
Årsmøte Nysæter kyrkjelyd 8. mars 2020 

Årsmøtet vart halde i kyrkjelydssalen kl. 12.15, etter gudstenesta. 29 personar til stades. 
Årsmøtet vart leia av soknerådsleiar Marit Stalheim Grimstad. 
 
Marit ynskte velkommen til årsmøtet. Soknerådsleiar for 2019, Hildegunn S. Heimro, hadde ikkje 
høve til å møta på årsmøtet, difor vart årsmøtet leia av noverande soknerådsleiar.  
 
Diakoniutvalet v/soknediakon Lisbeth Nygård 
Lisbeth Nygård presenterte årsmeldinga til diakoniutvalet. Ho drog fram at sjølv om det ikkje hadde 
vore møte i diakoniutvalet i 2019, gjekk det diakonale arbeidet sin gong. Besøksteneste, sorggruppe, 
andakt ved institusjonane, samarbeid med IKF mm var nokre av oppgåvene som vart utført ved 
diakoniutvalet. Det er mange frivillige som er med og utfører dette viktige arbeidet. Lisbeth nevnte 
og det flotte arbeidet som Nysæter sokneråd har oppretta med fokus på diakoni, sjølv om det ikkje 
ligg direkte under diakoniutvalet sine oppgåver. Lisbeth viste og til årsmeldinga der arbeidet står 
meir utfyllande. 

 
Årsmelding for soknerådet v/Marit Stalheim Grimstad, soknerådsleiar 2020 
Marit presenterte soknerådet si årsmelding for 2019. Trusopplæringstiltaka er godt besøkt, og tiltak 
for dei fleste aldersgruppene er no på plass. MILK og LIV- kurs for ungdomane har gått over fleire år. 
Statistikken viser at antall personar til gudstenestene framleis går ned. Det har vore fokus frå 
soknerådet på korleis ein kan få fleire til å komma til gudsteneste. Bl.a. så har ulike bibelgrupper vore 
med og sett sitt preg på gudstenestene. Det som fekk mange til å komme til kyrkja var det nye 
konseptet "Puls på Livet". Det starta med kyrkjelydsfesten i februar, og sofaprat med to ungdomar 
frå bygda. "Diakoni i praksis" er ei forlenging av arbeidet til diakoniutvalet, og var eit nytt tiltak i 2019 
med "Mat og prat for småbarnsforeldre". Her har mange funne ut at det er ein god plass å vera. 
"Kvilepuls" kvar tirsdagskveld var og eit nytt tilbod til kyrkjelyden. Dette var eit fint og godt tilbod, 
men få har funne vegen. Usikkert om det startar opp att. 
 
Kommentarar: 
- Under punkt 12 i årsmeldinga for soknerådet står det "Uttalelse frå Nysæter sokneråd til 
Storapride"; spørsmål til kva som ligg i det. Svar frå sokneprest Jørgen at dette gjaldt invitasjon om å 
gå i Storapride-tog. Uttalen var at Nysæter sokneråd ikkje går i tog, verken 8. mars eller 17. mai, men 
at alle som ynskte det kunne gå i Storaprid-toget under Den norske kyrkja si fane. 
- Spørsmål: Det var ei tid snakk om å kjøpe inn ein lys-rigg til kyrkja, i forbindelse med innkjøp av nytt 
lydanlegg, er det meir snakk om det eller er det valgt bort? Svar frå Reidun Andersen (lydkomiteen) 
at lydanlegget skulle prioriterast, og pengane frå basaren 2017 har gått til dette. Marit tar spørsmål 
om lys-rigg vidare til soknerådet. 
- Kyrkjeringen gjer ein stor og viktig jobb til kvar basar, men snittalderen er begynt å bli høg. 
Oppfordring om at kyrkjelyden bidrar meir med gevinstar no når det skal arrangerast basar annakvart 
år. Nye medlemar er hjarteleg velkomne. 
 

