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Rune Rasmussen: 

«Å bekrefte din tro» 

Vi har nettopp tatt imot et nytt kull med konfirmanter her i Lunde og  
Flåbygd kyrkjelyd. Et skoleår skal konfirmantene bruke for å bli bedre kjent med Jesus og hva 
han vil med våre liv. Når neste vår kommer skal enda et kull med  
konfirmanter knele ned ved altere i kirkene våre og bli velsignet.  
 
Ordet konfirmasjon betyr opprinnelig bekreftelse, og skulle være konfirmantens bekreftelse 
på at nå ønsker jeg å tro på Jesus Kristus. I dag er konfirmasjon ikke lenger en handling der 
konfirmanten bekrefter dåpsløftet, men en forbønnshandling der vi ber for den enkelte kon-
firmant. Nå er det heller slik at kirken bekrefter sitt forhold til konfirmantene og viser at me-
nigheten ønsker de unge velkommen som voksne og selvstendige medlemmer.  
 
Mange spør om de hykler hvis de lar seg konfirmere uten å være sikre på at de vil fortsette å 
bekjenne seg som kristne. Svaret er nei! Det er slett ikke hykleri å være usikker og underveis. 
Ingen har rett til å kreve klare standpunkter av en som er femten å r. Alle som er døpt, og 
som kan tenke seg å få velsignelse i kirken, er velkommen som konfirmant og frem til for-
bønn og konfirmasjon ved kirkens alter.  
 
Den som kneler ned for Gud med sitt liv handler Han med. Enten det ved konfirmasjon, natt-
verd eller annen forbønn.  

Utgangspunktet for en levende tro er heldigvis ikke at vi tror på Jesus, men at Jesus tror på 
oss! Kristendom er at Gud har tro på oss mennesker og viser oss sin kjærlighet. Dette er en 
kjærlighet han vil gi oss del i og som kan være underlig verdifull som et godt fundament i 
livene våre. Jesus sier til oss alle: Jeg vil støtte deg. Jeg vil være nær deg.  

Jeg er ny prest i Lunde og Flåbygd kyrkjelyd. Min oppgave er å utfordre den enkelte konfir-
mant og alle andre til et nært forhold til Jesus Kristus.  

Jesus elsker alle mennesker og vil gjerne vise hvem han er til den enkelte av oss. Kanskje du 
sammen med konfirmantene kan få bekrefte at du hører Jesus til og gi ditt gjensvar på hans 
kjærlighet til deg. Da kan det virkelig bli konfirmasjon her i Lunde.  

Jeg ønsker alle hjertelig velkommen til gudstjenester. Konfirmanter, foreldre, gamle og unge. 
Kirken er vårt hjem – den treenige Gud – vil gjerne ha deg i tale.  

«For eg veit kva tankar eg har med dykk, seier Herren, fredstankar og ikkje ulukketankar.  
Eg vil gje dykk framtid og von.» Jeremia 29,11 . 

         Rune Rasmussen  
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Aller først vil vi presentere Rune Rasmus-
sen som skal være prest hos oss videre 
framover ca et års tid. Han er 58 år, og er 
født i Brevik. Han er gift og har tre voks-
ne barn. Han har menighetsseminar og 
kristendom hovedfag fra Menighetsfa-
kultetet. Han har også en mastergrad i 
missiologi ved et universitet i Los Ange-
les i California. Dette universitetet er et 
av verdens største i sitt slag, med en kris-
ten bekjennelse. Han har vært tilknyttet 
NMS i en rekke år, først som landsung-
domssekretær, så marked og informa-
sjonssjef, og til slutt leder for NMS sitt 
arbeid i Norge. I 1987 startet han menig-
hetsplanting/utvikling i Bogafjell i San-
nes. De startet med ”en håndfull” med-
lemmer. Nå kommer det vanligvis rundt 
300 mennesker til gudstjenestene, og 
menigheten har en rekke aktiviteter i 
gang. 

For 3 år siden flyttet de til Risør der han 
har vært sokneprest fram til nå. Han har 
tatt doktorgrad i USA samtidig med den-
ne jobben. Temaet er å finne framtidas 
gudstjenesteform ved å lete bakover i 
historien, til urkirken. Han har også skre-
vet en rekke bøker og bibelstudieopp-
legg. 

De har en psykisk utviklingshemmet 
sønn, og dette har gitt Rune noen spesi-
elle perspektiver i arbeidet. Han har la-
get konfirmantopplegg tilpasset denne 
gruppa, og dette brukes nå i en rekke 
menigheter. 

 

 

Rune har mange spennende tanker og 
ideer, og vi ser fram til videre samarbeid 
med han. Inntil videre skal han pendle 
fra Risør, men vil etter hvert flytte til 
Brevik. Ta gjerne kontakt med Rune. Han 
vil være prest for oss og ønsker at den 
geografiske avstanden ikke skal føles 
som et hinder. Første gudstjeneste her 
blir den 4. september. Da håper vi riktig 
mange vil møte opp.  

Velkommen til oss, Rune! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Soknerådet har nå fått beskjed fra  
Ungdomsprestkomiteen at de ikke  
lenger ser mulighet for å drive prosjektet 
videre i dets opprinnelige form. De  
ønsker å fratre, og stille plassene til 
disposisjon for andre. Komiteen har gjort 
et imponerende arbeid gjennom mange 
år, og vi retter en stor takk til hver enkelt 
for tid og krefter de har lagt ned i dette. 
For øvrig vil vi vise til Bjørn Lonas  
redegjørelse i påskenummeret. 

