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"  Livet i fokus, nær Gud - nær menneske " visjon Stord kyrkjelyd 
 
Til stades: Jostein Grimsbø, Oddlin Stave Aadland, Liv Jorunn Alvsåker, Kjellaug   
  Stautland Eide, Målfrid Lønning, Anders Grov Nilsen, Anne Brandvik Nilsen,  
  Gerny Fredrikke Gandrud, Åsa Rygg, Jørgen Knudsen, Reidun Andersen; ref. 
Ikkje tilstades: Nils Dale Elde. 
 
SAKLISTE 
 

q Skriv, referat og meldingar 
1. Referat frå møte i Fellesrådet 13.12.17   
2. Referat frå Undervisningsutvalet 10.01.18       
 

q Orienteringssaker: 
 1.  Orientering frå staben. To kyrkjelydspedagogar er sjukemeld, og kyrkjeverja er sjukemeld i   
      80 % av stillinga. Det er ikkje komt søknadar til kyrkjelydspedagog-stillinga, fristen er 22.01.  
 2.  Nytt frå trusopplæringa. Sjå sak 5. 
 3.  Konsertar og arrangement. Koret SKRUK kjem til Stord kyrkje 10. februar kl. 15.00. Kantor er 
      arrangør. 
 4.  Temakveldar våren 2018. Sjå sak 9. 
 5.  Svar frå biskop ang. Ettervisitasrapporten       
 6.  Årsmøte - dato. Sjå sak 10. 
 7.  Biskopen i Bjørgvin har innvilga søknaden frå Stord sokneråd om at eit av    
      soknerådsmedlema framleis får vera medlem i soknerådet sjølv om adressa no er Oslo 
 8.  Kyrkjelyds-hus. Zpirit har laga eit tiltaksforslag til promotering mot dei ulike målgruppene.    
      Komiteen har møte før neste soknerådsmøte, og set opp forslag til vidare gong i saka. 
 9.  Kulturfestivalen KyrkjeLyd- uteståande fordring til soknerådet. Stord og Nysæter sokneråd    
      har lagt ut for noko av utgiftene for festivalen då det ikkje var midlar til dette i KyrkjeLyd. Det 
      jobbast med å få på plass midlar. Om dette lukkast, vert gjelda betalt tilbake til sokneråda. 

     
 
2018/1- 012.1 Godkjenning av innkalling og sakliste 
   
2018/2- 012.1 Godkjenning av møtebok frå soknerådsmøte 05.12.17  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Råd/utval:  Stord sokneråd 
Tid:   Mandag 15. januar 2018  kl. 18.30 
Møtestad:  Stord kyrkjekontor 
Opning:  Jørgen 
Servering:  Liv Jorunn 
   
Faste medlemer og alle varamedlemer er innkalla til alle møta. 
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2018/3- 411 Plassering/retning på stolane i kyrkja 
 
 Vedtak 
 Stord sokneråd ynskjer at stolane i kyrkja har same grunnplassering som   
 benkene, og at folk vert oppfordra til å setje seg framme på stolane. Dei fleste set seg   
 framleis i benkane, og dei fleste stolane vert ståande tomme når det ikkje er dåp i   
 gudstenesta. Stolplasseringa kan endrast når arrangementet tilseier det. Soknerådet   
 ynskjer at stolar og bord som ikkje er i bruk, vert lagra ein anna plass enn framme i   
 kyrkja då dette skjemmer ein heil del.  
 
 Saksopplysning: 
 Det er bestilt eit trekk i stoff i same farge som veggen til  å ha over bord-stabelen for å  skjule 
 dei. Det er vanskeleg å finne andre plassar i kyrkja til å oppbevare borda, samtidig som dei skal 
 vera lett tilgjengelege. 
 

   
2018/4 - 420 Finansieringskomite kyrkjelydshus 
 
 Drøfting 
 Soknerådet fann forslag på nokre navn som kan spørjast til å vera med i    
 finansieringskomite for kyrkjelydshus. Kjellaug spør dei aktuelle "kandidatane". 
 
   
2018/5 - 330 T-dagar våren 2018  
 Det er lyst ut stilling som kyrkjelydspedagog i 50 % stilling, med søknadsfrist 22. januar.  
 Då bemaninngssituasjonen på kyrkjekontoret er redusert grunna sjukemeldingar o.l., vert  
 deler av trusopplæringa liggjande nede denne våren.  
 
 Drøfting 
 Då to av kyrkjelydspedagogane er sjukmelde, fører dette til nokre endringar i    
 trusopplæringa framover. Undervisningsutvalet har komme fram til gode løysingar, nokre  
 T-dagar er avlyst og baby- og småbarnssong er litt endra. 
 
   
2018/6 - 150   Lunsj-seminar - søknad om støtte        
 To av prestane i Sunnhordland prosti arrangerer eit lunsj-seminar på Høgskulen 21.   
 mars. Dei søkjer om økonomisk støtte frå sokneråda i prostiet til dette arrangementet. 
 
 Vedtak: 
 Soknerådet ynskjer å sende nokon på lunsjseminar og dekkjer utgiftene til inntil to   
 deltakarar.  
 Sakshandsamar har meldt på to soknerådsmedlemar. 
 
2018/7 - 354 Søknad konsert 
 Det er komt ein forespørsel om soknerådet ynskjer å arrangere ein konsert med   
 artist/musiker Roger Hemnes.  
 
 Drøfting 
 Soknerådet spelar dette i første omgong over til kveldssamlings-utvalet, Oddlin tek det   
 vidare. 
 Soknerådet drøfta og muligheten for å invitera Stord Indremisjon til vera medarrangør   
 i lag med soknerådet.  
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2018/8 - 211 Ny sokneprest 
 Jostein Grimsbø og Anders Grov Nilsen representerte soknerådet under intervjuet av   
 kandidatane tirsdag 9. januar.  
 
 Vedtak 
 På bakgrunn av utlysingstekst, søknadar og intervju, kjem Stord sokneråd med denne   
 uttalen til innstillingsrådet:  
 1. Olav Johannes Oma    
 2. Fridleif Lydersen    
 
 Sokneprest Jørgen Knudsen deltok ikkje i handsaminga då han sit i innstilllingsrådet i   
 denne saka. 
 
2018/9 - 365 Temakveld - kveldssamling 
 Frå og med januar vert det arrangert ei månadleg samling i Stord Kyrkje med fokus  
 på fellesskap, bibelundervisning og kveldsmat.  
 
 Vedtak 
 Kveldssamlingskomiteen ynskjer ein representant frå soknerådet inni dette arbeidet. 
 Oddlin Stave Aadland vert soknerådet sin representant. 
  
 
2018/10 - 046 Årsmøte 
          Stord kyrkjelyd sitt årsmøte vert søndag 15. april etter gudstenesta. 
 
2018/11 - 365 Familiegruppa i Stord kyrkjelyd 

 Familiegruppa ynskjer å arrangere ein kyrkjelydstur, og har reservert Brandøy  helga 1-                           
3 juni 2018. Det skal opprettast ein komite for dette. Liv Jorunn, Kjellaug  og Anne vert 
med i komiteen, i lag med andre frå familiegruppa. Soknerådet får  meir informasjon 
etterkvart ang. planar og budsjett. Veldig kjekt tiltak! 

   
 
 
 
 
Neste møte i Stord sokneråd vert tirsdag 27. februar kl. 18.30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sign.          sign. 
Jostein Grimsbø        Reidun Andersen 
soknerådsleiar        sakshandsamar 


