Nysæter kyrkje, med påfølgande årsmøte for kyrkjelyden og 

«liturgisk aften» 

 

 6.4 (langfredag): Mannsgruppe deltok som forsongarar på gudsteneste i Nysæter kyrkje 

 

 8.4 (1.påskedag): Deltok på gudsteneste i Nysæter kyrkje  

 

 11.4: Deltok på temakveld i Stord kyrkje, med påfølgande årsmøte 

for kyrkjelyden og «liturgisk aften» 

 

 17.4: Forsongargruppe deltok på samtalegudsteneste i Nysæter kyrkje 

 

 20.5: Deltok på gudsteneste i Nysæter kyrkje 

 

 6.6: «Sommaravslutning», invitasjon til heimen til Jens Arne og Helga.  
 

Haustsemesteret: 

 

 Oppstart onsdag 29.8  

 

 30.9: Deltok på «Songkveld» i 

Bremnes kyrkje  

 

 4.11: Framføring av «Allehelgensmesse» i Stord kyrkje og i 

Nysæter kyrkje. Eit samarbeid med Stord Ungdomskor.  

 

 12.12: Juleavslutning, med rømmegraut og tilbehør. 

 

 16.12: Julekonsert i Nysæter kyrkje. 

 

 25.12: Festgudsteneste i Nysæter kyrkje 1 juledag. 

 

 

Repertoar: 

 

Repertoar for året 2012 er vedlagt. 

 

 

Rekruttering av nye songarar: 
 

I etterkant av årsmøtet i februar vart det invitert til idédugnad.  

Koristane kom med framlegg om å setja ned eit utval som skulle sjå på ulike måtar å 

rekruttera nye songarar. Det vart sett ned eit utval, som vart leia av Agnar Aasheim. Med i 

utvalet vart Marit Grip, Kirsten Gullberg og Sverre Olav Lundal. Utvalet rapporterte til 

Styret.  

 



 

Sanctus - Årsmelding 2012    Side 3 av 3 

I forkant av haustsemesteret vart ulike grep gjort for å 

rekruttera nye songarar, bl.a. 

 Profilering i media (Sunnhordland og Stordnytt)  

 Trykking av brosjyre  

 Personleg kontakt og oppfølging med invitasjonsbrev/-

brosjyre (utført av arbeidsgruppa) 

 Invitasjonsbrosjyre og oppfølging med personleg 

kontakt (utført av koristane) 

 

Gledeleg er det at Sanctus i 2012 har fått to nye songarar. Me ønskjer også fleire med oss i 

koret, særskilt sopranar. Men - uansett om det skulle vera sopranar, altar, tenorar eller bassar 

- fleire er velkomne til å vera med i Sanctus!  

 

Norges Kirkesangforbund (NKSF) / Bjørgvin Kirkesangforbund (BKSF)  

 

 «Rikskirkesangfesten 2012» i Bergen, 20-22.4.  

I regi av Norges Kirkesangforbund (NKSF) / Bjørgvin Kirkesangforbund (BKSF),  

med m.a. konsertar, seminar, fellesnummeret «Solsongen», urframføring av 

motetten «Fredens Gud» av Eilert Tøsse og urframføring av oratoriet «Du fornyer 

jordens ansikt» av Svein Ellingsen / Harald Gullichsen. 

Her deltok koristar frå Sanctus på eige initiativ. 

 

 Årsmøte i BSKF den 10.3. 

Her vart Sanctus sin leiar, Jens Arne Stautland, vald inn i styret til BKSF. 

 

 «Hardangerkoret», korkurs/-seminar i samarbeid med Norges Korforbund, BKSF/NKSF 

og Voss Folkehøgskule. Ope for interesserte songarar og dirigentar, ein kan også vera 

med som observatør. 

På desse korkursa/-seminara har det også vore deltaking på individuell basis frå Sanctus. 

 

Koret takkar:  

 

Koret Sanctus vil også i år retta ein stor takk til vår dirigent Bjarte Aadland! 

Koristane er glade for god tilrettelegging av både øvingskveldar og framføringar, og har 

mellom anna hatt stor glede av framføring endå ein gong av verket «Allehelgensmesse», 

denne gong i samarbeid med Stord Ungdomskor. 

 

Sanctus ønskjer også å retta ei stor takk til våre songforsterkarar, solistar og musikarar som 

deltek på våre framføringar/øvingar!  

 

Ei stor takk også til vertskapa i Hiljesgjerdet 4 (Bjarte og Tone) og i Sætrevikveien 134 (Jens 

Arne og Helga), for invitasjon, servering av god mat og tilrettelegging av gildt sosialt 

felleskap! 

