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2018

" Livet i fokus, nær Gud - nær menneske "
- visjon Stord kyrkjelyd
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Det var mange flotte arrangement og aktivitetar i kyrkja i 2018, i tillegg til fine gudstenester.
Det har m.a. vore arrangert kveldssamlingar, soknemøte og pølsefest, og kyrkjelydsleir.
I årsmeldinga kan ein lesa meir om arbeidet i kyrkjelyden, forfatta av ulike aktørar.

STORD
2016

2017

2018

Døypte

113

115

144

Konfirmerte

115

121

132

Vigsler

23

22

21

Gravferd

93

93

111

Gudstenester

88

82

95

Deltakarar

14 485

14 737

18 663

Takkoffer

416 310

466 997

443 435
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Årsmelding 2018 – SOKNERÅDET
Samansetjinga av soknerådet har vore slik:

Sokneprest
Sakshandsamar
Leiar
Nestleiar
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Rådsmedlem
Vararepresentant
Vararepresentant
Vararepresentant

Jørgen Knudsen (fram til april) Olav Johannes Oma
Reidun Andersen
Jostein Grimsbø
Anders Grov Nilsen
Kjellaug Stautland Eide
Anne Brandvik Nilsen
Jakob Saghaug
Daniel Kjellevold Steinsland (permisjon)
Nils Dale Elde
Åsa Rygg (permisjon 1. halvår)
Gerny Fredrikke Gandrud
Liv Jorunn Alvsåker
Elfrid Johanne Kartveit (permisjon)
Oddlin Dagmar Stave Aadland
Målfrid Lønning

