
 
      

 

Torunn H. Næss sekretær          91377393 
 

Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd  24/2 2016. 
 

Til stede: Øyvind Berg Andersen, Harald Omnes, Torunn Håskoll Næss, Dordi Elisabeth 
Norheim, Borghild Hardang Hanto, Jostein Vetland, Leif Raustøl, Leif Raukleiv.  
 
Dagens ord av Leif Raukleiv. Andaktsbok og bruk av den til glede. 
 
Sak7/16 
Godkjenning av referat. 
Referat fra 24/2 ble godkjent. 
Leder deler noen tanker rundt videre arbeid i menigheten ved endringer i 
prestesituasjonen i bygda vår. 
 
Sak8/16. 
Rapport fra møte i UP komiteen den 16/2. Borghild orienterer. 
Komiteen ber om forståelse for at den trenger mer tid .Den arbeider ut fra en modell 
ungdomsprest/ungdomsgruppe hvor soknepresten er igangsetter av denne gruppa. 
 
Sak 9/16. 
Økonomisk rapport og vurdering i forbindelse med planer om omlegging  av konfirmantleir 
og betaling.  Harald legger fram sin analyse. 
 
Konfirmantleir 2016. 
Konfirmanter  til Gjennestad konfirmantleir skal betale kr 2600 samme beløp som 
konfirmantene i Holla. 
Konfirmanter får bibel i gave av fellesrådet. 
Det er 23 offersøndager i året til menighetsarbeid og like mange ofringer til andre 
organisasjoner .Idag går 35% av det totale beløp til menighetsarbeid og 65% av beløpet til 
andre organisasjoner.Man foreslår at 50% går til menighetsarbeid og 50% til andre 
organisasjoner. 
 
Sak10/16. 
Det  foregår noe arbeid med møteplasser for asylsøkere/asylanter. 
27/4 arrangeres sammenkomst på Solhaug for disse. De besøkende tar 
med mat. Anette Tøndel tar kontakt med Dagsrud. Hun  er også i dialog med Leif Raustøl. 
 
Sak11/16 
Dordi har liste over jubilanter i bygda og har mandat til å delegere utkjøring av blomster. 
 
Sak 12/16. 
Organiststillingen er lyst ut og kandidater er intervjuet .Fellesrådet ansetter og vi slutter 
oss til innstillingen derfra og ønsker Frøydis Bøe Holte velkommen som 
organist/kirkemusiker i soknet vårt. 
 
Sak 13/16 Eventuelt. 
Borghild ønsker konsert i Flåbygd kyrkje 13 dag jul, eventuelt med folkemusikkpreg, gjerne 
Draumkvedet. Hun jobber videre med saken. 
 
Torunn Håskoll Næss 
     Sekretær 


