Torunn H. Næss sekretær

91377393

Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd den 16/3 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 ved Leif Raustøl.
Sak 14/16
Godkjenning av referat.
Innkalling og referat godkjent.
Svar til innlegg i Kanalen godkjent. Avisartikkel legges ved.
Utlysing av prestestilling i Lunde og Flåbygd prestegjeld. Datoer og frister.
Søknadsfrist. 17.04,16
Tilsetting: 13.06,16.
Intervju av søkerkandidater 04.05.16.
Soknerådsmøte 11.05.16. Innstilling av søkere.
Møte med konfirmantforeldre for konfirmantkull 2017. Påmeldingsskjema for konfirmanter bør revideres.
Frist for konfirmantpåmelding er 1. april.
Konfirmasjonssamling,orientering 04.07
Presentasjon av konfirmanter i kirka 05.07.
Soknerådet ser Gjennestad komfirmantleir som et prøveår. En finansieringsplan er viktig.
Lønn for ungdomsarbeider for et halvår er kr 6000. Dette halvår betaler fellesrådet denne kostnaden.
Sak 15/16.
Kirkens SOS.
Kirkens SOS har kontorer i Skien og i Bø .Borghild er vår utsending/representant i kirkens SOS Telemark.
Der er 2 representanter fra kommunen som arbeider der. Lunde menighet har kollekt til SOS kirkens rådgivingstjeneste.
Sak 16/16.
Årsfesten 10 april.
Årsmelding for Lunde og Flåbygd kyrkjelyd 2015 ble lagt fram for soknerådet og drøftet. Årsmeldingen blir i hovedsak
drøftet på årsmøtet. Servering :Kristi Stavsholt og Renni Pettersen har regi for servering på dette møtet. Andre
medlemmer av soknerådet hjelper til med det praktiske. Torunn tar kontakt med Kristi.
Sak17/16.
Arrangementer vi har ansvaret for.
Komfirmantfest 24 april..Fjorårets konfirmantforeldre har faste oppgaver her.
Servering på konfirmantfesten er det Kristi og Renni som har regi på, hjulpet av foreldre og medlemmer av soknerådet.
Torunn tar kontakt med Kristi.
17 maifesten . Soknerådet arbeider for å skaffe taler for dagen.

Sak 18/16.
Eventuelt.
Lunde kyrkjeblad nr 1 2016 ble drøftet og soknerådet vil be om et møte med fungerende redaktør . Leif Raukleiv,
Harald Omnes og Leif Raustøl blir med på møtet.
Det ble lagt fram et arbeidsnotat som start på sak om retningslinjer for bladet. Dette blir satt opp som sak seinere.
Det ble fremmet ønske om et eget arbeidsutvalg for enkeltsaker fra Øyvind Berg Andersen.
Neste møte blir 20.april.
Vennlig hilsen
Torunn Håskoll Næss.