Året 2018 har vore prega av prosessar. Det har vore skiftingar i stab. Me har hatt
overgangsperiodar der me har venta på nye tilsette, det har vore sjukemeldingar og
avlysingar. Avlysingane har spesielt gått utover T-dagane. Det er beklageleg!
Med dette som bakteppe, vil eg påstå at 2018 har vore eit godt år. Me har fått inn nye
krefter. Me har starta opp med kveldssamlingar. Kveldssamlingane har ei fin form og det
har begynt å danne seg ei «kjerne» av folk som kjem. Mykje å bygge vidare på.
Me hadde og ein kyrkjelydsleir i juni. Flott opplegg, mykje folk og godt fellesskap. Mykje å
bygge vidare på.
Det blei gjennomført eit årsmøte med godt engasjement. Dette engasjementet har vidare
ført til ei strategisamling i Soknerådet, og eit soknemøte i haust, der me fekk mange gode
innspel. Desse innspela har me med oss, og arbeider aktivt vidare med. Takk for innspel og
engasjement! Mykje å bygge vidare på.
Sokneprest Olav J. Oma har òg skrive ei årsmelding, der han kjem inn på mykje av det
andre viktige arbeidet som kyrkja har. De kan og lese årsmeldinga frå trusopplærarar og
diakoniutval. Les og bli engasjert!
2019 er året for soknerådsval. Her er mykje godt arbeid å vere med på, mykje å bygge
vidare på og mange muligheter til å vere med på viktige avgjersler. Får du spørsmål om å
stille til val – sei ja!
Jostein Grimsbø - soknerådsleiar
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Årsmelding soknepresten i Stord 2018.
1. mars 2018 vart eg tilsett i vikariat som sokneprest på Stord. Dette går fram til
31.12.2020. Eg begynte ikkje for fullt på Stord før i august, slik sett er det tidleg å skriva
årsmelding, men eg har nokre inntrykk frå den tida som er gått.
Ved årskiftet hadde kyrkja i Stord 11071 medlemer og 255 tilhøyrande. Det er ein stor
kyrkjelyd, og det skjer svært mykje i kyrkja vår.
Gudstenester
I løpet av året vart det halde 74 gudstenester på søn- og helgedagar. Av desse var 13 på
Huglo, og det vart tald 14550 deltakarar. 39 av desse gudstenestene var med nattverd og
3770 menneske deltok.
Hovedansvaret for førebuing av gudstenestene har prest og kantor, vi har og eit
gudstenesteutval som kjem med innspel til gudstenestene.
Vi prøver å ha ei familiegudsteneste i månaden. Ofte er det i tilknytting til T-dagar, som er
ein del av trusopplæringsplanen. Kyrkjelydspedagogen har teke del i førebuinga av
familiegudstenestene saman med prest og kantor. Sidan Randi Matre, kyrkjelydspedagog,
slutta i haust har vi vore utan denne ressursen nokre månader.
Vi har gode medarbeidarar rundt gudstenestene. Vi har to faste kyrkjetenarar, fem
klokkarar, fast kantor med faste vikarar, eit korps av menneske som ordnar med
kyrkjekaffi, ein god gjeng med kyrkjevertar. Vi har også nokon som syt for kyrkjeskyss når
det er trong for det.
Det vert trykt program til alle gudstenester.
I snitt deltok det 197 menneske på gudstenestene i Stord sokn gjennom 2018.
Dåp
i 2018 vart det døypt 108 menneske i Stord kyrkje, ... av dei var konfirmantar.
I samband med dåpen har vi ein trusopplæringsplan for borna frå 0-18. Vi får ikkje
fødselsmeldingar frå folkeregisteret lenger, så vi veit ikkje kor mange born som vert fødde
på Stord, men for meg ser det ut som om det er ein svakt synkande oppslutning kring
dåpen. Det gjeld også mange av dei andre trusopplæringstiltaka. (Ut frå statistikken over
fleire år)
Om søndagsskulen i kyrkja
I 2018 var det pause i søndagsskulen før sommaren. Søndagsskulen starta opp att med
Nancy Johanne Aasheim, Tove Kristin Tveit og Svein Olav Langåker som
søndagsskuleleiarar. Søndagsskulen har vore organisert slik at leiarane har hatt ansvar for
kvar sin del, ein har hatt ansvar for samlinga og andakten, og den andre har hatt ansvar for
aktiviteten til slutt i samlinga.
Det var tre søndagar med søndagsskule i haust i tillegg var dei med på barne- og
familiefesten i Leirvik skule var det vel 120 barn, unge og vaksne.
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Konfirmantar
I Stord kyrkje vart det gjennomført åtte konfirmasjonsgudstenester med tilsaman 132
konfirmantar.
Dette tilsvarte 90% av dei døypte i dette kullet.
Då vi tok til med nytt konfirmantkull i haust var det 125 konfirmantar som starta, det er
framleis 90% av dei døypte. Undervisninga går føre seg i kyrkja. Konfirmantane er delt i tre
grupper som kjem to gonger i månaden til mat, undervisning, leik, song og gruppearbeid.
Dei deltek på 9 gudstenester i løpet av året. Kvar av gruppene har ansvar for si
temagudsteneste, denne kjem i staden for det som tidlegare var samtalegudstenesta.
Temagudstenester som dette kullet har hatt har vore, dåp, bøn og misjon. Desse
gudstenestene har kyrkjelydspedagog, Brynhild M. Stautland som er hovudleiar for
konfirmantane, hatt eit særleg ansvar i saman med konfirmantar, prest og kantor.
Diakoniarbeidar Hjørdis Heggland har sytt for at ei gruppe frivillege har ordna med mat til
konfirmantane kvar tysdag og torsdag.
Saman med Brynhild M. Stautland, har Jørgen Knudsen og Olav J. Oma også delteke kvar
gong. Dette har slik eg ser det fungert svært bra. Vi har også ei gruppe konfirmantar i
nysæter kyrkje.
Vigsel
I forhold til medlemstalet vårt er det lite vigslar i kyrkja. 20 vigslar i 2018.
I 2013 var det 31 par som gifta seg i kyrkja vår, sidan har det gått stille nedover.
Gravferd
Dei fleste gravferdene på Stord skjer frå kyrkja. Når vi tek med Nysæter og Huglo så skjedde
116 av 126 gravferder/bisetjingar frå kyrkejene våre. Av desse var det 30 bisetjingar.
I gravferd er det mange involverte kyrkjetenar, kantor, prest, personell på gravplassen i
tillegg til at det svært ofte er eit gravferdsbyrå som tek del. Etter gravferda er ofte
diakonen i kontakt med dei pårørande. Samarbeidet fungerer godt.
Kveldssamlingar
Eg har delteke på mange av kveldssamlingane som har gått føre seg på ein torsdagskveld i
månaden. Her har vi undervist om fellesskapet, og om Fillipparbrevet etter eit opplegg frå
Bjørn Nygård. På desse kveldane har det vore samla mellom 40 og 70 menneske. Fine
kveldar med rom for ettertanke, fellesskap, nattverd og kveldsmat. Mange frivillege har
vore med og teke ansvar for kveldsmaten, for teknisk opplegg, for musikken, og for leiing
av kvelden. Ingeborg Ørjasæter og Anders Dahl har vore primus motor i desse samlingane.
Dette er samlingar som byggar fellesskapet på ein fin måte.
Leir
Første helga i juni arrangerte ei gruppe med tilknytting til både sokneråd og kveldsamling
leir på Brandøy for kyrkjelyden. Kring 80 menneske deltok. Kjempefint og viktig med tanke
på å bygga fellesskap i kyrkjelyden.
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Andre arrangement
Det har og vore arrangert andre konsertar og temakveldar i kyrkja vår.
Gjevartenesta
Vi har ikkje kome i gang med ei eiga gjevarteneste til kyrkjelyden. Dette kan hende vi treng.
I fjor vart det samla inn 439 000,- i gudstenestene, det var tretti tusen mindre enn året før.
Det må vi som kyrkjelyd ynskje å gjera noko med.
Om medlemer, inn- og utmeldingar
Ved årskiftet hadde kyrkja i Stord 11071 medlemer og 255 tilhøyrande, dette var omlag
som ved førre årsskifte. I løpet av året var det tre innmeldingar. Det var 40 utmeldingar.
Dette er noko ned frå toppåret 2016 (evt. bunnåret) med 116 utmeldingar. Dette speglar
vel den generelle tendensen i medlemsmassen i kyrkja, men vi håpar det vil snu!
Å arbeida i kyrkja
Det er flott å arbeida i kyrkja og i Stord kyrkje spesielt. Her er mykje godt engasjement, og
ofte god oppslutning om det vi gjer. Vi har mange frivillige medarbeidarar, men vi slit litt
med å engasjera menneske som er yngre enn oss sjølve, oss som arbeider her...
Samarbeidet i kyrkjestaben og på kontoret er godt. Eg gler meg til å gå på arbeid, kvar dag!
Takk
Takk til alle dei menneska som har vore med og teke del i dei ulike tinga som går føre seg i
kyrkjelyden vår. Her skjer ting for menneske i alle aldrar. Og de som deltek, de er på ulikt
vis med og bygger kyrkjelyden vår.
Med ynskje om Guds signing for Stord kyrkjelyd.

