
MØTEREFERAT 5. SEPTEMBER 2017 
 
 
 
 
 
 
 
"  Nysæter kyrkje - ein heim for alle, her finn me tru, håp og kjærleik i Guds hand " 
 
 
Til stades: Solveig F. Nome, Ingebjørg R. Grønsdal, Tove V. Nygård, Hildegunn S. Heimro, Lovise 
  S. Heimro, Marit S. Grimstad, Jørgen Knudsen, Oddbjørg K. Løkling, Helga T.   
  Stautland, Heine Kaldefoss, Mats-Mikal Langøy, Reidun Andersen. 
Ikkje tilstades: Odd Naustdal, Elisabeth V. Fauskanger. 
 
 
SAKLISTE 
 

q Godkjenning av innkalling og sakliste   
q Godkjenning av møtereferat frå soknerådsmøte 30.05.17      

      
 

q Skriv, referat og meldingar 
1. Referat frå møte i Kulturutvalet 01.06.17, 28.06.17, 23.08.17   
2. Referat frå møte i Fellesrådet 15.06.17      
4. Referat frå møte i NKU        
 
 

q Orienteringssaker: 
 1.  Orientering frå staben 
 2.  Nytt frå trusopplæring og frå Nysæter kyrkje; T7 vart gjennomført for første gong 30. august. 
      Ni sju-åringar møtte til ein flott ettermiddag i kyrkja, dei åt middag og hadde mange                   
      kjekke aktivitetar. T6 vert gjennomført for andre gong 6. september.         
 3.  Konsertar og arrangement. Festivalen KyrkjeLyd startar med konsert tirsdag 12. september, 
      og fortset frå 24. september til 1. oktober. Mange flotte konsertar og arrangement. 
 4.  Prostidagen 31.10.2017 
 5.  Permisjonssøknad frå kyrkjelydspedagog. Ingen søkjarar på stillinga som vikar 40 %      
      kyrkjelydspedagog fram til nyttår.  
 6.  Konfirmantfesten vert torsdag 26.04.2018 
 7.  Frå søndag 10. september vert det gjennomført ny dåpsliturgi i kyrkjene, ingen store     
      endringar. 
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2017/28 - 150 Støtte Sing Sing oppstarthelg  
 Det kom mail til begge sokneråda frå Sing Sing ved Brita Høyland om støtte til 
 oppstartshelg. Mailen kom etter siste møte i sokneråda, og det vart difor gjort vedtak 
 på AU si sommarfullmakt.  
 - Nysæter (Hildegunn) støttar tiltaket, men har ikkje budsjett til støtte. Dei tilrår 
 bruk av Rind-fond. 
 - Stord (Eirik, Liv Jorunn + Anders) støttar tiltaket. Stord ønskjer å bruka Rind-fond, 
 men støttar søknaden med «eigne midlar» om det ikkje let seg gjera. 
 
 Vedtak 
 Stord og Nysæter sokneråd støttar søknaden frå Tensing-koret Sing Sing om støtte til 
 oppstartshelg 1.-3. september 2017. Sokneråda løyver kr. 10 000 frå Rind-midlane til 
 dette formålet, og ynskjer dei lukke til vidare med dette viktige arbeidet. 
 

2017/29 - 365 Kyrkjebasaren 21. oktober 
 Kyrkjebasaren vert som kjent lørdag 21. oktober kl. 15.00. Det er komt spørsmål frå 
 basarkomiteen om soknerådet kan vera med å ordne til bord o.l. fredag 20. oktober 
 kl. 18.00. Og spørsmål om å vere med å rydde etter basaren. Det er mange som 
 kjem til å vere med, difor reknar ein med at det vil gå rimeleg kjapt. 
  
 Drøfting. 
 Soknerådet fordelte tider/oppgåver seg i mellom til dagane. 
 
