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Desse møtte: 

 

 

Møtestad/ tid:   Haga kyrkje kl.18.30 – 21.40 

 

Opning av Johannes S. Bruvik. Klagesongane 3, 21-26. I vanskelege tider, er Gud framleis med oss, 

han har ikkje gløymt oss, er trufast, sviktar ikkje og forlet oss ikkje. Han er tru mot oss, og me vil vera 

tru mot han.  
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Sak 12/21 KS GODKJENNING AV INNKALLING OG MØTEBOK 

 

Vedlegg: Møtebok for 2021  

 

Framlegg til vedtak: 

Møtebok for 18. mars 21. og innkalling for 15. april er godkjende med ein merknad; I sak 9 i 

møteboka, skal det stå Ådland i staden for Haga i saka om rister til omnane. 

 

 

Sak 13/21 KS FASTE SAKER – meldingar, evalueringar og rådet sitt kvarter 

 Er i ein periode med korona-reglar, avlysingar og innspel frå fleire kantar og det slit på dei tilsette. 

Først kjem staten med sine ting. Rett før påske, kom staten med at alle arrangement skulle avlysast. 

Dei «nødvendige» kunne ha 20 deltakarar og gravferder 50. Neste dag sa kyrkja sentralt at det 

ikkje skulle haldast gudstenester i påska. Me rakk akkurat å avlysa påske-lysinga vår i Samningen 

onsdag morgon. Alle solistar og medarbeidarar måtte også «avlysast». Me oppmoda folk om å sjå 

på heimesidene våre, sidan ingen ting kunne planleggjast før avisa gjekk i trykken.  Det viste seg at 

det ikkje var råd å få til strøyming av gudstenester her denne påska og me bestemte å leggja ut 

opptaka frå året før på nytt.   Så kom biskopen i Bjørgvin med oppmoding om å halda kyrkjene 

opne på dei klokkesletta det skulle ha vore arrangement. Me planla for open kyrkje torsdag og 

søndag, og la det ut på heimesidene våre. Så kom det eit skriv frå kyrkja sentralt der dei bad oss 

ikkje ha kyrkjene så veldig opne, og ikkje annonsera at dei var det.. Ei forsiktig opplysning på 

heimesida, var det me fekk lov til. Me sende likevel ut e-post til kontaktane våre og la det ut på 

heimesidene og me hengde plakatar utanfor kyrkjene. Open kyrkje påskedag vart lagt ut på 

facebook i tillegg, sidan det kom så få på skirtorsdag. Altså, litt meir enn det me eigentleg hadde 

lov til av publisering då me meinte har her på bygda er det ikkje så mange som går forbi 

kyrkjedøra og kjenner på ho slik at dei kan finna ut at ho er open.  Det var l3 stk. som møtte til 

påskevandring skirtorsdag, og 8 på open kyrkje påskedag. Dei tilsette kjende på at dette var mykje 

arbeid lagt ned for lite. Kyrkjemusikaren spelte i to timar begge stader, trusopplæraren m. fl. hadde 

brukt lang tid på å laga påskevandring, me hadde tilsette kyrkjevertar på plass og presten var til 

stades på begge arrangementa.  

 Saka om bårerom har vorte teke opp på formannskapet og går vidare til kommunestyret.  

 Postjournal – Vedlegg:  13 Postjournal (Vart lagt fram på møtet) 

 Spørsmål/ meldingar frå rådet: 

- Anne Tandstad melder at borna på Kompis ynskjer seg dissestativ. Er dette noko me kan laga på 

dugnad eller kjøpa brukt? Noko for den praktiske nemnda? 

- Hilde Aarvik melder at i staden for å ha dør-til-dør-aksjon med konfirmantane, har dei hatt digital 

basar med loddsal. 54 000 kr er kome inn til no. I tillegg til at mange av våre medarbeidarar har 

kome med vinstar, har også næringslivet har vore flinke å gje. 

 

 

Sak 14/21 KS ÅRSMELDING 2020  

 

Årsmeldinga er rådet si melding til kyrkjelyden, og skal vedtakast av rådet før ho vert lagt fram på 

kyrkjelyden sitt årsmøte. Ho er i tre delar: ein tekstdel, notar til rekneskapen og sjølve rekneskapen. 

Rekneskapen er vedteken og utsend før. Det som no treng vedtakast, er tekstdelen. Notane er 

kyrkjeverja og økonomisjefen sine merknader til rekneskapen, så dei kan ikkje endrast på, men me er 

takksame for innspel til tekstdelen elles. Det er svært mange detaljar som skal på plass, og fort gjort å 

gløyma noko. Dei ulike utvala skal koma med sine korte årsmeldingar til kyrkjeverja når me går inn i 

eit nytt år. Når desse meldingane kjem inn, er det til stor hjelp.  