 

Stor takk også til rekrutteringsutvalet for innsatsen som blei gjort med å få fleire songarar i 

koret! 

 

Ser fram til eit godt korfelleskap også i 2013!  

 

Stord, 31.12.2012 , Styret i Sanctus  



 

 

SANCTUS – program våren 2012 

 

Søndag 12. februar: Gudsteneste i Nysæter kyrkje, til stades 81 
repertoar: 
4-stemt «Kyrie» og «Gloria» med musikk av Odd Johan Overøye 
4-stemt «Halleluja» (S-97 193) 
fleirstemt «Fadervår» (S-97 165) 
Knut Nystedt: "Fader, jeg vil" (motett) 
 
 
Søndag 11. mars: Gudsteneste i Nysæter kyrkje, til stades 71 
repertoar: 
4-stemt «Kyrie», «Gloria» og «Sanctus» med musikk av Odd Johan Overøye 
4-stemt «Halleluja» (S-97 193) 
fleirstemt «Fadervår» (S-97 165) 
Lina Sandell / H. Pfeil arr. Per Inge Almås: "O Jesus åpne du mitt øye" 
 
 
Onsdag 28. mars: Temakveld om liturgiske songledd i Nysæter kyrkje, til stades 25 
repertoar: 
«Kyrie» og «Agnus Dei» av Per Aamodt Tveit 
«Kyrie» og «Gloria» av Trond Kverno 
«Kyrie», «Gloria», «Sanctus» og «Agnus Dei» av Odd Johan Overøye 
«Kyrie» og «Gloria» av Magnus Beite 
«Kyrie», «Gloria», «Sanctus» og «Agnus Dei» av Mari Tesdal Hinze 
 
 
Søndag 8. april (1. påskedag): Gudsteneste Nysæter kyrkje, til stades 141 
repertoar: 
Bibelsk salme NoS 920 "Kristus er oppstaden" (E. Hovland) 
«Kyrie» og «Gloria» av Magnus Beite 
4-stemt «Halleluja» (S-97 193) 
fleirstemt «Fadervår» (S-97 165) 
Th. Kingo / mel. J. Schop / harm. J. S. Bach: "Som den gylne sol frembryter" 
 
 
Onsdag 11. april Temakveld om liturgiske songledd i Stord kyrkje, til stades 34 
repertoar: 
same som ved temakveld Nysæter 28. mars. 
 
 
Søndag 20. mai, gudsteneste i Nysæter kyrkje, til stades 56 
repertoar: 
Bibelsk salme NoS 923 "Du sender ut din Ande" (E. Hovland) 
«Kyrie», «Gloria» og «Sanctus» av Odd Johan Overøye 
4-stemt «Halleluja» (S-97 193) 
fleirstemt «Fadervår» (S-97 165) 
Elias Blix / Arne Dagsvik: "Himmelen med all sin her" 
 
 



 

 

  

SANCTUS hausten 2012 

 

søndag 30. september: "Syng med"-kveld Bremnes kyrkje, til stades 253 
repertoar: 
A. Frostenson / K. Nystedt "Sätt en ring på hans hand" 
L. Sandell / H. Pfeil / arr. Per Inge Almås "O Jesus åpne du mitt øye" 
E. Skeie / E.Hovland: "En dag skal Herrens skaperdrømmer møte" 
Svensk folkedansmesse av S. Bågenfelt og P. Harling: 3 songar: 
«Mitt i tiden vandrar en skara» - «Liten blomma och tysta fjell» - «Vad er ett tack» 
 
 
Søndag 4. november kl 1100 Stord kyrkje, til stades 226 
repertoar: 
«Allehelgensmesse» av E. Hovland 
 
 
Søndag 4. november kl.1900 Nysæter kyrkje, til stades 119 
repertoar: 
«Allehelgensmesse» av E. Hovland 
 
 
Søndag 16. desember kl.1800 i Nysæter kyrkje, til stades 251 
repertoar: 
"Fra den fjerne himmel" - polsk julesong til norsk ved E. Skeie, mus. arr. A. Dagsvik 
J. Falk, mel. frå Sicilia, arr. T. Kverno "Å du heilage" (O sanctissima) 
S. Ellingsen / folketone frå Austerrike "Du smiler i di krubbe" 
J. Sande / L. Søraas / arr. Ivar Schonhowd Haugen "Det lyser i stille grender" 
 
 
Tysdag 25. desember (1. juledag) i Nysæter kyrkje, til stades 85 
repertoar: 
J. Falk, mel. frå Sicilia arr. T. Kverno "Å du heilage" (O sanctissima) 
Bibelsk salme NoS 915 "Et barn er oss født" (E. Hovland) 
4-stemt «Halleluja» (193 S-97) 