 
 

Leif Raukleiv 

Nytt fra soknerådet 
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Soknerådet håper at det vil kunne være 
mulig å fortsette med et mindre prosjekt 
der en har som mål å finansiere noen av 
de oppgavene ungdomspresten hadde. 
Vi vil lage ei skisse over hva vi tenker om 
dette, og invitere givere og alle andre 
interesserte til et møte der vi kan rådslå 
om dette. Vi skulle gjerne ha  
fastsatt dato og framdrift for dette nå, 
men det har vi ikke klart før bladet tryk-
kes. Vi ønsker også å ha med Rune Ras-
mussen i dette, så vi må vente til han er i 
funksjon. 

Vi  beklager at dette har dratt ut, vi skulle 
gjerne gitt giverne avklaring om dette 
tidligere. Vi takker for den tålmodighet 
som dere har vist, og ber om forståelse 
for at dette har vært en vanskelig sak i ei 
vanskelig tid for menigheten. Det kom-
mer fremdeles inn penger på kontoen, 
og vi sier hjertelig takk for det. Bruken av 
disse midlene blir tatt opp på det  
planlagte møtet. Dersom du ønsker å 
avslutte givertjenesten, eventuelt  
avvente et nytt prosjekt, har vi forståelse 
for det.  
 
Takk til alle som trofast gjennom mange 
år har holdt dette oppe. Så er det vårt 
håp at vi kan gå videre med noe som kan 
bli til velsignelse for de unge i bygda. Da 
vil nok velsignelsen og gleden også 
smitte over på resten av menigheten. 

Som kjent har Haakon F. Meyer vært 
svært opptatt av takmaleriene i kirken. 
Hans håp har vært at noen kunne se 
dette som ei forskningsoppgave.  

Dette er nå i gang. Anne Elisabeth Strøm-
voll har tatt på seg dette arbeidet. Hun 
har vært og sett på kirken flere ganger, 
og i dette nummeret har hun en fin artik-
kel om arbeidet så langt. Det kommer en 
oppfølging i julenummeret. Vi ser for oss 
en presentasjon av arbeidet når dette er 
ferdig til neste år en gang, men foreløpig 
har vi ikke klart for oss hvilken form 
dette skal få. Men vi gleder oss over ini-
tiativet, og sender en foreløpig takk til 
Anne Elisabeth. 

Allsangkonserten ble ikke på slusa, men i 
kirken. Rigging av utstyr tar atskillige 
timer, så avgjørelsen om flytting måtte 
tas lørdag ettermiddag. Det var en stor 
oppmuntring å se alle de som kom. Tu-
sen takk alle sammen, både artister og 
publikum. Takk også for det som ble gitt i 
bøssene. Vi har fått inn det vi trenger for 
å dekke utgiftene. 

Det er sokneråd og stab som sammen 
står som arrangør, men staben har dratt 
det tyngste lasset i planlegginga. Takk 
også til Anne Vik. Hun arbeider ikke hos 
oss lenger, men hadde mye av ansvaret 
for kontakt med artistene. 

Da ønsker vi vel møtt til høstens ulike 
arrangementer. Du som ber, husk på 
menigheten i dine stille stunder. Guds 
signing til alle. 

 
L.R. 

 

 FRIVILLIG KLOKKERTJENESTE.           

Har du litt tid til overs, er flink til å lese, og kunne tenke deg å være  

frivillig klokker i kirken en gang i blant? Da har vi bruk for deg.  

Ta kontakt med Nils Steinar, tlf. 93025092. 
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Min salme 
Hans Olav Lahus 

Deg være ære, Herre over dødens makt! 

Evig skal døden være Kristus underlagt. 

Lyset fyller haven, se, en engel kom, 

åpnet den stengte graven, Jesu grav er tom! 

 

Refr.: 

Deg være ære, Herre over dødens makt! 

Evig skal døden være Kristus underlagt. 

 

Se, Herren lever! Salig morgenstund! 

Mørkets makter bever. Trygg er troens grunn. 

Jubelropet runger: Frelseren er her! 

Pris ham, alle tunger, Kristus Herre er! 

 

Frykt ikke mere! Evig er han med. 

Troens øye ser det: Han gir liv og fred. 

Kristi navn er ære, seier er hans vei, 

evig skal han regjere, aldri frykter jeg. 

Førstemann ut i vår nye side «Min salme» er Hans Olav Lahus. 
Han har valgt  salmen «Deg være ære».  
 
Denne salma uttrykker, etter mitt syn, den kristne bodskapen i  
3 vers. Det er høgtid i kyrkja kvar gong denne brukas, med sin fine 
og mektige melodi. Og den kan, synes eg, brukas i alle faser i livet 
frå vogge til grav, forteller Hans Olav.  
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I forrige nummer filosoferte vi litt over 
vinbergsneglen og dens merkverdighe-
ter. Huset er bygget etter matematiske 
prinsipper som finnes igjen i mange sam-
menhenger i naturen, i ulike  
utforminger. Hos sneglen er de ikke så 
lette å se, det må tegnes opp geometris-
ke figurer for å finne dem. I andre tilfel-
ler er de svært så synlige. Siden dette 
skal være ei spalte om noe spiselig, er 
det ikke vanskelig å finne neste eksem-
pel: Solsikken. På den indre delen av 
solsikken finner man godt synlige spiraler 
som følger et bestemt mønster. Det 
samme finnes i andre planter med  
”knapp” i midten, men disse er mindre. 
Man må lete for å finne dem. For øvrig 
ser vi samme systemet i kongler og 
skjellmønster på ananasen, og bregner 
utvikler seg fra en spiral slik vi ser i sne-
glehuset. Det hevdes at bølgene på ha-
vet brytes på samme måte. Og som om 
dette ikke skulle være nok: Galakser ute i 
verdensrommet danner visstnok en  
spiral etter samme matematiske formel. 
Forholdet mellom jorda og månen likeså. 
Da har vi fått med oss noen svimlende 
perspektiver.  
 
