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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 Sæbø Heimro, Nils Kåre Nysæter, Arnt Johan Vistnes, Grethe Rakel L.   
     Engevik, Grete Røksund Myrhaug, Toralf Tveit, Jørgen Luggenes, Lovise Sæbø  
     Heimro, Ingvild Baugstø Almås, Liv Bodil Østang. 
Ikkje til stades:  Roald Sangolt, Britt Helen Aasbø 
 
SAKLISTE 
 
AU ber soknerådsmedlemane lese alle referat før soknerådsmøte, på møte er det kun 
rom for kommentarar. 
 

! Godkjenning av innkalling og sakliste    samrøystes  
 

! Godkjenning av møtebok frå soknerådsmøte 16.09.14  samrøystes  
    
          

! Skriv, referat og meldingar 
1. Referat frå møte i Stord sokneråd 23.09.14      
2. Referat frå møte i Fellesrådet 17.09.14      
3. Referat frå møte i kulturutvalet 11.09.14      
4. Referat frå møte i diakoniutvalet 15.05.14 og 02.09.14    
5. Referat frå klokkarmøte 30.09.14       
  

! Orienteringssaker: 
 1. Orientering frå staben 
 2. Nytt frå trusopplæring og frå Nysæter kyrkje 
 3. «Fokus-saker» v/Hildegunn 
 4. Visjonstekst og roll-up 
     Per Flatøy tek ikkje arbeidspengar for arbeidet med visjonsteksten, men  
     vil at soknerådet heller legg pengar i eit fint produkt. 
     Roll-up med visjonsteksten blir presentert på kyrkjekaffe 26.10.14   
 5. Ny plass for lysgloben.  

Råd/utval:  Nysæter sokneråd  
Tid:   tirsdag 14. oktober -14 kl. 19.00 
Møtestad:  kyrkjelydssalen 
Opning:  Arnt Johan Vistnes  
Servering  Jørgen Luggenes 
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        Forslag frå klokkarane om ei prøveordning der preikestolen blir teke 
        vekk og lysgloben blir plassert der i staden (sjå vedl. 7) 
     Prøveordning fram til 01.01.15, evaluering  
 6. Bibel/samtale-grupper i kyrkjelyden. 
     Det er spørsmål om kva grupper som er, og om det er behov  
        for oppstart av nye 
     21. oktober: Uformell samling Sagvåg bedehus med informasjon om bibelgrupper i     
     bedehus og kyrkje. 
     Soknerådet vil sjå kva som kom ut av det møte, og ta saka derifrå. 
    7. Kyrkjebasaren. 
         Loddsalet er i gang og alt er i rute  
   
! Eventuelt 

 
     
___________________________________________________________________________ 
 
Saksnr.  Arkivkode  Sak tittel 
___________________________________________________________________________ 
 
2014/39 002.0  Staten og Den norske kyrkja - eit tydeleg skilje  
    Høyringsdokument 
    samrøystes vedtak: 
    Nysæter sokneråd er oppteken av å styrkje soknet som   
    grunneininga i Den norske kyrkje. Det er viktig at det sentrale  
    rettssubjektet ikkje svekker sjølvstendet til soknet. Det er også viktig 
    at det er nok prestar og andre tilsette i soknet og at det er gode  
    arbeidsvilkår for desse. Ved å lovfesta soknet sin rett til prest  
    stadfester vi den grunnleggande strukturen i kyrkja slik han er i dag.  
    Dette vil vera avgjerende for at vi fortsatt kan ha ei landsdekkande 
    folkekyrkje. Ei slik bestemming i kyrkjelova stadfestar og kommunen 
    si plikt til å finansiera den lokale kyrkja. Nysæter sokneråd vil og  
    framheva at det er viktig at staten sine overføringar til Kyrkjerådet  
    held fram som i dag. Storleiken på desse overføringane blir då eit  
    politisk spørsmål frå til år. 
 
2014/40 330  Invitasjon til T-dagar 
    samrøystes vedtak:  
    Nysæter sokneråd meiner at invitasjon til T-dagar skal sendast ut til 
    alle døypte, slik det står i trusopplæringsplanen, men at det i  
    annonsering kjem tydeleg fram at alle er velkomne.   
   
 
     
 
2014/41 411  Lydforholda i kyrkjerommet 
    samrøystes vedtak: 
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    Komite for nytt lydanlegg blir oppnemnd i neste soknerådsmøte når 
    alle kandidatane til komiteen er spurt 
 
 
 
Neste møte i soknerådet 25. november -14 
 
 
 
 
 
Stord kyrkjekontor, 30. oktober -14 
 
 
 
 
     sign. 
Hildegunn Sæbø Heimro         
soknerådsleiar        Liv Bodil Østang 

       sakshandsamar 