Olav J. Oma, sokneprest
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Årsmelding for kyrkjemusikk i Stord kyrkje
Kantortenesta i Stord kyrkje er delt mellom tre ulike stillingsbrøkar. Den største stillinga
består av 50% til gudstenester og 15% til gudstenestlege handlingar.
Kyrkjerommet i Stord er eit flott rom på mange måter, og er godt eigna til fellessong og
korsong. Orgelet på galleriet har ei oppstilling av pipene som er uheldig for klangen ut i
rommet. Spelepulten står sideveis og har utfordringar med å kjenna seg eitt med
klangutviklinga i rommet. Stord kyrkje er likevel eit rom som har gode tilhøve for akustisk
musikk.
Vinteren i fjor førte med seg eit tørt klima som gjorde orgelet funksjons-udyktig. Treverket
utvida seg på ein måte som førte til lekkasje og stumme tonar i orgelet. Det vart sett ned
ein komite som skulle arbeide fram ein rehabilitering av orgelet.
Karl Schuke Orgelbauwerkstatt i Berlin vann anbudsrunden. Dei startar arbeidet i
september og vert ferdig innan utgangen av oktober.
Kyrkjemusikk-tenesta er avhengig av eit vel fungerande orgel i dei mange
tenesteoppgåvene i kyrkja. Når det no vert funksjonsdyktig til hausten kan kyrkjelyden
vonaleg gleda seg over vakker orgelklang i gudstenester og kyrkjelege handlingar framover.
Utfordringane med orgelet førte med seg at påskegudstenestene 2018 måtte
gjennomførast utan orgel.
Kantortenesta ynskjer kontakt med lokalt musikkliv for samspel og medverknad i ulike
samanhenger. Særskilte merkedager vert prioriterte av økonomiske grunnar. Medverknad
frå kor i gudstenestene set me pris på. Julekonsertane vert i denne samanheng eit
høgdepunkt.
Det hadde vore tenleg med eit forsongarkor på galleriet. Det er nokre som har meldt seg,
men det er ynskjeleg med ei større gruppe som kunne tenkt seg å vera med i ei slik teneste
på galleriet saman med kantor.
Stord kyrkjelyd har stort mangfald og det er ei fin og spanande kyrkjelyd å ha teneste i.

