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Stein Reinertsen 

«Tenk om det er sant» 

«Jeg skulle gjerne sett ansiktet på mannen – 
møtt ham som skrev dette. Beretningen om 
Jesu fødsel er det vakreste som er skrevet. 
Det er det tetteste, knappeste, og det vakres-
te,» sa den svenske verdenskjente forfatteren 
Pär Lagerkvist i en samtale med Jakob Weide-
mann en sen nattetime i Roma. Så legger han 
til: «Tenk om det er sant!» 

 Ja, tenk om det er sant at Gud ble mennes-
ke! Da har Gud talt høyt om det å være men-
neske. Han er blitt som en av oss. Salmedikte-
ren Olof Hartmann har sagt om juleevangeli-
et: 
«Hvis dette er sant, finnes det ikke lenger 
noen ensomhet og ingen forbannelse i det 
menneskelige, for da har Gud valgt å bo hos 
de utestengte og forent seg med vår skjebne i 
mørket. Da kan du høre hans pust også der 
hvor rådvillheten bor, om du bare har evang-
eliet hos deg.» 

Hvis det er sant, har vi fått det beste eksem-
pelet på hva det vil si å være et helt mennes-
ke. Jesus har vist oss hvordan vi skal leve et 
ekte menneskelig liv. Ingen har levd et så helt 
menneskelig liv som han. Å være menneske 
er ikke fremmed for Gud. Han kjenner oss og 
vet hva det er å være menneske. Han har 
kommet nær gjennom et lite barn i en kryb-
be. 

Tenk om det er sant, da har Gud vist seg i vår 
verden! Foran menneskers øyne, ører og 
hender har Gud vist sin kjærlighet slik verden 
aldri før har sett. Et av øyenvitnene uttrykker 
seg slik:   

 

Og ved dette ble Guds kjærlighet åpenbart 
blant oss, at Gud sendte sin enbårne Sønn til 
verden for at vi skulle leve ved ham.  (1. Joh 
4,9) 

Tenk om det er sant at barnet i krybben er 
tegnet på at verdens frelser er født! Ikke en 
politisk frelser, ikke en militær frelser, ikke en 
økonomisk frelser, men en frelser som kom-
mer som et vanlig menneske som en av oss 
samtidig som han er helt forskjellig fra oss. 
Da har han som er det eneste som kan åpne 
porten til himmelen for oss kommet. Han er 
kommet som en sårbar frelser uten livvakter, 
som et forsvarsløst lite barn. Han kommer 
ikke for å imponere med makt, men for å nå 
like inn til oss. Da har Gud vist at han virkelig 
ønsker å komme nær hvert menneske. 

Tenk om det er sant at Messias kom julenatt, 
med hyrdene og hele himmelen som de førs-
te vitnene! At himmelen den natten ble fylt 
av en sang de aldri før hadde hørt maken til. 
Da er alle løftene i det gamle testamentet 
blitt oppfylt. Da har livet vårt fått en retning. 
”Tro på meg,” sa han som ble lagt i krybben. 
Det var derfor jeg kom. 

 «Beretningen om Jesu fødsel er det vakreste 
som er skrevet. Det er det tetteste, knappes-
te, og det vakreste. Tenk om det er sant!» 

 ”Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne 
Sønn, vår Herre som ble unnfanget av den 
Hellige Ånd, født av jomfru Maria..” 

 Velsignet julehøytid! - Stein Reinertsen  - 
Biskop i Agder og Telemark 
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Rune Rasmussen 

God Jul i Lunde! 

Av og til tenker jeg på hva som skal til for å 
feire en god jul. Det er mange ting en kan 
klare seg uten, men det er også noen ting 
som er helt nødvendige hvis julen skal bli 
god. Hva gjør en God Jul og hva er avgjø-
rende viktig for julefeiringen. 

Det vi sikkert kan klare oss med mindre av 

Jeg er relativt sikker på at vi kan klare oss 
godt med litt mindre fokus på gaver vi kan 
kjøpe for penger. Det er en fin ting å gi 
hverandre gaver, fortsett med det, men vi 
kan kanskje redusere gavene noe. En er 
ikke mer eller mindre glad i barna sine om 
en gir litt færre julegaver.  