  Når tekstdelen er vedteken, vert heile årsmeldinga sett opp med bilde og trykt opp i hefteform.  

På grunn av koronarestriksjonar, kan me ikkje halda kyrkjelyden sitt årsmøte enno. Det var også avlyst 

i 2020 av same grunn.  

 



Vedlegg: Vedl.14 Årsmelding tekst Framlegg 

 

Vedtak: 

Framlegget til årsmelding vart vedteke med kyrkjestyret sine innspel til endringar. Jmf. vedlegg. 

 

Vedlegg: Vedtak 14 Årsmelding 2020 

 

 

Sak 15/21 KS HONORAR TIL SOLISTAR 

 

På førre møte hadde me oppe i rådet sitt kvarter, spørsmålet om honorar til solistar. Kyrkjemusikaren 

meiner det kunne vera kjekt å tilby honorar når han spør folk om å vera solistar. Det var mange einige i 

men samstundes var rådet litt tvilande, kvar skal grensa gå? Kva med dei som stiller opp og spelar og 

syng fast? Skal ikkje song og musikk kunna reknast som ei frivillig teneste på same linje som å vera 

klokkar eller koka kyrkjekaffi?  

  Før det vart teke opp som sak, skulle kyrkjeverja sjekka med naboane kva dei gjer og kva nivå slike 

honorar ligg på. Verja har sendt ut spørsmålet på til verjene i prostiet, og til Fusa, men har berre fått to 

svar. Det eine seier at det ikkje er snakk om å betala for kyrkjelydsarbeid, og kvifor skulle dei som 

syng vera meir verd enn dei som kokar kaffi? Men alle som bidreg i løpet av året, vert inviterte til 

kyrkjelydsfest med gratis middag og underholdning ein gong i året.   

   Den andre seier at dei gjer små gåver til borna, men dei vaksne får ei personleg helsing til jul med 

takk for det dei har gjort i året som gjekk. Begge seier reisegodtgjersle kan vera aktuelt.  

Før møtet var det kome inn eit tredje svar, som også går i retning av at song og musikk er ei teneste til 

liks med andre i kyrkjelyden.  

 

Ber ein folk som dels lever av musikken sin om å syngja eller spela på ei gudsteneste eller ein konsert, 

er det klart at det kunne vore kjekt å tilby honorar. Men det må også gå an å opptre av idealisme! Ha 

musisering som ei teneste i kyrkjelyden eller som dugnad for å gjera bygdesamfunnet betre. Her i 

bygda har me vore vane med å stilla opp og hjelpa til, anten der er med å vaska golv i grendahuset eller 

opptre på eit arrangement.  

  Det er også eit spørsmål om me alltid må ha dei «mest proffe» til å spela. Kan ein ungdom frå 

musikkskulen gjera nytta av og til? Dei treng trening i å opptre. Skal me vera nøgde med at ikkje alt er 

heilt perfekt heile tida? Eller dreiar det seg også om øvingstid for kyrkjemusikaren? Di mindre proff 

solist, di lenger øvingstid…? 

  Om me gjer ein pott til disposisjon for slike honorar, skal me leggja føringar for kyrkjemusikaren på 

korleis potten skal brukast?  

Her må me trø varsamt. Får nokon betalt og ikkje andre, kan det fort verta misstemning. Er det t.d. eit 

kvalitets-stempel at dei får betalt og det motsette om dei ikkje får det? Eller er det eit merke på at dei 

ikkje er skikkeleg «innanfor» i kyrkjelyden om dei vert tilbydd pengar? Skal ein betala ein lik sum til 

alle med ein «barnetakst» for dei under 15, eller skal ein premiera kvalitet og etterspurnad? 

 

Saka vart lagt fram til drøfting utan tilråding til vedtak. 

 

Vedtak 

Kyrkjestyret meiner at born og unge i grunnskulen, kan få eit honorar/ gåvekort på 200 kr. kvar når dei 

opptrer i kyrkja. Ungdomar på vidaregåande og oppover, kan få eit honorar på 500 kr. Kyrkje-

musikaren vurderer storleiken på honorar for vaksne. Honorara må takast frå budsjettpostane for 

kyrkjemusikk.  

Rådet ser gjerne at det vert eit betre samarbeid med kulturskulen om at deira elevar kan opptre i 

kyrkjene. Dei overlet til kyrkjemusikaren å prøva å få til avtale om dette.   

