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Innkalling til skriftleg møte
i Valle og Hylestad sokneråd
Fredag 3. april 2020 på epost
Soknerådssak (SR) fremmast her på epost slik som det er bestemt i verksemdreglene om
møteprinsippet at det kan gjerast.
For å gjere gyldige vedtak på denne måten må alle soknerådsmedlemene støtta opp denne
saksbehandlinga og alle soknerådsmedlemene må støtte opp om vedtaksforslaga. Hvis det
er ueinigheit om noko av dette, så går sakene vidare til anten telefonmøte,
fjernmøte(videomøte) eller vanleg fysisk møte.
Innkalte medlemer er Gudrun Sagneskar, Siri Irene Nordbø Melhus, Bente May Bjørgum,
Lisbeth Dalquist Homme, Liv Bjørgum Ryningen, Knut Olav Uppstad og Kristine Borgen
(sokneprest). Innkalte varamedlemer som møter fast er Ellen Agnethe Nygaard Jansen og
Sissel Åkre. Som sekretær møter kyrkjesjef Anne Kirsten Ringstad.
Eg set ein frist til laurdag 4 april 2020 kl 12:00 til å kome med innsigelser på
vedtaksforslaget, og ynskjer alle ei god gjennomlesing, og fortsatt god påske!
Knut Olav Uppstad (sign)
leiar

Godkjenning av innkalling.
SR 28/2020 Klokkeringing
Bispemøtet og kirkerådets arbeidsutvalg anbefaler klokkeringing kvar laurdag.
Godkjenning av forslag til vedtak

SR 28/2020 - Klokkeringing - Fredag 3. april 2020
Bispemøtet og kirkerådets arbeidsutvalg anbefaler klokkeringing kvar laurdag.
❏ Nyheitsbrev frå Den norske kyrkja, 27 mars 2020, side 1, om bruk av kyrkjeklokkene.
På Den norske kyrkja si heimeside, kirken.no, så er det ei informasjonsside som heiter “Nytt
fra kirkebakken”, og der har det kome ein del nye vedtak og ny informasjon sidan pandemien
starta.
Den 27 mars 2020 står det i nyheitsbrev at Bispemøtet og kyrkjerådets arbeidsutval forutset
at vanlig høgtidsringing i påska vert oppretthalde. I tillegg anbefalast at ein kvar laurdag
framover kl 17 ringer inn helga. Dette må skje med ein god informasjon til lokalsamfunnet i
forkant.
På bakgrunn av dette så vil eg foreslå at Valle og Hylestad sokn gjer det slik som her er
skildra.
Forslag til vedtak:
“Valle og Hylestad sokn ringer med kyrkjeklokkene kvar laurdag kl 17 framover så lenge
koronakrisa pågår, og ellers slik som kyrkjerådet anbefaler. Valle og Hylestad sokn
informerer breidt om dette på heimesida og i digitale medier.”

Flere viktige oppdateringer - Nyhetsbrev 27.
mars 2020
27.3.2020 13:46:59 | Den norske kirke

Til: Prester, proster, biskoper, stiftsdirektører,
Kopi til informasjon: Kirkeverger, ansatte i Kirkerådet og på
bispedømmekontorene, Presteforeningen, Fagforbundet teoLOgene,
Akademikerne, Parat og KA
I dette nyhetsbrevet gir konstituert preses i bispemøtet Atle
Sommerfeldt og direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen informasjon
om bruk av kirkeklokkene og en forkortet ordning for gravferd som
nylig er vedtatt. I tillegg opplyser vi om utlysning av utviklingsmidler,
ny HMS-rutine, og inviterer alle ansatte i Den norske kirke til
videomøte onsdag kl. 10.

Bruk av kirkeklokkene
Kirkemøtet vedtok i 2015 regler for bruk av kirkens klokker. Bispemøtet og
Kirkerådet er av Kirkemøtet gitt myndighet til å beslutte unntak fra reglene.
Nå har Bispemøtet og Kirkerådets arbeidsutvalg vedtatt et koronaunntak
som bestemmer hvordan kirkeklokkene kan brukes:
1. Bispemøtet og kirkerådets arbeidsutvalg anbefaler at man lokalt
vurderer å ringe helgen inn i 5-10 minutter lørdag kl. 17, som et tegn
på kirkelig nærvær og forbønn. Bispemøtet og Kirkerådets
arbeidsutvalg forutsetter videre at den vanlige høytidsringing i
tilknytning til høytidene opprettholdes, og dermed gjennomføres i
påsken, i tråd med lokale tradisjoner.
2. Det forutsettes at det informeres godt om dette nasjonalt og i
lokalsamfunnet.