En annen ting som jeg er avgjørende sikker 
på ville gi oss en bedre julefeiring var om 
de voksnes alkoholinntak ble redusert. 
Statistikken sier at 200 000 norske barn og 
ungdom gruer seg til jul på grunn av foreld-
renes alkoholbruk. Langt flere får gleden 
redusert av samme grunn. Kanskje dette er 
noe å tenke på for flere også i Lunde. 

Ensomhet er også dessverre noe som altfor 
mange opplever i julen. Er det noen vi kan 
invitere eller avlegge et besøk som vi van-
ligvis ikke har inkludert i vår julefeiring? 
Hvorfor ikke gjøre det til en fellesoppgave 
å finne noen å bety noe for i høytiden? 
Noen eldre på sykehjemmet? En av våre 
nye landsmenn? Eller gjenoppta kontakten 
med en nabo eller en som vi før hadde 
kontakt med. 

Det vi trenger mere av 

Jeg tror at julen er en unik mulighet til å få 
vektlagt den gode samtalen. Våge å legge 
til rette for at vi som familier får snakket  

sammen om viktige ting for oss som det er 
vanskelig å få til i hverdagen. I forbindelse 
med den amerikanske Thanksgiving fei-
ringen (siste torsdag i november) sitter 
amerikanske familier rundt bordet hvor 
alle utfordres til å dele med hverandre det 
mest gledelig den enkelte har opplevd i 
løpet av det siste året. Hva med å avtale og 
avsette tid til en slik runde rundt et av våre 
julemåltider. Så kan runden kanskje av-
sluttes med en bordbønn eller en sang til 
Guds ære? 

Jeg ønsker også å oppmuntre til å våge å ta 
Jesus tilbake i julefeiringen. Vi lever i et 
land med lange tradisjoner. Fyll tradisjone-
ne med innhold og våg å la Jesus få den 
plassen han fortjener i Julen. Det kan gjø-
res ved enkle grep. Sett av tid til besøk i 
kirkene våre i juledagene. På julaften er det 
gudstjeneste både i Lunde og Flåbygd kir-
ke. 1.juledag er det høytidsgudstjeneste i 
Lunde og 2.juledag i Flåbygd kirke. Kom å 
bli med! Ta julens innhold tilbake. Les jule-
evangeliet og syng julens sanger! 

Tilslutt, tenk ikke at det ikke nytter. Tenk 
heller, hva kan vi få til. Våg å gjøre noen 
prioriteringer. Våg å gjøre noen endringer.  

Som prest i Lunde gleder jeg meg til å møte 
mange mennesker i Julen. 
Menighetsråd og stab øns-
ker dere alle velkommen til 
kirke. Her blir du møtt med 
verdens beste budskap. 
Ikke gå glipp av det! 

Julehilsen 
 Rune (Rasmussen), prest 
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Det var stor stas i Flåbygd Kyrkje sundag 
den 28. august. Fire born blei døypte  
denne dagen.  Kyrkja var fullsett av  
festkledde menneske.  
 
Dåpsborna var Nina Nielsen,  
Tony  Eikåsen, Linnea Barstad Semb og 
Solveig Flom Haukvik. 

Lunde og Flåbygd kyrkjelyd ynskjer til 
lukke! 

Morgan Thorsen forretta gudstenesta.  
Han hadde med eit epletre i potte. I preika 
tala han om poding og festa ei ny grein på 
treet. Han bruka limband. Litt for enkelt, 
tenkte ein kanskje? Men så var dette mykje 
av poenget. For at podinga skal lukkast nyt-
tar det ikkje med ei «liksom» poding. Det må vera kontakt mellom 
vekstsonene på tre og kvist. Dette fekk han fint fram. 

Stor dåpsdag i Flåbygd 
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Min salme 
Torunn H. Næss 

Min salme for julen er «Det hev ei rose sprunge». 
I oppvekstår, barndom og ungdomstid var Mære kirke i Trøndelag 
min kirke ,en vakker middelalderkirke vakkert beliggende ved  
Borgenfjorden. 1 juledag  var høytidsdag og bygdas folk møtte 
fram til julegudstjeneste. Årvisst ble denne salmen sunget og som 
voksen tonet den seg fram og er blitt min salme for julen.  

