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Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd onsdag 27/1 - 2016 
 
Til stede: Leif Raukleiv, Torunn H Næss, Harald Omnes, Øivind Berg Andersen, Borghild 
Hardang Hanto, Dordi Elisabeth Norheim, Leif Raustøl og Jostein Vetland. 
 
Sak1/16 
Petter Jakobsen orienterte om konfirmantopplegget ’Ønsket og elsket’ ,konfirmasjonsleir i 
uke 32 for konfirmanter fra nye menigheter. Leiren er ved Gjennestad vgs i Stokke i 
Vestfold. Leiren utgjør 30 timer av konfirmasjonstiden. Full konfirmasjonsundervisning er 
60  timer. 
Sommerleiren driver systematisk arbeid for å utdanne ledere/lederarbeid. Utdanner 
ungdommer, jobber som ledere i leirarbeidet. Konfirmantforeldre får ulike oppgaver i 
turnus på leiren. Transport blir ofte betalt av menigheten. Eventuelt en støtteordning for de 
som trenger det. 
Regnskap må gjennomgås for  å få oversikt hva konfirmantleiren vil komme på. Leif 
Raustøl tar kontakt med kirkevergen. Vi må arrangere et infomøte med neste års 
konfirmanter og foreldre. 
 
Sak2/16 
Innkalling og referat ble godkjent. Bjørn Halvor Kronborg er løst fra sitt verv i soknerådet 
og Jostein Vetland møter fast som varamann.  
Andre referater: Skriv om sokneprest-tjenesten i Lunde og Flåbygd . Gudstjenesteliste, 
offerliste  og klokkerliste er i gjenge. 
Møtedatoer for soknerådet blir:24 februar ,16 mars og  20 april. 
 
Sak 3/16 
Valg av vararepresentant til FR 
Borghild Hardang Hanto er vara for Harald Omnes 
 
Sak 4/16 
Oppsett for kyrkjekaffe. 
Søndag 7 februar  Lunde kyrkje. Supertorsdag ordner med kyrkjekaffe 
Søndag 3 april. Flåbygd kyrkje. Soknerådet tar ansvar for kyrkjekaffe. Dordi  og Jostein 
ordner med kaker. Misjonsforeningen og kammerkoret skal kunne spørres om å bidra med 
servering slik at vi får til en fordeling. 
 
Sak 5/16. 
Årsmøte 10 april. 
Nils Steinar skal kontakte Tine med tanke på årsmelding. Regnskapet er klart. 
Prest i 43 år Leif Raustøl vil fortelle om sitt virke som prest. 
Servering. Renni, Kristi, Torunn, Dordi og Jostein er med på det praktiske. 
 
Sak 6/16. 
Borghild Hardang Hanto leste opp utkast til referat fra møte i ungdomsprestkomiteen. 
 
 
Hilsen 
Torunn H Næss 
Sekretær 


