
MØTEREFERAT 17. OKTOBER 2017 
 
 
 
 
 
 
 
"  Nysæter kyrkje - ein heim for alle, her finn me tru, håp og kjærleik i Guds hand " 
 
 
Til stades: 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, Solveig F. Nome, Ingebjørg R. Grønsdal 
 
SAKLISTE 
 

q Godkjenning av innkalling og sakliste   
q Godkjenning av møtereferat frå soknerådsmøte 05.09.17      

      
 

q Skriv, referat og meldingar 
1. Referat frå møte i Stord sokneråd 19.09      
2. Referat frå møte i Fellesrådet 13.09.17      
3. Referat frå møte i Kulturutvalet 19.09         

 
 

q Orienteringssaker: 
 1.  Orientering frå staben 
 2.  Nytt frå trusopplæring og frå Nysæter kyrkje; T4 og T11 vert gjennomført i Stord sokn sjølv       
om det ikkje er kyrkjelydspedagog på plass i vikariatet. 
 3.  Konsertar og arrangement. Festivalen KyrkjeLyd er vel gjennomført med mange flotte  
      konsertar og arrangement. God kvalitet på alt, men lite folk som møtte. Det var fleire andre       
konsertar og arrangement den samme veka, prøver neste gong å unngå dette.            
Korensemblet Nikolskij Ensemble kjem til Nysæter kyrkje mandag 6. november 19.30.  
 4.  Prostidagen 31.10.2017 
 5.  Døgnet vert 31.08-01.09 2018. Stort ynskje frå fleire i soknerådet om at Døgnet vert nokre    
      veker seinare på hausten, eller i starten på nyåret.  
 6. Temakveld 24.10 går ut, då same temaet vert å høyra både i gudstenesta 29.10 og på  
      prostidagen 
 7. Høyring ny kyrkjelov, kan koma med innspel til fellesrådet som er høyringsinstans. I          
     stadenfor at ein eller to set seg inn i høyringsnotatet, ynskjer ein at alle les det. AU finn ut kva 
     kapittel som det er mest nyttig å setje seg inn i. Kjem som sak på neste møte. 
 8. Strategi-tirsdag 07.11 kl. 16.30 - 20.30 
 9. Takkofferet 1. januar går til kyrkjelydsarbeidet og ikkje til Bispedømerådet 
   10. Ettervisitasraporten skal inn før utgongen av januar. Soknerådet ser på desse punkta på   
     Strategi-tirsdagen. Sokneprestane Jørgen og Eirik er i gong med arbeidet med rapporten. 
    
      
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Råd/utval:  Nysæter sokneråd 
Tid:   Tirsdag 17. oktober 2017  kl. 17.30  
Møtestad:  Nysæter kyrkje 
Opning:  Heine 
Servering:  Reidun 
  



MØTEREFERAT 17. OKTOBER 2017 
2017/38 - 332  London-konfirmantar, leiarar 
 Konfirmantgruppa som reiser til sjømannskyrkja i London, treng to-tre leiarar frå kvart 
 sokn. Det er og ynskje om at to frå ungdomsrådet i Nysæter vert med som 
 ungdomsleiarar, i tillegg til dei vaksne leiarane. Turen vert 11.-15. april 2018. 
 
 Drøfting: To av soknerådsmedlemane tenkjer på om dette kan la seg gjera, samtidig 
 sjekke ut andre i kyrkjelyden som kan tenkje seg å vera med på dette. To av 
 medlemane i NKU vert med om dei får innvilga søknad om gyldig fråver frå skulen. 
 

2017/39 - 332 Graut til konfirmantane før jul 
       Konfirmantleiarane ynskjer at det vert servert graut på siste konfirmant-samlinga  
       før jul, og kjem med spørsmål til soknerådet om dette er noko dei kan tenkje seg å  
       vere med på. Både til det praktiske og til det økonomiske. Samlinga vert onsdag 6.  
       desember kl. 14.15-15.45. 
 
       Vedtak: Soknerådet støttar tiltaket og står for økonomien. Reidun og Helga tek seg  
      av det praktiske. 
 
2017/40 - 211 Orientering frå prost ang. utlysing soknepreststillinga 
       Prosten hadde ikkje anledning å vera med på møtet. Hildegunn informerte om at  
       Bjørgvin bispedømeråd har gitt Jørgen Knudsen tilbod om stillinga som sokneprest i 
       Nysæter sokn. Jørgen Knudsen har takka ja til tilbodet. Jørgen Knudsen tek til som  
      sokneprest 01.11.2017. Nysæter sokneråd er glad for tilsetjinga av Jørgen Knudsen. 
  
2017/41 – 002.3 Permisjonssøknad  

       Permisjonssøknad frå soknerådsmedlem. 

 
       Vedtak: Permisjonssøknaden vert innvilga på grunnlag av at soknerådsmedlemet er 
       på veg ut av Nysæter sokn. 
 
  

 

 

 
Neste møte i Nysæter sokneråd er tirsdag 28. november kl. 17.30 
 
 
 
 
Stord kyrkjekontor 18. oktober 2017. 
 
 
 
 
  
 
Sign.          Sign. 
Hildegunn Sæbø Heimro       Reidun Andersen 
soknerådsleiar        sakshandsamar 