Peter Hognestad oversatte teksten til norsk i 1919 fra tysk, denne 
folkelige tyske julesangen" Es ist ein Ros entsprungen" som tar 
utgangspunkt i Jesaia11,1. og nynorskversjonen er mest brukt i 
Norge.  

 
 

3. Guds rose ljuvleg angar  
og skin i jordlivs natt.  

Når hennar ljos oss fangar,  
ho vert vår beste skatt.  

Me syng i englelag:  
No er det født ein Frelsar,  

og natti vart til dag 

1. Det hev ei rose sprunge  
ut av ei rot så grann.  

Som fedrane hev sunge:  
Av Isais rot ho rann,  
og var ein blome blid  
midt i den kalde vinter  
ved mørke midnattstid.  

2. Om denne rosa eine  
er sagt Jesajas ord.  

Maria møy, den reine,  
bar rosa til vår jord.  

Og Herrens miskunnsmakt  
det store under gjorde  

Mære kirke 
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Soknerådet inviterte registrerte givere 
og alle interesserte til møte den  
17. oktober. Temaet var veien videre 
med tanke på ungdomsarbeid i me-
nigheten. Det ble da drøftet mulighet-
ene for ny satsing med et mindre pro-
sjekt. Møtet ga sin tilslutning til at vi 
skulle gå videre med dette, og at de 
midler som ligger i UP prosjektet  
brukes i den nye satsinga.  

Soknerådet har nå vedtatt å utlyse en 
deltidsstilling som ungdomsarbeider 
basert på givertjeneste. Planen er å 
ansette en arbeider i 20%  stilling i 
første omgang. Skulle økonomien 
tillate det, kan den økes til 30% 
seinere. Stillingen blir utlyst så snart 
som mulig.  

Menigheten er helt avhengig av den 
innsats de frivillige gjør. Uten dette, 
stopper arbeidet opp. Tanken er at en 
lønnet ungdomsarbeider kan ta på 
seg oppgaver en ikke kan forvente at 
de frivillige skal gjøre. Med en ansatt 
kan vi utrette mer, komme lenger ut. 
20% er ikke mye, men vi ser for oss 
at det er mulig å utføre noen av de 
oppgavene ungdomspresten hadde. 
En slik stilling gir ikke rom for alle 
disse oppgavene samtidig, men over 
tid tror vi at en slik stilling vil bidra 
positivt på de områdene som nevnes.  

Soknerådet har formulert det slik:  

 Ungdomsarbeideren skal sam-
men med frivillige ha ansvar for 
drift av ungdomsklubben Fidus,  
ungdomsleirer og turer.  

 Være bindeledd mellom prosti-
ets hjelpeledertrening og våre 
unge som deltar.  

 Bidra med oppsøkende arbeid 
og være tilgjengelig for ung-
dommen i hverdagen der ung-
dommen er, bl.a. sosiale me-
dier 

 Være støttespiller for de som 
trenger dette. 

 Deltagelse på stabsmøter og 
samarbeid med frivillige.  

 Det må også være samarbeid 
mellom den faste trosopplærer 
og ungdomsarbeideren for å 
fordele arbeidsoppgaver seg 
imellom.    

Soknerådet har meldt Lunde og Flå-
bygd kyrkjelyd på den nye  
konfirmantordningen i prostiet. Dette 
innebærer også at vi må være med å 
lønne en ungdomsarbeider som skal 
ha ansvar for å planlegge konfirmant-
leiren, og ta seg av trening og oppføl-
ging av unge som kan tenke seg å 
være frivillige ungdomsledere i me-
nigheten vår. Lundes del av disse 
kostnadene er ca. 20.000 kr. Vi har 
også budsjettert med et beløp til  
subsidiering av leir.  

Leif Raukleiv 

Ny satsing på ungdomsarbeid i Lunde og Flåbygd kyrkjelyd  
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For å dekke dette og 20% ungdoms-
arbeiderstilling trenger vi kr 14.200 
pr. måned.   

Vi vil takke giverne for det de har bi-
dratt med gjennom lang tid, og at 
mange fortsatt er med.  