Årsmelding ved sokneprest Jørgen Knudsen 
Soknepresten synes det er flott å vera prest i Nysæter, med mange fine og engasjerte frivillige som 
tar ansvar for arbeidet i kyrkja. Men då han har teke på seg verv innan presteforeninga i bispedømet, 
kjem han til å vera litt mindre til stades. Prostiprest Reidar Ådnanes vil vera med å utfylla preste-
oppgåvene i denne tida. 
 



Årsmelding Kyrkjemusikk  
Kantor Bjarte Aadland viste til årsmeldinga for kyrkjemusikk. Marit rosa Bjarte for flott musikk, og at 
kyrkjelyden er heldig som har han som kantor. 
 
Årsmelding Sanctus 
Jens Arne Stautland presenterte årsmeldinga. Det er kjekt å vera med i kyrkjekoret Sanctus, Bjarte er 
flink til å få dei med på kjekke og utfordrande repertoar-oppgåver. Det er høg snittalder i koret, nye 
medlemar er hjarteleg velkomne. 
 
Årsmelding Trusopplæringa 
Kyrkjelydspedagog Elisabeth V. Fauskanger var opptatt med T9 i Stord kyrkje, årsmeldinga vart 
presentert ved Marit.  
Nye tiltak er på plass, viktig å la nye tiltak få feste før nye kjem til. I nokre av  trusopplæringstiltaka er 
fleire aldersklassar slått saman då det elles ikkje ville blitt så store grupper. Kyrkjelydspedagog 
Brynhild M. Stautland gjer ein god og viktig jobb innafor konfirmantarbeidet. Ho har 
oppfølgingsansvar for arbeidet med ungdomar frå konfirmantalder og oppover. Denne aldersgruppa 
har tilbod gjennom KRIK og Sing Sing på Fredheim torsdagar. Dette er felles med Stord sokn. Jørgen 
drog fram at det er eit samanhengande arbeid med langsiktige tiltak i staden for punkt-tiltak. 
Frivillige gjer ein flott og viktig jobb. 
 
Kommentarar: 
- Spørsmål: Konfirmanttala har gått ned, er det ein grunn til det? Brynhild svara at fjorårs-
konfirmantane var eit lite kull, samtidig var det låg oppslutning. Til dømes er færre i kulla døypte, 
Nysæter har ikkje døypt konfirmantar på fleire år. Jørgen presenterte nokre av tala i statistikken.  
 
Rekneskap 2019 
Reidun innleia med at det er Stord kommune som fører rekneskapen for soknerådet, og rekneskapet 
frå dei var ikkje klart før årsmøtet. Difor er rekneskapet i årsmeldinga kun ei orientering over kva som 
er gått ut, og kva som er komt inn. Når det endelege rekneskapet er klart, vil det verta lagt til 
årsmeldinga på heimesida. Marit orienterte om at soknerådet er blitt veldig bevisst på å jobbe utfrå 
vedteke budsjett. Midlane som kom inn ved basaren 2019, vil verte brukt over dei neste 2-3 åra.  
 
Kommentarar: 

- Spørsmål om basarbeløp som står i rekneskapet for 2018, det var jo ikkje basar i 2018. Svar: 
Basarpengane for tidlegare år stod på ein konto i Sparebanken Vest, og vart flytta til 
soknerådet sin konto i Sparebank1-SR Bank i 2018. 

- Spørsmål om det kan stå 31.12.19 i kolonna "Rekneskap pr 31.12". Svar: Ja, det skal ordnast. 
 
 
Marit avslutta årsmøtet med å takka for frammøtet, og for gode innspel og tilbakemeldingar. 
Kyrkjelyden vart oppfordra til å ta kontakt med soknerådet eller kyrkjekontoret ved innspel eller 
andre ting som ein er oppteken av. 
 
 
Reidun Andersen 
skrivar 