Men det var solsikken. Ulike typer av 
blomsten har 21 sirkler den ene veien og 
34 den andre, eventuelt 34 og 55 eller 55 
og 89. Da er vi inne i et matematisk sys-
tem som har fasinert mennesker opp 
gjennom årtusener. Det er ei tallrekke 
som kalles Fibonaccitall. 0 - 1 – 1 – 2 – 3 

– 5 – 8 – 13 – 21 – 34 – 55 – 89 - 144, osv 
i det uendelige. Vi tar det ene, legger til 
det forrige og får så det neste.  
 
Fibonacci, eller Leonardo fra Pisa ble 
født i 1170 og var en italiensk matemati-
ker som feilaktig er blitt utpekt som 
”oppfinner” av denne tallrekka. Syste-
met er omtalt i indisk litteratur 500 år 
f.Kr. Men Leonardo brukte systemet for 
å beskrive kaninavl (!), og slik er det blitt 
en del av den mer moderne matematiske 
historie.  
 
Nå skal vi ikke gå særlig inn på de mate-
matiske finurlighetene som ligger her. 
Men vi må ta med oss at på grunn av 
dette sirkelsystemet blir det plass til flest 
frø, og frøene kan vokse uten at syste-
met forstyrres. Så blir jo spørsmålet: 
hvordan i all verden kan det ha blitt slik? 
Evolusjonen, millioner av år…., sier noen. 
Men er det virkelig mulig at et så sofisti-
kert system kan ha oppstått tilfeldig, 
bare ha utviklet seg til å bli slik? Og hva 
gjorde plantene i mellomtida før de ”fant 
på” dette? Hensikten her er ikke å starte 
en dyptgripende diskusjon om disse ting-
ene, men gi plass for undring, stille noen 
spørsmål, prøve å gi plass for den tanken 
at det kan være en genial skaper bak det 
hele.  
 
 
 
 

Leif Raukleiv 

Naturens under— naturens matematikk 
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Så til det spiselige. Vi er kanskje mest 
vant med å tenke fuglemat om solsikke, 
men den kan brukes i diverse sammen-
henger i folkemat. Nå skal en være for-
siktig med å spise store mengder av dis-
se frøa, de inneholder en del kadmium 
som vi skal være forsiktig med. Solsikke-
olje er renset og helt trygg, og i bakst får 
en i seg så små mengder at det ikke er 
noen fare. Vi prøver derfor med ei brød-
oppskrift.  
 

Solsikkebrød. 
 2 dl havregryn  
8 dl hvetemel  
1/3 kopp solsikke-, lin- og sesamfrø  
3,5 dl vann, 
50-75g margarin el. 2ss soyaolje.  
1 pk. Gjær 
1 egg 
1 ts. salt.  
 
Heves 1 t, etterheves 10 min. Bakes ut 
som brød eller rundstykker. Stekes i 
225gr. Brød: 45min.- rundstykker 15min. 
4 dobbel mengde passer til 3 brød og 
rundstykker. Oppskrifta passer godt til 
bakemaskin. Bland opp ei større mengde 
tørre ingredienser i et spann, og øs opp 
den mengde maskinen skal ha.  
 
Da er det bare å sette i gang å bake, og vi 
håper matematikken smaker fortreffelig.  

TYRI BEDEHUS 

Velkommen til førjulfest  

mandag 28. november kl. 18.00. 

Herdis og Eivind Jørgensen deltar. 

Kveldsmat og utlodning. 
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Konfirmantleir 
Siste uka før skolestart dro en gjeng spente konfirmanter frå Lunde, 

på en ukes leir til Gjennestad, saman med fleire menigheter frå  

Telemark. Dette er første gang Lunde og Flåbygd menighet er med 

på en slik leir, og vi håper dette blir en tradisjon for konfirmantene 

Mandag 8.august møtte en spent 
gjeng med konfirmanter og le-
dere/frivillige på Solhaug kl 11 
klare for avreise til Gjennestad 
gartnerskole hvor de skulle på 
leir.  

Med god hjelp fra foreldre (TAKK) 
ble konfirmantene transportert  
til Stokke. Vel framme, blei vi fort 
klar over at her skulle vi ikke være 
aleine! Det var ca. 200 konfirman-
ter til, som også skulle på leir  
denne uka.  

Det ”kilte” litt i magen når vi så 
det var så mange, men vi gleda 
oss også. Rommene var fordelt på 
forhånd så konfirmantene visste 
hvem de skulle bo sammen med. 
 
 

Spenninga med så mange og at vi 
skulle treffe mange nye mennes-
ker var stor.  
Temaet for leiren var: 
 
ØNSKET & ELSKET 
 
Program for dagen: 
8.00  Vekking  
9.00  Frokost  
9.45  Morgensamling i grupper 
10.30 Fellessamling  
12.00 Konf challenge, forskjellige 
 aktiviteter i grupper  
13.00 Fritid/kiosk  
14.00 Lunsj  
15.00 Aktiviteter/kiosk  
16.30 Fellessamling  
17.30 Gruppesamling  
18.30 Middag  
19.30 Kiosk  
20.30 Underholdning  
22.00 Enkel kveldsmat  
22.30 Skumringsstund  
23.30 Ro  
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Jeg spurte en av konfirmantene 
om hva syns konfirmanten om 
leiren?  
 
Svaret jeg fikk var at  
maten var god, mye variasjon i 
kiosken, artige aktiviteter, veldig 
fint med grupper, felles- 
samlingene med alle 200  
konfirmantene hvor det var sang, 
dans og undervisning var noe av 
det beste med hele leiren. 
 