Vi beklager at det har tatt tid å konk-
ludere i denne saken, og takker for  
tålmodigheten som er blitt vist. Vårt 
håp er at vi sammen kan satse videre 

på dette nye prosjektet, og at det kan 
bli til velsignelse for hele menigheten.  

Som startkapital hadde vi i oktober  

kr 165.000 fra det forrige prosjektet, 
inkludert gavene så langt i år.  
Sluttsummen for gavene i 2016  ser 
ut for å  bli noe over kr 130.000.   

Vi trenger en komité til å arbeide med 
økonomien og holde kontakt med 
giverne. Stian Holte, Jostein Vetland 
og Renny Pettersen har sagt seg vil-
lig til å  starte dette. Det kan være 
behov for å utvide gruppa noe, meld 
deg gjerne på dersom du kan tenke 
deg å være med.  

Ønsker du å støtte dette, så er bank-
kontonummeret det samme som  
tidligere 2665.68.51340. 

 

Hjertelig takk.  

Hilsen Lunde og Flåbygd sokneråd 

 

Tyri bedehus 

Misjonsfest fredag 3. februar 2017 kl. 18.00. 
Jorunn Lien taler. Sang av Kjosen sang– og musikklag. 

Gave til misjonsselskapet. 
Bevertning. 

Alle hjertelig velkommen! 
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LUNDE MINIGOSPEL!! 
Lunde Minigpospel er en super 

gjeng som øver på Solhaug hver tors-

dag kl 17-17:45. Vi er barn i alderen 

snart tre år til 1. klasse. Denne dagen 

som vi tok bilder på øvelsen, var det 

en del som ikke var til stede, så det 

er enda flere som er med 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når vi kommer, møter vi Heidi og 

Ingvild som gir oss klistremerke på 

navneskiltet vårt. Når vi hører 

«ringsignalet», setter vi oss i en ring 

på gulvet. Vi kan flere signaler som 

Frøydis spiller på pianoet. Vi er 

ganske flinke til å huske hva de betyr 

også. Hvis vi marsjerer rundt på gul-

vet og musikken plutselig stopper, 

«fryser vi til is» - og blir som is-

statuer. Da må vi stå helt stille i akku-

rat den stillingen vi var i da musikken 

stoppet, og slik må vi stå helt til mu-

sikken begynner igjen.  
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Så synger vi noen sanger som vi kan, og av og til lærer vi noen nye. Vi kan 

synge sterkt (forte) og svakt (piano), fort og sakte. Vi kan synge mens vi gjør 

bevegelser, og mens vi står helt stille. Vi begynner å bli ganske flinke. Noen 

ganger bruker vi mikrofoner også! Etter at vi har sunget litt, pleier vi å leke 

litt med musikk. Kanskje leke at vi reiser på en tur og møter forskjellige 

utfordringer, og noen ganger spiller vi på rytmeinstrumenter.   

 

 

 

 

 

 

 

Grethe har alltid en spennende bibelhistorie på lur. Hun forteller og viser  

bilder fra en bok. Vi kan spørre om alt vi lurer på, og Grethe svarer eller 

undrer seg sammen med oss. Til slutt synger vi avslutningssangen vår før vi 

reiser hjem. 

Vi har hatt noen sang-oppdrag også. Vi har sunget i Lunde kirke to ganger i  

høst. Vi var kjempeflinke! Da hadde vi på oss de fine, gule korgenserne våre!  

Før jul skal vi til Bjervatun og synge litt for de som bor 

der, og 8. januar skal vi synge på juletrefest på Solhaug! 

Vi er nå en fin gjeng på 16-18 barn i Minigospel!  

Er det flere som har lyst til å være med, er det  

bare å møte opp på Solhaug! 

OPPSTART PÅ NYÅRET TORSDAG 12. JANUAR 2017 

 Følg med på facebook: «Trosopplæringen i  

Lunde og Flåbygd menighet», og menighetens hjemmeside: 

www.lundekirken.no 

 

«Et  

julehjerte til 

deg» 

http://www.lundekirken.no
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Nå kan du gi kollekt med mobil og  

registrere dåp på nett! 