2017/30 - 217 Kyrkjevertar og dåpsvertar  
 Det er behov for fleire kyrkjevertar og dåpsvertar ved gudstenestene i Nysæter kyrkje.  
 Ved dei fleste gudstenestene er det kun ein kyrkjevert, det er litt sårbart. No er ein av 
 dei faste vertane sjukmeldt fram til nyttår i første omgong. Om kvar av medlemane i 
 soknerådet stiller feks ein søndag kvar i semesteret, vil denne kabalen lettare gå i 
 hop. På denne måten får ein eit innblikk i kva det vil seie å vere kyrkjevert, og får 
 møte kyrkjelyden på ein anna måte. Dette er ein fin måte å delta i gudstenesta på, og 
 ein får ei god forståing for gongen i gudstenesta.  
 Frå januar 2017 har det vore fire dåpsvertar som har stått på ei turnusliste over 
 dåpssøndagane. Dette er ei flott og meiningsfylt oppgåve som både vertar og 
 dåpsfolk har satt stor pris på. Dåpsfolka blir møtt på ein god og trygg måte, og får 
 svar på alle dei ulike spørsmåla dei kan ha inn i gudstenesta. Ved å ha fleire 
 dåpsvertar har ein fleire å spør når det ikkje høver for den som er satt opp på dei 
 ulike søndagane, og ein er ikkje så sårbar ved forfall. 
 
 Vedtak 
 Dei i soknerådet som allereie er kyrkjevert, kan godt tenkja seg å vera kyrkjevert 
 oftare. Og ein kan spørje dei resterande i soknerådet om dei kan tenkje seg å 
 steppe inn når ein har behov for vara. Instruks for kyrkjevertar vert sendt til alle i 
 soknerådet. Det kom på plass ein dåpsvert i møtet, og eit par forslag på personar 
 som kan spørjast.d 
 
2017/31 - 317 Ofring rundt alteret 
 Når det er nattverd i gudstenesta, er det vanleg å ta takkoffer i benkane då ein går 
 til/rundt alteret ved nattverden. I Nysæter kyrkje er det ofte både dåp og nattverd. Då 
 ofte mange av dåpsfolka ikkje er vane med å gå i kyrkja, er mange av dei liturgiske 
 ledda framandt for dei. Det er mange plassar i gudstenesta der dei kanskje føler at 
 «dette kan eg ikkje» og må sjå på dei andre korleis ting skal gjerast. Ved takkoffer i 
 benkane vert dette enda ein ting «dei ikkje kan» då dei ofte ikkje har pengar med 
 seg. Dei vender seg bort, vrir på seg eller beklagar at dei ikkje har pengar. Ein av 
 kyrkjevertane føler dette så «kleint» at ho vurderer å trekkje seg som kyrkjevert. Då 
 det ikkje er noko i gudstenesteliturgien som seier at ein ikkje kan gå to gongar rundt 
 alteret, ynskjer AU at normalen skal vere at takkofferet vert teke opp rundt alteret.  
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 Vedtak 
 Det vert ofring rundt alteret ved alle gudstenestene i Nysæter kyrkje. Ved enkelte 
 gudstenester kan ein ta ofring i benkane, eller ved utgongen slik som på julaftan. 
  
2017/32 - 308 Info-skriv 
 Det er mykje spennande og kjekt som skjer i kyrkjene våre som feks trusopplæring, 
 temakveldar, konsertar mm. Om ein får eit lite info-skriv til utdeling ein gong i 
 månaden, kan ein ta det med heim og studere det i ro og mak. 
  
 Vedtak  
 Det er ynskje om å få laga eit info-skriv kvar månad over kva som skjer i kyrkjene . 
 Dette må gjerast i administrasjonen, og det vert prøvt ut frå om det er muleg reint 
 tidsmessig.  
 