Ole Jørgen Furdal, kantor
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Årsmelding for trusopplæringa i Stord sokn 2018
Desse trusopplæringstiltaka (T-dagane) er gjennomført i 2018:
T0 Babysong
T0 er for alle som er heime med ein baby eller to. Dette året har babysong vore avlyst i
Stord kyrkje. Dei var invitert til å vere med på Babysong i Nysæter. Samlingane har vore
godt mottatt for dei som har hatt anledning til å komme seg til Nysæter. Men det var og
mange som sakna babysong i Stord.
T1 T2 T3 Kveldssong for dei små.
Desse tre aldersgruppene har kvar sine samlingar. Vårsemesteret var alle frå Nysæter også
invitert til samlingane i Stord kyrkje. Det var pga. sjukemelding i deler av trusopplæringa.
Haustsemesteret hadde me samling i begge kyrkjene for aldersgruppa. Det sosiale er viktig,
og det har vore god drøs over kaffikoppen og barna har leika etter at dei var ferdig å ete.
T4 Undretur og fireårsbok
Var for alle som fylte 4 år i 2018. Laurdagen var det samling i kyrkja med undretur der
barna gjekk rundt i grupper og gjorde seg kjent i kyrkja. Søndagen var det utdeling av
fireårsbok (barnebibel) i familiegudsteneste. Undretur var laurdag 20 oktober, og
gudsteneste påfølgande søndag, med utdeling av fireårsbok. Grunna sjukemelding vart
dagen gjennomført av ulønna medarbeidarar, med leiing av soknepresten.
T5 Barabbas-samling
For alle som fylte 5 år i 2018. Det var ei ettermiddagssamling med bibelforteljing, leik og
aktivitetar basert på duploklossar. Etter forteljing og aktivitet, åt me ein betre kvelds
saman, med blandt anna kakao.
T6 KLAR-FERDIG-GÅ
Alle som vart 6 år i 2018 vart invitert. Ettermiddagssamling i kyrkja med tema skulestart og
Josef-forteljinga. Stasjonsarbeids-oppgåver og matpakke-kvelds til slutt. Med seg heim fekk
dei eit hefte med forteljinga om Josef og oppgåver.
T7 UGLER I MOSEN
Denne samlinga vart ikkje gjennomført, grunna sjukemelding.
T9 Tårnagenthelg
For alle som fylte 9 år i 2018. Samling med mange ulike agentoppdrag som utforska
kyrkjerommet og bibelen.
T10 I ALL VERDA
Grunna sjukemelding i trusopplæringa vart ikkje T10 I ALL VERDA gjennomført dette året.
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T11 Lys Vaken
Avlyst grunna sjukemelding.
T12 KODE B
Då me ikkje gjennomføret T11 hadde me ikkje noko grunnlag å gjennomføre Kode B i
samarbeid med Fredagsklubben.
T14 Konfirmasjon
Undervisning i Stord kyrkje, med samling ca anna kvar veke. Konfirmantane samlast i to
grupper etter kva ungdomsskule dei går på, og vert delt inn i mindre grupper etter ein
felles undervisningsbit. Samlinga starta med enkel brødmat.
T161718 VIDARE
Dette året har det ikkje vore mange nok til å gjennomføre leiartrening for denne
aldersgruppa.
T-dagane i kyrkjelyden skal vera breiddetiltak. Målet er at 75% av det døypte kullet skal
nåast gjennom T- dagane. Ser ein på statistikken, ligg ein førebels godt under dette talet.
Oppmøteprosenten varierer frå 11-99% på dei ulike tiltaka. Det er framleis T4 4-årsbok og
T14 Konfirmasjon som har størst oppslutnad. Me opplever at samlingane blir godt mottatt,
og at det som skjer er med på å gje verdifulle opplevingar til mange barn i Stord sokn. Ikkje
minst ser me at T-dagane er med på å gje ei viktig tilknyting til kyrkja for både barn og
vaksne. Samstundes ser me ein nedgang i oppslutnad på tilboda me har. I løpet av 2019
håpar eg at nye arbeidarar er på plass og me kan byrje å jobbe med konkrete tiltak for å nå
målet vårt om å nå flest mulig. Mange uløna medarbeidarar har gjort ei flott og viktig
teneste i samband med alle desse tiltaka. Utan dei ville ikkje dette ha vore mogeleg!
Grunna sjukelmelding har det vore ein flott innstas frå ulønna medarbeidarar som gjer at
me har gjennomført blant anna Kveldsong for dei små og 4-årsbok dette året. Trongen for
uløna medarbeidarar er stor også i det vidare arbeidet. Ein av dei viktigaste utfordringane i
tida som kjem er rekruttering av uløna medarbeidarar. Familiegudstenester er ein viktig del
av trusopplæringsarbeidet. Dette året har me hatt nokre familiegudstenester som ikkje er
knytta til ein T-dag, og nokre familiegudstenester sjølv om T-dagen har vore avlyst.