På fritiden kunne vi enten bli med 
på aktiviteter eller være med ven-
ner, slappe av, gå i kiosken, gå til 
hagesenteret eller låne utstyr til 
aktiviteter vi selv kunne gjøre.  
Det verste konfirmanten synes 
med leiren var VEKKINGEN OM 
MORGENE!!! Første dagene gikk 
det greit, da banka de hardt på 
dørene, så ropert, og tilslutt  
høyttalere med musikk.  

 

 

Leiren anbefales på det sterkeste 
for alle dere ”nye” konfirmanter! 
 

Etter denne uka har konfirmante-
ne gjennomført 30t (dvs ½  
konfirmasjonsundervisninga)  
 
En stor takk til: Knut Gisholt,og 
Chistian  Grûner som stilte opp 
med andre foreldre til  
middagsoppvasken, inn og  
utsetting av stoler og andre  
praktiske oppgaver.  
Takk også til ansatt Anette H. 
Johanson og frivillig/pappa  
Jostein Vetland, som var med som 
ledere fra Lunde. Vi ser fram til 
resten av konfirmasjontida.  

     Ø.B.A  
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Velkommen til MINIGOSPEL!! 
Hei, alle potensielle minigospel-sangere!  

Minigospel starter opp igjen til høsten. 

Første øvelse blir torsdag  

1. september!  Øvelsene blir på  

Solhaug hver torsdag kl 17-17.45. 

Håper mange har lyst til å være med! 

Gamle og nye medlemmer er hjertelig velkommen.  

Anbefalt aldersgrense er 3-6 år (t.o.m. 1. klasse) De som er 

3 år eller mindre, må ha med seg en voksen på øvelsen.  

Øvelsene består av musikk og bevegelse! Vi synger, spiller 

instrumenter, leker, hører en liten bibelhistorie, danser og 

har det gøy! 

3. og 4. trinn inviteres til  

TÅRNAGENTHELG  

17. til 18. september. 

Hold av helga allerede nå! 

 

Velkommen til SuperTorsdag! 

Torsdag 1. september starter vi 

opp på Solhaug kl. 18.00—19.30. 

1.—7. trinn.  

Ta med en venn og bli med! 

I år blir det 

- Utegruppe 

- Snekkergruppe 

- Hobbygruppe 

LUNDE KAMMERKOR starter opp tirsdag 30. august kl. 19.00. 

Velkommen til gamle og nye sangere!  Dirigent: Frøydis Bøe Holte. 
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NettSPRELL.no er SØNDAGSSKOLENs nettside for barn i  

alderen 4-9 år. NettSPRELL formidler spennende innhold i en trygg 

ramme. 

Sjekk ut 

TÅRNAGENTENE.NO 

http://nettsprell.no/
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Foto: Anette H. Johanson 

Anne Strømvoll 

Kirketaket i Lunde 

Seniorrådgiver kultur i Agder og Telemark bispedømme, Tone Klev Furnes, uttal-
te til avisen Kanalen 5.6.2014, at "Nome kommune og Lunde og Flåbygd sokn 
kan være stolte over å forvalte dette verket." Og videre at taket burde bli gjen-
stand for en vitenskapelig gjennomgang. Jeg har påtatt meg oppgaven og min 
masteravhandling rundt Johanna Bugge Berges takutsmykning i Lunde kirke er 
planlagt ferdig våren 2017. Et nokså tilfeldig år for meg – men for dere et mer-
keår – da er det 90 årsjubileum for takutsmykningene!  

Når jeg bruker uttrykket taket, omfatter det 
dekoren både av taket i koret, korbuen, taket 
og sidepanelene i skipet samt gallerifronten. I 
avhandlingen vil jeg forsøke å komme til 
bunns i hva vi ser i taket, og hvorfor akkurat 
disse motivene er valgt. Videre vil de lokale og 
nasjonale sammenhengene bli utdypet. Og 
ikke minst, hvem var denne kunstneren, som 
var født i Christiania i 1874 og døde i Skien i 
1961?  

Alle i menigheten vet hvordan taket ser ut. Og tidligere sogneprest Haakon 
Meyer har i mange sammenhenger, langt på vei forklart de teologiske aspekte-
ne. Men hva ser vi for øvrig? Går vi tilbake til 1909, finner vi mye av svaret. Da 
kom Norske eventyr og sagn ut, opptegnet av Sophus Bugge og kunstnerens 
mann Rikard Berge, og illustrert med norsk folkekunst av Johanna Bugge Berge. 
Alle illustrasjonene var hentet fra den innsamlingen av tradisjonskunst- og kul-
tur Johanna og Rikard Berge hadde foretatt rundt om i Telemark. Folkloristen 
Moltke Moe skriver i forordet at det er en lykkelig tanke og «la folkets egen bil-
ledkunst illustrere folkets egen digtning; fru Johanna Bugge Berge har her gjort 
et grep som ikke før er gjort. Ti ingen av disse billeder er skapt som illustrasjon 
til vore sagn, eventyr eller folkeviser. Fru Berge og hendes mand har fundet dem 
rundt i bondestuer og museer, snart i farve, snart i utskurd, snart i metalarbeid, 
eller i vævning og søm. (…) Bare antydningerne i billedfortegnelsen viser at vi 
har rett til at gjøre os forventninger om hvad Berges og fru Berges samarbeide i 
vor bygdekulturhistorie vil kunne yde.  
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Foto: Silje Laland Moe 

Foto: Anette H. Johanson 

Allerede her aner man et kjendskap til vor bygdekunst som – i alfald paa et 
bestemt avgrænset omraade – faa, om nogen, for tiden sitter inde med.» 
Hun valgte altså samme grep da hun fikk i oppdrag å dekorere taket i Lunde 
kirke – og la den lokale kunsten komme til orde.   

