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MØTEREFERAT  
Utval:  Aukra Sokne- og fellesråd (SFR) 

Møtedato: Torsdag 23. APRIL 2020 

Møtetid 1800-1945 

Møtestad: DIGITALTMØTE  (TEAMS) FRÅ : Møterom, Kyrkjelydshuset 

 

Desse møtte: 

Arne Hjelmås, Sissel Kvist , Svein Løwe, Odd Arve Orten,  Anne Beate Storbakk Skeide, Anne Berit 

Oterhals Skrede, Hanne Katrine Småge,  Berit Marie Sporsheim og Kristian Finn Risung (9) 

 

Forfall: Eva Beate Nybø (1) 

 

Elizabeth Stewart Søvik : referent. 

 

Opningsord:  Kristian Finn 

 

SAKLISTE 

SR/FR-sak 

 

Sak 17: GODKJENNING AV: 

A.  Innkalling 

B.  Referat frå møtet 27. februar 2020 

 

VEDTAK: 

Innkallinga og referatet frå førre møte, 27. februar var godkjend.  

 

 

Sak 18: GUDSTENESTER I JULSUNDET  

Sakshandsaming i AU: 

Utkast til sak om gudstenester i Julsundet med følgjande vedlegg var drøfta: 

1. Referat frå dialog-/samarbeidsmøte av 09.04. 2019 

2. Invitasjon til krabbefest 13.11.2019 

3. SFR-sak 38-19 pkt 6 av 05.12.2019 

4. E-post frå domprosten av 06.01.2020 

5. Notat frå Sigurd Stige av 06.01.2020 

6. E-post frå Svein Løwe av 13.01.2020 

7. Møtereferat frå Julsund-ruppa av 21.01.2020 

8. Brev frå Sigurd Stige av 29.02.2019 

9. Svarbrev frå Svein Løwe av 13.03.2020 

10. Brev frå Sigurd Stige av 24.03.2020 

 

  Kva vil soknerådet gjere vidare? AU drøfta dette og lagde til eit framlegg. 

 

 

 



Innstilling til SFR: 

1. Aukra sokn tek kontakt med Vågøy og Myrbostad sokn for å kome i dialog om framtidig 

gudstenestesamarbeid. Viktig å leggje ein datofesta gudstenesteplan for Vågøy og Julsundet 

som ikkje kolliderer. I første omgang møtes AU i begge sokna for å spare ressursar. Ein må 

sikre seg at begge prestane i både Aukra og Vågøy er med på møtet. 

2. Staben i begge sokna møtest for å klargjere kva ein kan ha felles, og kva ein bør ha kvar for 

seg. Dette gjeld spesielt på området trusopplæring.  

3. Etter at prosessen i punkt 1 og 2 er ferdig, vil ein opprette eit gudstenesteutval for 

gudstenester i Julsundet. Soknerådet og sokneprest må vere representert i gudstenesteutvalet 

4. Det skal vere klart til oppstart med gudstenester i Julsundet frå hausten 2020. 

 

   

Vedtak frå AU: 

1. Aukra sokn tek kontakt med Vågøy og Myrbostad sokn for å kome i dialog om framtidig 

gudstenestesamarbeid. Viktig å leggje ein datofesta gudstenesteplan for Vågøy og 

Julsundet som ikkje kolliderer. I første omgang møtes AU i begge sokna for å spare 

ressursar. Ein må sikre seg at begge prestane i både Aukra og Vågøy er med på møtet. 

2. Staben i begge sokna møtest for å klargjere kva ein kan ha felles, og kva ein bør ha kvar 

for seg. Dette gjeld spesielt på området trusopplæring.  

3. Etter at prosessen i punkt 1 og 2 er ferdig, vil ein opprette eit gudstenesteutval for 

gudstenester i Julsundet. Soknerådet og sokneprest må vere representert i 

gudstenesteutvalet 

4. Det skal vere klart til oppstart med gudstenester i Julsundet frå hausten 2020. 

 

 

VEDTAK:  

Dei 4 punkt i vedtaket frå AU blei oppfølgt. 

 

 

Sak 19: KVA SKJER FRAMOVER? 

  Sakshandsaming i AU: 

Elizabeth og Kristian orientert litt om dagens situasjon om bl.a utfordring med 

gravferd og dåp. Robert og Kristian har lagt ut fleire andakter, song og musikk på 

facebook, you.tube og på heimesida. Evy la ut ein video i samband med fasteakjson 

2020. Det er komen inn mange positive tilbakemeldingar om desse.  

Det krevje litt tid, planlegging og logistikk om me skal gjere ting litt annleis t.d. 

digitalt, streaming, ute osv.  Neste høgtidsdag er 17. mai. Det er ynskjeleg med noko 

streaming frå Aukra Sokn i samband med det.   

