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MØTEBOK   HOVUDUTSKRIFT  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
" Nysæter kyrkje , - ein heim for alle, her finn me tru, håp og kjærleik i Guds hand " 
 
  
Til stades:  Hildegunn S. Heimro, Marit Stalheim Grimstad, Elisabeth Vatland Fauskanger, Tove V. 
  Nygård, Mats-Mikal N. Langøy, Arnt Johan Vistnes, Oddbjørg Kringlebotten Løkling,  
  Helga Thorsen Stautland, Heine Kaldefoss, Solveig F. Nome,  Liv Bodil Østang.  
           
Ikkje til stades: Lovise Sæbø Heimro  
   
SAKLISTE 
 
 

q Godkjenning av innkalling og sakliste      samrøystes 
 

q Godkjenning av møtebok frå soknerådsmøte 17.01.17    samrøystes  
          

q Skriv, referat og meldingar 
1.  Referat frå møte i Stord sokneråd 31.01.17         
2.  Referat frå møte i undervisningsutvalet 06.02.17     
3.  Referat frå møte i kulturutvalet 01.02.17        
4.  Referat frå møte i ungdomsutvalet 15.01.17       
  

q Orienteringssaker: 
 1.  Orientering frå staben 
      Liv Bodil Østang går av med pensjon og har siste arbeidsdag 28. april -17.  
 2.  Nytt frå trusopplæring og frå Nysæter kyrkje  
         Flott Tårnagenthelg med 16 deltakarar. 
      Oppmode born i dåpsfølgje til å bli med på søndagsskulen.           
 3.  Konsertar og arrangement  
 4.  Rapport frå Forsamlingsutvalet i Stord, Horneland og Sagvåg indremisjon  
      Forslag til uttale vert lagt fram i møte. 
      Sjå ny sak 2017/11  
 5.  Israelsturen vert mest sannsynleg 19 - 29. oktober. 
  6.  Invitasjon frå NMS om å delta på generalforsamling i sommar. 
  

Råd/utval:  Nysæter sokneråd  
 
Tid:   tirsdag 14. februar kl. 19.00 
Møtestad:  Nysæter kyrkje 
Opning:  Solveig Færevaag Nome 
Servering:  Marit Stalheim Grimstad    
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q Eventuelt 
 1.  Påminning om at det må kjøpast inn vannkanner og div. utstyr til gravplassen. 
 2.  Gevinst til basaren: Ole Jørgen Furdal har gitt ein flott båt-modell som gevinst til  
      basaren. Soknerådet bestemmer at båten ikkje blir med på loddsalet, men at den går på  
      auksjon 
       

 
__________________________________________________________________________ 
 
Saksnr.  Arkivkode  Sak tittel 
___________________________________________________________________________ 
 
2017/05 157  Gjevarteneste i kyrkjelyden, økonomiutval 
    samrøystes vedtak: 
    Nysæter sokneråd ser fordeler med eit felles økonomiutval for   
    begge sokn og utfordrar Stord sokneråd på dette. Økonomiutvalet  
    har som oppgåve å få på plass ei gjevarteneste. 
      
2017/06 411  Lydanlegg, kostnadsoverslag 
    samrøystes vedtak:  
    Nysæter sokneråd går for innkjøp av lydanlegg frå Lyd og    
   Telesystem kr. 85.300 eks. moms og montering.     
   Soknerådet ber lydkomitèen hente inn anbud på lys-rigg til    
   kyrkjerommet for å få eit samla kostnadsverslag på lyd- og    
   lysanlegg i kyrkja. 

   
2017/07 411  Info-skjermar, kostnadsoverslag 
    samrøystes vedtak: 
    Soknerådet går til innkjøp av 2 stk infoskjermar til kr. 21.600 eks.   
   moms.  Skjermane skal plasserast i kyrkjelydssalen og vestibylen. 

    
2017/08 332  Konfirmantfest 27. april 
    samrøystes vedtak: 
    Soknerådet har ansvar for konfirmantfesten 27. april -17, alle i   
    soknerådet er med på festen og har ulike arbeidsoppgåver. 
    Programkomité:  Arnt Johan Vistnes, Hildegunn Heimro og   
    Elisabeth Fauskanger. 
 
2017/09 012.1  Soknemøte 
    samrøystes vedtak:      
    Soknerådet har soknemøte i Nysæter kyrkje tysdag 21. mars  
    kl. 19.00 ang. ny vigselsliturgi som er vedteke av Kyrkjerådet. 
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2017/10 002.0  Høyring - «ordning for utpeking av biskoper» 
    samrøystes vedtak:     
    Uttale frå Nysæter sokneråd til rapporten om utpeiking av biskopar i 
    framtidig kyrkjeordning 
    Nysæter sokneråd vil legga vekt på følgande: 

• At framtidige biskopar blir valt etter ein demokratisk prosess 
• At den lokale stemme blir tungt vekta og høyrt i endeleg val av biskop 
• At det samstundes blir teke omsyn til heilskapen i kyrkja og bispekollegiet 

når det gjeld kjønn, teologi og fagleg kompetanse 
• At prosessen for den enkelte kandidat ikkje blir for lang og utmattande. 

  

2017/11 370  Rapport frå Forsamlingsutvalet i Stord, Horneland og 
    Sagvåg indremisjon 
    samrøystes vedtak: 
    Uttale frå Nysæter sokneråd til Forsamlingsutvalet ved Stord indrmisjon 
 
    Soknerådet i Nysæter tek rapporten frå Forsamllingsutvalet til etteretning 
    og vil trekkja fram følgande: 

• Soknerådet i Nysæter er glade for konklusjonen i rapporten om at ein vil 
halda på 3 lokasjonar, men ha eit tettare samarbeid om enkelte ting.  

• Nysæter sokneråd har eit tett og nært forhold til Sagvåg bedehus og 
ynskjer sterkt at dette skal halda fram slik det er i dag.Kyrkja og 
bedehuset har i alle år utfylt kvarandre, noko som er ein fin tradisjon som 
er med å byggja opp kyrkjelyden 

• I rapporten på side 8 kjem det fram at ein ser på klokka 11 på søndagen 
som eit aktuelt klokkeslett for framtidige møter. Sokneråda på Stord kan 
på ingen måte bestemma når det skal vera møter på bedehuset, men vil 
gjerne uttrykke at det ikkje er heldig for samarbeidet om framtidige møter 
på Leirvik bedehus skjer kl 11, når det samstundes er gudsteneste i 
kyrkjene våre. Mange som går i kyrkja går og fast på bedehuset og det vil 
bli krevjande for mange å velga kvar ein skal gå desse søndagene.  

 
Neste møte i Nysæter sokneråd er  28. mars 2017 kl. 19.00 
 
 
Stord kyrkjekontor, 16. februar 2017 
 
 
 
     sign. 
 
Hildegunn Sæbø Heimro      Liv Bodil Østang 
soknerådsleiar       sakshandsamar   

   