Her følger noen eksempler på hvordan kunstneren har benyttet seg av for-
bilder fra Telemark. Bildet under til venstre viser en illustrasjon av Herbrand 
Bæra fra 1816 som hun benyttet i Norske eventyr og sagn, og bildene til 
høyre er et utsnitt fra to av feltene i taket.  

 

 

 

 

Her et annet eksempel:  

 

 

 

 

Til venstre et mønster fra Rauland, og borden til høyre kjenner vi igjen fra  
taket.  

Det siste eksemplet viser en av de fire evangelistene. Her har Johanna hen-
tet motivet fra takdekorasjonene i hovedhuset på Kleppen gård i Sauland. 
Til venstre Matteus, til høyre Markus i Kleppen-taket.  
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Treenigheten er et gjennomgående tema i kirkerommet. Den kan symbo-
liseres ved ulike kombinasjoner av tre elementer, som for eksempel trekan-
ter og trifolier (stiliserte trekløverblad). Og nettopp trifolier er et typisk 
trekk i utsmykningene. I 3 nesten alle de dekorerte feltene i skipet finner vi 
eksemplarer, i forskjellige former og fasonger.  

 

Til slutt i denne lille artikkelen – galleribrystningen. Her er det åpenbart Jo-
hanna har hentet motivene fra dekor på den gamle steinkirken.  
I bildet under til venstre ser vi en av sidene på ett av kapitélene, som viser 
en hest med seiersbanner. Dette er nok St. Georgs hest, og på bildet i midt-
en ser vi til venstre St. Georg. Til høyre Johannas framstilling av Guds lam 
med seiersbanneret – omkranset av trifolier.  

 

 

 

 

 

Fra kapitelet Riksantikvarens avtegning, og til høyre, fra galleribrystningen  
 
I julenummeret vil jeg se nærmere på hva vi kan finne av spennende ting 
blant annet i sidepanelene.  

Skulle noen ha informasjon som kan komme til nytte i arbeidet med denne 
avhandlingen, vil jeg sette stor pris på å bli kontaktet.  
Min epost-adresse er anne@stromvoll.net og vanlig postadresse er  
Ivan Bjørndals gate 1, 0472 Oslo.  
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Tre damer 

Kris Wold-Torne, Lalla Hvalstad og Johanna Bugge i  
København 1899-1900.  

 

Akvarell av Oluf Wold-Torne  
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Elna Bjørge 

Min barndom i Lunde—del 1. 

Jeg var 1 år da vi flyttet fra Skien til  
Lunde prestegård.  
 
Jeg er blitt fortalt at Lundebakken ikke 
var enkel å forsere med flyttelasset, den 
gikk bratt opp fra kirken og opp til pres-
tegården. Dette var i 1946 og foreldrene 
mine skulle forpakte prestegården. Bro-
ren min, Ole, var 5 år eldre enn meg og 
søsteren min, Inger, var 8 år eldre. For-
pakterboligen var liten. Vi hadde bare et 
lite soverom og jeg delte seng med Ing-
er. Så var det et stort kjøkken med dør 
rett ut på tunet og ei lita stue som vi 
brukte lite. Det var dør i kjøkkenet som 
gikk ut i bryggerhuset og her var det et 
rom som vi kunne bruke om sommeren. 
Om vinteren lå isen fra døra og innover 
på kjøkkengulvet. Det var en lem i kjøk-
kengulvet som gikk ned til kjelleren. Jeg 
husker det spesielt godt fordi jeg som 
straff for å velte melkeglasset mitt og 
min ellers urolige oppførsel ved bordet, 
måtte sitte under lemmen en stund. Ett 
av mine første minner var fra slåtten. 
Moren min tråkket høylasset og jeg ville 
være der hun var og skrek fordi Inger tok 
meg vekk. På Myrlunde (Flom), bodde 
det en familie med fire barn. Foreldrene 
hadde vært misjonærer i Kina og var 
nylig kommet hjem. Solveig var like gam-
mel som meg, men hun var seinere enn 
meg til å gå. Jeg pleide å gå ved siden av 
vogna hennes og det hjalp godt på hu-
møret mitt. Vi trivdes sammen fra første 
stund.  

Jeg var med på søndagsskolen fra jeg var 
ganske liten. Det var så morsomt når 
Margit Ajer leste fra «Kari hos mormor». 
Skulle ønske jeg hadde den boka. Borg-
hild Lia viste flanellograf, det var fantas-
tisk syntes jeg, nesten som film. Her lær-
te jeg også å synge «Gud vil jeg skal være 
et solskinnsbarn , Vær forsiktig lille øye» 
og sikkert flere sanger, men disse husker 
jeg spesielt godt. Søndagsskolen hadde 
tur til Einars hytte en gang i året. Det var 
langt å gå, jeg misunte en av nabogutte-
ne som fikk sitte i barnevogn. Vi hadde 
aldri noen barnevogn, jeg gikk tidlig. Det 
var så fint når vi kom fram til det nydeli-
ge stedet i skogen ved Fiskelaus. Der 
spiste vi og hadde leker.  

Margit Ajer hadde barneforening også. 
Vårsol het den og var en misjonsfore-
ning. Her broderte og sydde vi og så la-
get vi tøydukker. De hadde brodert an-
sikt og tøykappe rundt hodet. Vi som var 
små stappet hjørner i bein og armer. Det 
var basar en gang i året , da var Solhaug 
full av folk. Barn og voksne, foreldre, 
besteforeldre og alle som hadde hjerte 
for misjon kom, og det var mange! Vi 
ungene fikk kjøpe små flasker med rød-
brus og så var det kaker av flere slag. 
Trekningen varte i timesvis. Du, som jeg 
ønsket å vinne noe! Særlig ei av dokke-
ne. Da den siste dokka ble loddet ut, tror 
jeg Solveig, Kirsten, Halldis , jeg og flere 
med oss holdt pusten og så vant Tor 
Steinhaug dokka!  
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Han hadde ikke noen lita jente hjemme, 
men han skjønte nok at han ikke kunne 
gi den til en av oss. Vi fikk lov å komme 
på besøk og leke med den alle sammen.  