 

Innstilling til SFR: 

Det skal jobba vidare med streaming av gudstenester/andakter t.d. i samband med 17. 

mai. 

 

Vedtak frå AU: 

Det skal jobba vidare med streaming av gudstenester/andakt t.d. i samband med 17. 

mai. 

 

VEDTAK: 

Det skal jobba vidare med streaming av gudstenester/andakt t.d. i samband med 17. 

mai. 

 



 

 

Sak 20: TRUSOPPLÆRINGSUTVAL 

  Sakshandsaming i AU: 

Det er behov for trusopplæringsutval og det er ikkje på plass pr dd. Elizabeth har fått 

oppdrag å skaffe 3 stk inkl. 1 stk frå soknerådet. Møter blir på ad hoc basis. 

 

Innstilling til SFR: 

  Elizabeth får oppdrag til å opprette trusopplæringsutval og skaffe medlemmer. 

   

Vedtak frå AU: 

  Elizabeth får oppdrag til å opprette trusopplæringsutval og skaffe medlemmer. 

 

 

  Merknader frå SFR: 

Det er ynskjeleg med representasjon frå Julsundet. I tillegg til dei 3 stk som har sagt ja 

til å vere med: 1. Ingunn Hjelmås  2. Elin Rød 3. Arne Hjelmås 

 

VEDTAK: 

Elizabeth får oppdrag til å finne 1 til medlem frå Julsundet i tillegg til dei 3 stk som 

har sagt ja til å vere med: 1. Ingunn Hjelmås  2. Elin Rød 3. Arne Hjelmås 

  

 

Sak 21:  GOSSEN BYGDEKVINNELAG – FRITAK FOR BETALING AV HUSLEIGE 

 Innstilling til SFR:  

 Gossen Bygdekvinnelag får fritak for betaling av husleige inntil vidare. Dette er med 

bakgrunn av det godt samarbeid og oppgåver som har vore gjennomført over mange 

år.  

VEDTAK: 

 Gossen Bygdekvinnelag får fritak for betaling av husleige inntil vidare. Dett er med 

bakgrunn av det godt samarbeid og oppgåver som har vore gjennomført over mange 

år.  

 

 

 

Sak 22: REFERATSAKER: 

  Oppsummering og resultat om følgjande aktivitetar: 

1. Fasteaksjon 2020  - ifølge. Nettsida til Fasteaksjon, har Aukra fått inn kr 9 252 pr dd. 

Kan hende at det endelege beløpet blir høgare. I fjor var beløpet kr 37 332, men i år var 

det kun digitalt innbetalinger pga korona situasjon.  

2. Feitetysdag 25.02 – overskotet på kr 2 409 var oversendt til Misjon utan grenser. Viser 

elles til – oppsummering utarbeidt av Svein Løwe. 

3. Misjonsbasar 06.03 – overskotet på kr 35 238 var oversendt til Misjon utan grenser. 

Status/orientering om følgjande: 

4. Konfirmasjonsdatoar – AU har føreslått 5. og 12. september. No er det nytt framlegg på  

    12. og 19. september. Skal avgjerast innan v. 18 (før 1. mai). 

5. Arbeidsforhold og rutinar i samband med andre stillingar utanfor Aukra Sokn – Nils 

skal bruke same fleksi-kortsystem som Elizabeth. Det blir attestert av Elizabeth kvar 

månad. Nils avspaserer når han jobbar med gravferdsbyrå sitt. 

 

  

23/20 SAKRISTIPROSJEKTET – ANBOD PÅ EL-ARBEID 

Dei 2 innkomande anbod var drøfta.  Begge har same pris: kr 30.000 + mva, men ikkje likt 

med kva som er teke med i anbodet. 



Merknader frå SFR: 

• Kristian har teke kontakt med Annette Stranden som tilby gratis konsulent hjelp i 

samband med val av lamper, lys, lampettar og liknande. 

• iElektro blei valt til å gjennomføre det elektriske arbeid med bakgrunn av at dei er 

kjend i forhold til kyrkja pga tidlegare gjennomført arbeid. 

 

VEDTAK: 

• Kristian følgjer opp med Annette Stranden om gratis konsulent hjelp i samband med 

val av lamper, lys, lampettar og liknande 

• iElektro blei valt til å gjennomføre det elektriske arbeid med bakgrunn av at dei er 

kjend i forhold til kyrkja 

 

 

 

 

 

 

Aukra 24. april 2020 

 

 

Svein Løwe 

Leiar 

(sign)        Elizabeth Stewart Søvik 

        Kyrkjeverje/sekretær 

        Tlf: 71171540/90838155  

 

 

 

 

 

 

     