 

 

  



Sak 16/21 SR LOKAL GRUNNORDNING FOR GUDSTENESTER I SAMNANGER 

 

Kyrkjemøtet vedtok i 2018 nye liturgiar for DNK og det vart hausten 2018 sendt ut alternative liturgiar 

kyrkjelydane kunne velja mellom. Koronatiltak har vanskeleggjort arbeidet med liturgiane og 

grunnordningane, og fristen har vorte utsett fleire gongar. Det vert heller ikkje no forventa at me skal 

ha dette på plass til pinse slik det har vore sagt tidlegare. 

  I møtet 4. februar vedtok soknerådet at dei ynskte nytta allmennserie 2 på Haga og bad 

kyrkjemusikaren prøva ut denne serien på Ådland også.  Det har han gjort, og meiner at den fungerer 

godt på orgel også.  

  Me har så hatt eit digitalt møte i kyrkjelivnemnda, og nytta kyrkja sitt «arbeidsark» til å gå gjennom 

det me skulle ta stilling til. (Sjå vedlegg A) På pkt. 4 og 10 har nemnda vald å ikkje velja alternativ, då 

dei meiner det godt kan varierast mellom dei ulike alternativa.  Framlegget til vedtak, er det nemnda 

kom fram til.  

   Dei har ikkje teke stilling til korleis liturgien for familiegudstenester skal vera. Det er heller ikkje 

nemnd noko om fire av kulepunkta i vedl. A.  

 

I møtet vart det stemt mellom velsigningane i alternativ nr. 4 og nr. 2. Nr. 4 fekk to stemmer og nr. 2 

fekk 5. Rådet meinte også at me måtte gjera framlegg til soknemøtet om at den nye liturgien måtte opp 

til evaluering når han har vore brukt eit år.  

 

Vedlegg: 

Vedl.16 A Gudstenesteordning 21 

Vedl. 16 B Gudstenesteforordning 18 

Bakgrunnsinfo:  Vedl. 16 C Allmenne føresegner for hovudgudsteneste   

(Vert ikkje skrive ut )  Vedl. 16 D Ordning for hovudgudsteneste 

 

Vedtak:  

 

Grunnordning for hovudgudstenester i Samnanger: 

 
1. Liturgisk musikk. Normalt brukar ein allmennserie 2 til Kyrie, Gloria, Sanctus og Agnus Dei.  

Kyrkjelyden brukar ikkje seriane for fastetida og festtida. 

  

2. Inngangsprosesjon brukar me når det er dåp.   

  

3.  Informasjon i gudstenesta 

      Førebuande informasjon vert gjeve i samband med nådehelsinga.  

      Kunngjeringar /invitasjonar kjem etter forbøn og minning og før takkofferet vert teke opp.  

  

4. Samlingsbøn.  

Liturgen eller medliturgen vel mellom dei føreslegne bønene.    

  

5. Syndsvedkjenninga vert plassert som ledd 5 før kyrie og gloria.   

 Me nyttar alternativ B: 

«Gud, ver meg nådig! Tilgjev meg mi synd for Jesu Kristi skuld. Skap i meg eit reint hjarte, 

og gjev meg kraft til nytt liv ved din heilage Ande.» 

 

6.  Dagens bøn skal normalt ikkje brukast. Liturgen kan velja om han ønskjer å bruka bøna på 

       særskilde dagar som til dømes påskedag og i jula.  

  

7. Dåp skal normalt skje i kyrkjelyden si hovudgudsteneste. Det er ønskjeleg at det vert brukt 

medliturgar i samband med dåp, gjerne frå dåpsbarnet sin familie.  

 



8. Halleluja-omkved.  

Normalen er at me brukar omkved frå nr. 977.5 i Norsk salmebok 2013.  

 

9. Truvedkjenning. Den nikenske truvedkjenninga skal erstatta den apostoliske på enkelte dagar 

og må gjerne brukast litt oftare enn me har gjort til no. Truvedkjenninga skal normalt lesast.  

 

10. Forbøn/kyrkjelydssvar. Normalt skal ein av dei ferdig-formulerte variantane brukast. Det kan 

også formulerast ei forbøn lokalt. Litaniet vert normalt brukt på langfredag. Me ønskjer å bruka 

alternativ 2 som kyrkjelyden sitt forbønssvar: 

Høyr vår bøn. Høyr vår bøn. Lat riket ditt koma, lat viljen din råda. Høyr vår bøn.  Det er også 

råd å ha bønevandring i staden for lesen forbøn eller som supplement til den lesne forbøna.  

  

11. Kyrkjelyden sitt takkoffer vert teke opp etter kunngjeringane. Kyrkjelyden kan velja mellom 

elektronisk overføring, koma fram til alteret eller gje ei gåve ved utgangen etter gudstenesta.   

 

12.  Dekking av altar-bord / nattverdsbord skjer normalt før gudstenesta.  

  

13.  Fadervår. Det skal brukast versjonen frå bibel-oversetjinga 2011. Fadervår vert lese i Haga 

kyrkje og sunge i Ådland kyrkje i samband med nattverdsfeiring.  