Vi ungene var mye på Steinhaug. Kom vi 
til økt fikk vi skive med syltetøy, det var 
så godt! Om morgenen når mamma gikk 
i fjøset hendte det jeg gikk til Steinhaug 
og var med Anne i fjøset. Hun hadde 
andakt på fjøskrakken og ba lenge. Når vi 
gikk inn igjen gredde hun håret mitt, jeg 
hadde kledd meg og sprunget av sted 
med flettene i vill uorden. Anne hadde så 
myke gode hender og det lugget ikke i 
det hele tatt når hun gredde meg.  

En dag vi var mange unger på Steinhaug 
ble det et forferdelig tordenvær. Det slo 
ned i strøminntaket på huset, men for de 
som så det fra prestegården så det ut 
som hele huset sto i brann.  

Presten kom løpende og tok med seg 
Halldis i full fart. Det regnte voldsomt. 
Jeg synes å huske at de fylte vannbøtte-
ne ved å holde dem opp, dette stemmer 
selvfølgelig ikke, men dramatisk var det. 
Etter dette var vi redde i tordenvær. 

Før jul fikk vi ei stor kasse med julegaver 
fra bestemor og tanter og onkler i Skien. 
Det var fantastisk! Julaften gikk vi rundt 
treet og sang mange julesanger med alle 
vers. Faren min sang ikke så mye ellers, 
men julaften sang han.  

Det var juletrefest på Solhaug. Vi ungene 
fikk poser med tre kakeslag. Jeg tror det 
var julekake, smultring og en til og så 
gikk vi rundt juletreet. Det var kjempe-
moro når vi kom til» Å jul med din gle-
de» og» Jeg gikk meg over sjø og land».  

FORTSETTELSE FØLGER I NESTE NR. 

Tur til Einar Helgetveits 

hytte,  

Sannsynligvis i 1951.  

Det var en fellestur for 

Lunde og Svenseid søn-

dagsskole.  

Vi kjenner navnet på 

mange av deltagerne. 

Men hvis du drar kjensel 

på noen, vil vi gjerne ha 

tips om navn. Da vil vi 

trykke det om igjen med 

navn.  
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NMS Gjenbruk i Bø 

NMS Gjenbruk Bø, med frivillige medarbeidere fra Nome, Sauherad og Bø , 
ca. 40 personer, vil gjennom Lunde kyrkjeblad, takke alle som har kommet 
med varer til oss! Vi er overveldet over alt det fine vi får inn ! 
 
Butikken går bra og det kommer Det Norske Misjonsselskaps (NMS)  arbeid  
til gode. Omsetningen har økt etter at vi i Januar 2016 la til underetasjen 
som butikklokale, og der 
selger vi hovedsakelig møb-
ler, bilder og lamper. 

Alle er velkommen inn for 
en god handel eller bare 
for å se hvordan vi har det!  
Selvsagt er dere som har 
noe å gi oss også  
velkommen !  
 
Vi tar med stor glede imot 
salgbare varer! Det vi IKKE kan ta imot er klær, hvitevarer, datautstyr,  
hjelmer av alle slag og barnebilseter. 

Vi kan hente varer med egen bil og her kan Knut Ulsnes, tlf. 97 67 39 81, 
kontaktes. Vi trenger også flere medarbeidere , så har du lyst og tror du 
passer til dette, så kontakt Torgjerd Lahus, tlf. 90 99 63 67. 

Butikkens åpningstider er :  
Mand- Fred kl. 11- 16.30 og Lørdag kl. 11 - 15. 
Kaffe/te- kroken vår er alltid åpen. 

Du finner oss også på Facebook under NMS Gjenbruk Bø. 
 
"Slagorda" våre er : MISJON  MILJØ  MØTEPLASS 

 

Velkommen til NMS Gjenbruk i Bø! 
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Rune Rasmussen starter opp hos oss  30. august 2016. Det gleder vi oss til—
og vi ønsker Rune velkommen til Lunde og Flåbygd sokn. 

Anette S. Krøgli er i full gang etter ferien med hovedansvar for sekretær 
oppgavene ved Lundetunet. Hun blir å treffe på Lundetunet hver tirsdag 
mellom 9-14, onsdag og torsdag på Nome Rådhus mellom 9-14. 
 
Frøydis Bøe Holte er i gang som organist og planlegger i disse dager oppstart 
av MiniGospel og Lunde kammerkor. 

Anette H. Johansson jobber nå hos oss i 30 % stilling som trosopplærer.  
Hun vil ha hovedansvar for SuperTorsdag og enkelte helger med Lys Våken, 
24—Hours, Tårnagentene osv.  

Følg med på nettsidene våre, www.lundekirken.no  for mer  informasjon. 
 
Kirketjenerne våre Jens og Jonny er tilbake fra ferie og er klare for nye opp-
gaver, både ute og inne.  

 
Nå blir det lys ved den nye  
delen av kirkegården i Lunde 
samt parkeringsplassen! 
 
Kirkelig fellesråd vedtok i junimøtet å  
investere i gatelys ved den nye delen av  
kirkegården samt tilhørende ny  parkerings-
plass. Dette gleder vi oss til! 
 
Prosjektet er godkjent, men det gjenstår en 
befaring med Telemark Fylkeskommune. 
 
Vi håper å få startet med prosjektet  nå i høst 
med ferdigstillelse før jul.  