- Kyrkjelydspedagog Randi Lønning Matre, 26/2-2019
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Årsmelding 2018 frå Diakoniutvalet
Diakoni er kyrkja si omsorgsteneste


I Diakoniutvalet: Gerny Gandrud og Elfrid Kartveit (permisjon), Ingebjørg Grønsdal
og Solveig Nome. Antall møter i Diakoniutvalet: 1.

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.
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 internasjonal gudsteneste og Interkulturelt Kristent Fellesskap (IKF)
sine arrangement: Ope hus på Horneland bedehus samt laurdagssamlingar på
Sagvåg bedehus og Horneland bedehus
 Jule-og påskevandring for utviklingshemma
 Deltaking på Kvinnenes internasjonale bønedag bl. a. i samarbeid med
Frelsesarméen i mars
 Fasteaksjonen der konfirmantar frå Stord deltok og samla inn kr 83.579,- saman
med konfirmantane frå Nysæter. Antal konfirmantar var 167 totalt, 133 stk frå
Stord og 34 stk frå Nysæter
 Laga til konfirmantmat i forkant av konfirmantundervisninga
 Deltaking på «Hyggjetreff for vi over 60» på Nordbygda bedehus
 Kyrkjeskyss/kyrkjevert/kyrkjekaffi
 Institusjonsandaktar
 Kontakt med menneske i sorg og kriser, bl a ved båreandakter og kontakt via
invitasjonar til samtale og sorggrupper
 Det har vore 11 påmeldte til sorggruppe i år i samarbeid med Bømlo, Fitjar og
Tysnes.
 Temakveld fredag ifm Helgemessesøndag med foredrag av sjukehusprest Valborg
Sinnes
 Open kyrkje Stord på Helgemessesøndag
 Besøksteneste, blant anna med blomehelsing til jul
 Minnegudsteneste i Stord kyrkje 2. juledag
Lisbeth Nygård, soknediakon
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Rekneskapet er kun retningsgivande, og ikkje eit endeleg rekneskap. Rekneskapet er lagt ved som
orientering over kva som er gått ut, og kva som er komme inn.
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