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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,  Jørgen Knudsen (fung. sokneprest), Grethe Rakel L.   
                Engevik, Grete Røksund Myrhaug, Toralf Tveit, Ingvild Baugstø Almås, Britt Helen  
      Aasbø, Nils Kåre nysæter, Liv Bodil Østang. 
       
Ikkje tilstades:     Roald Sangolt, Jørgen Luggenes, Lovise S. Heimro     
 
 
 
SAKLISTE 

q Godkjenning av innkalling og sakliste    samrøystes 
 

q Godkjenning av møtebok frå soknerådsmøte 09.06.15  samrøystes    
          

q Skriv, referat og meldingar 
1.  Referat frå møte i Stord sokneråd 05.05.15      
2.  Referat frå møte i Stord sokneråd 02.06.15      
3.  Referat frå møte i Fellesrådet 15.06.15      
4.  Referat frå møte i Fellesrådet 23.06.15      
5.  Referat frå møte i Fellesrådet 24.08.15      
  

q Orienteringssaker: 
 1.  Orientering frå staben 
 2.  Nytt frå trusopplæring og frå Nysæter kyrkje 
 3.  Informasjon om «Fokus-saker» v/Hildegunn 
      Denne posten er nyttig å vidareføre til nytt sokneråd 
 4.  Evaluering av «Sjømannskyrkjekvelden» 
         Ein flott kveld med god underhaldning og mat! 
      For seinare arrangement: 
      * soknerådet er arrangør 
      * avklare kven som har ansvar for ulike oppgåver 
      * fredag denne gongen, betre med tysdag som det var før?  

Råd/utval:  Nysæter sokneråd  
Tid:   tirsdag 22. september 2015 kl. 19.00 
Møtestad:  Nysæter kyrkje 
Opning:  Nils Kåre Nysæter 
Servering:  Britt Helen Aasbø 
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 5.  Godkjenning av kyrkjelege vigselsstader på Stord. 
      Biskopen har godkjent to vigselsstader på Stord; Vidstensparken og  
         Seminarhagen HSH. 
      Nysæter sokneråd søkte også om vigselsstader i sitt sokn. 
      Sakshandsamar undersøkjer kor denne søknaden er i systemet.    
 6.  TV-aksjonen 2015 
      Oppmoding frå biskop Nordhaug om å delta aktivt i TV-aksjonen, 
      som bøsseberar og ved markering i gudstenesta 18. oktober 
   
q Eventuelt 

 1.  Soknerådsmøte 27.10. 
      Dette blir siste møte for det noverande soknerådet.  
      Nytt sokneråd tiltrer 1. november så dette blir eit fellesmøte med begge sokneråd. 
 2.  Brev frå medlem i kyrkjelyden ang. 
      a) dåp og nattverd i same gudsteneste 
      b)  speling i gravferd 
      Kopi av brevet og svar frå sokneprest Jørgen Knudsen er vedl. dette referatet. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Saksnr.  Arkivkode  Sak tittel 
___________________________________________________________________________ 
 
2015/33 002.31  Kyrkjevalet 2015 
     Evaluering. Soknerådet er fornøgd med 
     gjennomføringa av valet 
      

2015/34 360   Kunst- og kultuarrangement i kyrkja og 
     kulturplan i kommunen 
     samrøystes vedtak: 
     Soknerådet gir kulturutvalet mandat til å arbeide vidare med  
 
     a) Auka satsing på kunst og kultur i kyrkjene, men ynskjer ei 
     presisering av setningen: 
      «Målet må vera at all aktivitet i kyrkja vert presentert som  
     kyrkja sin eigne aktivitetar, og som dermed er med på å  
     styrkje kyrkja sitt arbeid»    
 
     b) Delta aktivt i arbeidet med ein ny kommunal kulturplan 
 
 
 
               
 
2015/35 360   Utval oppnemnd av soknerådet,    



 

DEN NORSKE KYRKJA 
Nysæter sokneråd 

 

.___________________________________________________________________________________ 
Nysæter sokneråd 
Hamnegata 48 
5411 Stord 

Tlf.: 53 40 34 30 
Email: post@kyrkja-stord.no 
Heimeside: www.kyrkja-stord.no 

Soknerådsleiar: Hildegunn S. Heimro 
Sakshandsamar: Liv Bodil Østang 
Tlf.: 53403432/91192280 
Email: liv.bodil.ostang@kyrkja-stord.no 

 

     retningsliner og mandat 
     samrøystes vedtak: 
     Det nye soknerådet skal snarast etter konstituering   
     gjennomgå retningsliner og mandat i utvala slik at det er ei  
     felles forståing for arbeidet i utvalet, og ansvarsfordeling og  
    målsetjing frå førre sokneråd skal takast med i    
    gjennomgangen 
 
 
2015/36 012.1   Evaluering av soknerådsperioden 
     samrøystes vedtak: 
     Gjennomgang av dei viktigaste sakene soknerådet har arbeid 
     med. Ønskje om fleire saker som soknerådet tek initiativ til,  
     meir kyrkjelydsbygging 
 
 
 
 
 
 
 
Neste møte i soknerådet   27.oktober-15 
 
 
Stord kyrkjekontor, 3. oktober 2015 
 
 
 
 
     sign. 
Hildegunn Sæbø Heimro         
soknerådsleiar        Liv Bodil Østang 

       sakshandsamar 