2017/33 - 360 Strategi-lørdag i haust   
 No når ein er halvvegs i soknerådsperioden, kan det vera greitt å ha ein dag i lag der 
 ein drøftar ulike  strategiar på korleis ein ynskjer arbeidet vidare skal vera. Og sjå det 
 mot Visjonen til kyrkjelyden. Det skal og lysast ut etter ny sokneprest. Det er 
 bispedømerådet som utarbeider utlysingstekst, men dei ynskjer innspel frå 
 soknerådet. Frist for innsending av innspel til utlysingstekst til bispedømerådet er 22. 
 november.  
 
 Vedtak 
 Soknerådet vart enige om tirsdag 7. november frå kl. 16.30 til kl. 20.30 då det ikkje 
 var råd å få alle med ein lørdag i dette tidspunktet. Ettermiddagen startar med mat då 
 nokon kjem rett frå arbeid.  
  
2017/34 - 317 Vipps 
 Det har tidlegare komt innspel om at kyrkjelyden må få på plass betalingssystemet 
 Vipps for betaling til  bl.a. takkoffer. Som kjent har folk mindre og mindre kontantar på 
 seg, og det vil klart vera ein fordel med Vipps på basardagen. 
 
 Vedtak 
 Vipps er no på plass, og kan nyttast på gudstenesta 17. september.  
 
 
2017/35 - 150 Søknad LIV kurs      
 Under Eventuelt på soknerådsmøtet 30. mai kom det inn søknad frå to av 
 medlemane i NKU om støtte til LIV-kurs på kr. 1 200,- pr stk. Dei dekkar opphald og 
 reise sjølv. Det vart innvilga kr. 2 400,- frå Rind-midlane. Det er no komt inn ein 
 søknad til frå eitt av dei andre medlemane i NKU om støtte til LIV-kurs kr. 5 500,- inkl. 
 London-tur som er obligatorisk. 
 
 Vedtak 
 Soknerådet gjer vedtak om å gi inntil kr. 3 500,- i til LIV-kurs frå Rind-midlane. Det 
 vert undersøkt om mulighet for støtte på kr. 1000,- frå KFUK/M om søkjaren melder 
 seg inn i forbundet. 
 
2017/36 - 211 Høyringsuttale, ny soknediakon    
 Etter 2. gongs utlysing er det ingen av søkjarane som har diakonutdanning. 
 To av søkjarane ynskjer å ta diakonutdanning om dei får stillinga. Soknerådet  
 kjem med denne uttalen: 
 1. Kjetil Eldøy 
 2. Hjørdis J. Heggland 
 Det var i utgongspunktet tre søkjarar, men soknerådet ser den tredje som 
 uaktuell då det ikkje var komt svar innan tidsfristen. 
 
  
2017/37 - 273 Evaluering Døgnet 
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 Kjekt tiltak der me blir betre kjende med kvarandre, både dei i sokneråda og dei 
 tilsette. Interessant foredrag fredag ettermiddag, ynskje om å bruke meir tid på 
 temaet i foredraget på lørdagen. Kjekt med case, men sidan ein no er bedre kjent 
 med soknerådsarbeidet er dette ikkje så viktig lenger. Sjølv om ein kjenner dei tilsette 
 bedre, kan det vere greitt at dei presenterer arbeidet sitt. Då er det lettare å koma 
 med oppklarande spørsmål. Men treng ikkje bruka så mykje tid på det. Viktig å kunne 
 prate laust med kvarandre/mingle, meir tid på det i programmet fredag kveld. Ynskjer 
 ein time/ halvannan på eige strategiarbeid kun for Nysæter sokneråd og Stord 
 sokneråd. Som eit «kick off» for vidare arbeid framover. Tidsmessig veldig bra. 
 Hotellet greitt, maten kunne vore bedre. 
  

 

 

 
  

 
 
Neste møte i Nysæter sokneråd er tirsdag 17. oktober kl. 17.30 
 
 
 
 
Stord kyrkjekontor 6. september 2017. 
 
 
 
 
  
 
      
Hildegunn Sæbø Heimro       Reidun Andersen 
soknerådsleiar        sakshandsamar 