  

14. Fredshelsing med handtrykk vert normalt ikkje brukt. 

 

15. Nattverden vert delt ut anten i midtgangen eller ved alterringen. Det vert brukt særkalkar 

begge stader. Me brukar glutenfrie oblatar (ev. heimelaga nattverdbrød) og avalkoholisert vin.  

Utdelingsorda er:     Kristi kropp, gjeven for deg. Kristi blod, gjeve for deg. 

Det er òg høve til å nytta utdelingsorda: Dette er Jesu lekam. Dette er Jesu blod. 

 

16. Etter utdelinga seier liturgen heile tilseiingsordet.  

 

17. Avslutning av måltidet. Liturgen les takkebøna åleine.  

 

18. Når det gjeld retningsliner for hovudgudstenester i årsplanen viser me til vedteken 

gudstenesteforordning frå 2018. 

 

19. Til velsigning  nyttar me alternativ 2.  

 

Rådet gjer framlegg til soknemøtet om at liturgien skal opp til evaluering etter eitt år.  

 

Vedtaket var som framlegget med tillegg frå og med pkt. 19 og ut. Det var røysta over pkt. 19 

som fortald over og elles var det samrøystes. 

 

 
 

Sak 17/21 SR         FASTE SAKER SR – EVALUERING OG PLANLEGGING 

 

 Presten melder at me vil halda fram med Zoom-samlingar for medarbeidarar og kontaktar. 

Invitasjon vert send til ut. Til no har me hatt desse samlingane i samarbeid med Svein Høysæter, 

men me vil kjøpa eigen lisens til kyrkja for å kunna arrangera slike møte sjølv. Zoom fungerer 

betre enn teams, til deling i gruppesamtaler.   

 Det vert Agenda 1 samlingar igjen, med deltakarar frå m.a. Kvam Fusa og Samnanger. (Ei 

ungdomsgruppe, evt. gruppe frå soknerådet.)  Oppstart var meint 28.-29. mai, men dette må 

truleg utsetjast då det ikkje kan vera arrangement med folk frå fleire kommunar enno i flg. 

koronareglane.  



 Presten melder også at det vert stadig større krav til gravferdsseremoniar om musikk og 

innslag. Me opplever at byråa har overteke noko av styringa på seremoniane, og at kyrkja, 

presten og organisten ofte først vert kopla inn når det meste er bestemt. DNK har føreslege ein 

eigen «gravferdsvakt» hjå kyrkja sentralt, som kan ta imot melding om dødsfall og melda vidare 

til det aktuelle kyrkjekontoret. På den måten kan folk sjølv ta kontakt med kyrkja på eit 

tidlegare tidspunkt i planlegginga. Det er prest og organist som faktisk er ansvarleg for 

seremonien og har størst kompetanse her. Det hadde vore ynskjeleg at me i Samnanger også 

laga nokre retningsliner for korleis me ynskjer det skal ordnast praktisk når det er eit dødsfall. 

Gjerne laga ein ny brosjyre der folk kan få rettleiing. Dette må opp som eiga sak ved eit seinare 

høve.  

 Evaluering av gudstenester og tilstellingar. Påskevandringa var veldig fin, og det kan godt 

vera ei slik vandring i påska også når korona er over. Men det vart kommentert at kl. 17.00 på 

skirtorsdag var for tidleg. Mange var på tur i det fine veret, og det kunne heller byrja kl. 19.00. 

Viser elles til sak 13 for påske. Det vart også peika på at mange er redde for å gå i kyrkja no, og 

dei sakene med smitte på bedehusa, har ikkje gjort det betre. (Det viser seg at smitten hadde 

spreidd seg i heile rommet, og avstand til den smitta var mindre viktig. Ei åtvaring om dette vart 

send ut til kommunar, kyrkje og bedehus også i Samnanger før nedstenginga.) Så det kan vera 

aktuelt å strøyma gt. t.d. ein gong i månaden, sjølv om det no er tillete å samlast igjen.  

 Spørsmål om konsertar framover  

– Joar Lemme og Chimbrasso 16. mai – kyrkjeverja har sagt ja til den.  

-  Ingebjørg Andrea Ådnanes (for tida aktuell i The Voice på TV2), Henriette Braavig og Simon 

Madsen, i september/oktober.  

- Tidl. planlagd salmekveld med Eyvind Skeie, no sett til 21. oktober. 

Rådet meinte me kunne finna plass til alle desse konsertane, men at det må avklarast med 

kyrkjemusikaren. Haustprogrammet vert handsama på neste møte, då dei tilsette også er 

inviterte.  

- Kompisleiren er sett til 23. -24. oktober. 