Nytt frå staben 

http://www.lundekirken.no
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Søndag 21. august inviterte Lunde og  
Flåbygd sokneråd i samarbeid med 
staben til sommerkonsert. Pga. usta-
bilt vær valgte vi å flytte konserten 
inn i Lunde kirke. I overkant av 200  
publikummere fant veien til kirken og 
fikk en musikkopplevelse av det  
sjeldne.  

Maria Halland med sitt husband,  
startet konserten og fikk med mange 
på allsang, Amazing Grace og Go tell 
it. Deretter kom Stian Dalen på sce-
nen med Superhelt og Gutterommet. 
Nydelig gjennomført. Stian kommer 
over jul ut med solo CD, som vil få 
tittelen Gutterommet. Vi anbefaler å 
kjøpe denne! 

Olav og Gunnar Ajer er brødrene som 
alltid stiller opp med sine vakre melo-
dier. Gunnar Ajer er for øvrig en av to salmediktere vi har fra Lunde. 

Videre fikk vi en kort apell av Svein Sannes Martinsen ,før Elisabeth Løvskeid med 
bandet Landslide spilte opp til country. Bandet hadde gjenforening etter 3 års  
pause og sangen Preludium gikk rett hjem i publikums hjerter. 

Kveldens overraskelse var da Olav Ajer introduserte sin kompis Halvor Wik, som 
spilte trommer til låta People get. Fantastisk.  

Det hele ble sydd sammen av Lunde og Flåbygd menighets sin leder, Leif Raukleiv 
på en glimrende måte – og vi må ikke glemme lydteknikeren vår, Bjørn Lona, som 
leverte bra lyd og lys til hyggelig ettermiddag i kirka. Konserten ble avsluttet med 
Lundes egen sang, Lundesongen. 

Det er mye usynlig arbeid som ligger bak et slikt stort arrangement.  Alt er gjort på 
dugnad. Vi vil benytte anledningen til å takke alle som har gjort det mulig å få  
til denne konserten.         

Halvor Wik var  Olav Ajer sin  

overraskelse til publikum. Halvor 

spilte trommer til låta People get. 
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Gravlagde i Lunde: 
Edmund Olbergsveen 
Marie Kaasa 
Ingebjørg Storhaug 
Anne Lona 
Else Ajer 
Gravlagd Nordre gravlund kapell 
Astrid Saga 
Gravlagde i Flåbygd 
Olav Kjellemo 
Agnete Marie Flom 
Gravlagd i Landsmarka 
Tom Werner Nilsen 
 

Døypte i Flåbygd:  
Jenny So-Mi Rinde Gjerdal 
Nina Nielsen 
Tony Eikåsen 
Solveig Flom Haukvik 
Linnea Barstad Semb 
 
Døypte i Landsmarka:  
Anne Lotte Slåtta Moen 

Vigde i Landsmarka: 
Marie Aas Granheim og Kjell Bakkane 
Eli Betten og Vegard Landsdal 

 

Slekters gang 

 

Solhaug menighetshus  
vil også i år ha basar og  
loppemarked på Solhaug  
lørdag 3. desember, til inntekt  
for drift av huset. 
Til dette trenger vi lopper! 
Er det noen som har noe til 
overs, stort eller lite,  så ta kontakt med en av oss nå. 
Ring til :  
Egil Halsvik   95259071 
Harald Pettersen    99250656 
Sigbjørn  Lia        91639217 
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 Møte og samlingar 

LUNDE BEDEHUS 

August — November 

DAG DATO Kl MØTE / SAMLING 

Sept. Midtøsten   Månedens misjonsland 

Tirsdag 6. 19.00 «Samlingfest»  Besøk: Martha Irene Eriksrød 

Tirsdag 13. 19.00 «Tirsdagssamling» Besøk av: Ulf Børje Rahm 

Mandag 19. 18.00 Forening- og ledersamling i Seljord 

Normisjon Region Telemark inviterer.  

Se nærmere kunngjøring. 

Tirsdag 20. 19.00 «Temakveld 1» Personer i kirke- og trosliv – 

Luther. v/Leif Raustøl 

Tirsdag 27. 19.00 «Fiskeaften» 

Oktober Nepal   Månedens misjonsland 

Lørdag / 

Søndag 

1. og 2. Se ann. Regionen markerer 150 år siden  

Langesundsfjordens Indremisjonsselskap 

ble stiftet. 

Tirsdag 4. 19.00 «Sangsamling» - Sangskatter fra kirke og  

bedehus. 

Tirsdag 11. 19.00 «Tirsdagssamling»  

Tirsdag 18. 19.00 «Temakveld 2» Personer i kirke- og trosliv – 

Læstadius. v/Leif Raustøl 

Tirsdag 

– Fredag 

Søndag 

25. - 30.  

oktober 

Fest 

19.00 

  

17.00 

Møteuke 

Taler: Ragnar Johannessen 

Novem-

ber 

Bhutan   Månedens misjonsland 

Tirsdag 8 19.00 «Tirsdagssamling» Besøk av Ulf Børje Rahm 

Tirsdag 15 19.00 «Tirsdagssamling» Besøk av Sam Tore Bamle 

Tirsdag 22 19.00 «Temakveld 3» Personer i kirke– og trosliv. 

Hallesby v/ Leif Raustøl 

Tirsdag 29 19.00 «Tirsdagssamling Besøk av Kjell Skjærun 

Desem-

ber 

Aserbajd-

sjan 

 Månedens misjonsland 

Tirsdag 6 19.00 «Førjulssamling». Besøk av Jostein Gjærum 
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LUNDE OG FLÅBYGD SOKN 
www.lundekirken.no 

Lunde prestekontor, Lundetunet 
Brugata 5, 3825 Lunde 

Tlf: 35 00 86 86  

 

Kontortid:  

Sokneprest tysdag 09.30 – 11.30 

Sekretær tysdag 09.00 – 14.00 

 

Telefonar: 

Prest: 35 00 86 85 

Sekretær: 35 00 86 86 

Trusopplærar: 35 00 86 88             

Organist: 35 00 86 89 

 

Tilsette 

Sokneprest: 

Rune Rasmussen, tlf. 489 97 100 

rune.prest@gmail.com    

Organist: 

Frøydis B. Holte, tlf. 950 27 282 

froydis@nome.kirken.no  

Trusopplærar: 

Anette H. Johansson, tlf. 951 64 979 

anette.johansson@nome.kirken.no 

Sekretær: 

Anette Sneddon Krøgli, tlf. 35 00 86 86 

Anette.Sneddon@nome.kirken.no  

Kyrkjetenarar: 

Jens Vassend, tlf. 959 29 281 

jens@nome.kirken.no  

Jonny Bakkan, tlf. 907 99 217 

jonny@nome.kirken.no  

 

Leiar av soknerådet: 

Leif Raukleiv, tlf. 911 65 319  

leif.raukl@gmail.com  

 

Kyrkjeverje i Nome kommune: 
Mona Halsvik, tlf. 35 00 86 87 (tysdag), 

35 94 62 62, 957 27 214. 

mona@nome.kirken.no 

Frist for innlevering av stoff til 
neste nummer er  

måndag  14. november. 

LUNDE KYRKJEBLAD 
Organ for Lunde og Flåbygd kyrkjelyd 

Redaktør: Lunde sokneråd 

Friviljug kontingent. 

Kasserar:  Nils Steinar Stavsholt 

Konto nr: 2665.20.27139 

Soknerådets konto nr.: 

Bankgiro: 2665.20.00869 

Trykt opplag: 1750 stk. 

Bruk Solhaug 

På Solhaug kan du ha minnesamvær, 
barneselskap, barnedåp, konfirmasjon, 
bryllaup og konsertar. 

Lag og foreiningar som treng ein stad å 
vere — ta kontakt med Egil Halsvik, tlf. 
35 94 76 56 – mobil 95259071. 

Har du konfirmant i 2017? 
 
Vi har ledige lokaler til konfirmasjonsfesten!
Solhaug menighetshus—med fullt utstyr. 
Ta kontakt med Egil Halsvik  
tlf. 35947656/95259071  

Framsidefoto: Mona Halsvik 

mailto:froydis@nome.kirken.no
mailto:Anette.Sneddon@nome.kirken.no
mailto:jens@nome.kirken.no
mailto:jonny@nome.kirken.no
mailto:leif.raukl@gmail.com


24 

Sundag 4. september 
16. s. i treeiningstida 
Lunde kyrkje kl. 11.00 
v/ Rasmussen 
Matt 11, 16-19 
Sundag 11. september 
17. s. i treeiningstida 
Lunde kyrkje kl. 18.00 
v/ Andreas Grossmann 
Mark 5, 35 - 43 
Sundag 18. september 
18. s. i treeiningstida 
Lunde kyrkje kl. 11.00 
Familiegudstjeneste med 
grilling. Tårnagentar. 
Vikar. 
Sal 38, 10-16  
Sundag 25. september 
19. s. i treeiningstida 
Lunde kyrkje kl. 11.00 
v/ Rasmussen 
Luk 9, 57-62  
Sundag 2. oktober 
20. s. i treeiningstida 
Lunde kyrkje kl. 11.00 
Gullkonfirmantar 
Vikar 
Matt 18, 1-11 
 

Følg med i avisa eller www.lundekirken.no Det kan bli endringar. 

HIMMELSKE FAR, gjør dørene til disse hus vide nok for dem som lengter etter kjærlighet og søker sam-
funn med deg og med hverandre. Men gjør dem trange nok til å stenge all smålighet ute. Gjør tersklene så 

lave at intet skrøpelig menneske hindres i å komme inn, men høye nok til å holde sjelefienden ute.  

HERRE, gjør dørene til innfallsporter for Ditt rike. AMEN 

Sundag 9. oktober  
21. s. i treeiningstida 
Lunde kyrkje kl. 11.00 
v/ Rasmussen 
Luk 12, 13-21 
Sundag 16. oktober  
Inga gudstjeneste 
Sundag 23. oktober 
23. s. i treenighetstida 
Lunde kurkje kl. 11.00 
Høsttakkefest 
Utdeling av 3. og 4. års 
bok. v/ Rasmussen 
Matt 24, 35-44. 
Sundag 30. oktober 
Bots– og bønnedag-
Landsmarka kapell  
kl. 11.00  
v/ Rasmussen 
Luk. 15, 11-32 
Laurdag 5.november 
Minnegudstjeneste   
Lunde kyrkje kl. 16  
v/ Rasmussen 
Sundag 6. november 
Allhelgensdag 
Lunde kyrkje kl. 11.00 
v/ Rasmussen 
Luk 6, 20—23 

GUDSTENESTER: 

Sundag 13. november 
26. s. i treenighetstida 
Lunde kyrkje kl. 18.00 
v/ Rasmussen 
Luk 13, 10—17 
Sundag 20. november 
Domssøndag 
Lunde kyrkje kl. 11.00 
v/ Rasmussen 
Familiegudstjeneste 
Utdeling av 6 års bok. 
MiniGospel deltar. 
Joh 9, 39—41 
Sundag 27. november 
1. s. i advent 
Flåbygd kyrkje kl. 11.00 
v/ Grossmann 
Matt 21, 1,11 
Sundag 4. desember 
2. s. i advent 
Kleppe skule kl. 11.00 
v/ Rasmussen 
Joh 14, 1-4 
Sundag 11. desember 
3. s. i advent 
Nome sjukeheim  
kl. 11.00 v/ Rasmussen 
Julekonsert  
i Lunde kyrkje kl. 17.00 