Påmelding av dåp på nett 

Det er nå mulig å registrere dåp på nett.  
Klikk deg inn her: https://minkirkeside.no/nome. 
Tast inn ditt mobilnummer og du får tilsendt en 
engangskode. Klikk på «Registrer dåp» og fyll inn 
skjemaet. Når skjema er fylt ut, klikker du på «send 
inn». Velkommen til dåp! 

 

https://minkirkeside.no/nome
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Kammerkoret er et blandakor som øver på Solhaug hver tirsdag k 

l 19-21:00. Det er et kor uten opptaksprøver, så her er det rom for 

alle! Sangglede er det som står mest i fokus! Vi synger med den 

stemmen vi har, samtidig som vi forsøker å justere oss litt til hver-

andre, slik at vi kan få til en felles kor-klang. Vi er ca 20 sangere i al-

deren 30-76 år! Det er for øvrig en særdeles trivelig gjeng, som jeg 

unner alle å være en del av!!! Dirigent/musikalsk leder er Frøydis 

Bøe Holte. 

Vi har opptrådt i kirken, på bedehuset, vi skal være med på Solhaug-

basaren, og vi skal ha julekonsert. På nyåret venter det nye oppdrag 

og et litt mer vårlig program. Kanskje det er i 2017 du skal ta steget 

ut og begynne i  

koret?  

Lunde kammerkor 

Husk julekonsert 11.12.16 kl. 17.00 i Lunde kirke 
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Foto: Anette H. Johanson 

Anne Strømvoll 

Utsmykningene i Lunde kirke 

I forrige nummer av Menighetsbladet viste jeg med eksempler hvordan 

kunstneren Johanna Bugge Berge hadde benyttet seg av motiver fra Tele-

markskunsten da hun komponerte sine utsmykninger i taket. Denne gang 

skal vi se nærmere på ett av sidefeltene; Jesu fødsel. Dette er felt num-

mer 4 til venstre sett mot alteret. 

 

I feltet som viser Jesu fødsel har hun hentet inspirasjon fra den store 

kunsten. Scenen er et tradisjonelt motiv i verdenskunsten. Til høyre ser vi 

engleskaren som brakte nyheten om frelserens fødsel. Til venstre har 

hyrdene funnet frem til barnet og står sammen med Maria og beundrer 

barnet som ligger på marken. I midten står Josef litt for seg selv, og ser 

bort mot Maria og barnet. Over barnet lyser Betlehemsstjernen. 

 

 
 

Jesu fødsel et tradisjonelt motiv som er lett gjenkjennelig. Men det er 

også noe uvanlig over fremstillingen. Barnet ligger på bakken, og ikke i en 

krybbe. Josef er fremstilt ung, ikke gammel (selv om skjegget på tradisjo-

nelt vis viser til at han ikke lenger er en ungdom). Med litt godvilje kan vi 

se at scenen utspiller seg i en stall, selv om vi hverken finner oksen eller 

eselet, som juleevangeliet foreskriver. 
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Foto: Silje Laland Moe 

Foto: Anette H. Johanson 

Fremstillingen med det nyfødte barnet liggende på marken, har sin 

bakgrunn i en visjon den hellige Birgitta av Vadstena hadde på en pil-

grimsferd til Betlehem i 1370. Hennes visjoner ble publisert og var 

populær lesning. Selv hadde Birgitta født åtte barn og kjente godt til 

fødselssmerter. Men i sin åpenbaring ser hun Maria føde uten noen 

form for jordiske smerter og barnet kom til henne, skinnende og vak-

kert, liggende på marken rett foran henne. Denne forestillingen bred-

te seg raskt i billedkunsten hvor den flamske maleren Hugo van der 

Goes’ berømte Hyrdenes tilbedelse (ca. 1475), midtbildet i Portinari-

alteret, er selve hovedverket. I Hyrdenes tilbedelse finner vi Josef 

gjemt bak en søyle. I Lunde kirke er han plassert på en tilsvarende 

måte – kanskje i større grad bak en vegg enn en søyle, men med sam-

me effekt. At Johanna har valgt å fremstille ham som en yngre mann, 

kan skyldes påvirkning av samtidig norsk kirkekunst, med sine unge 

nordiske typer. 

 

Portinarialteret, Hugo van der Goes ca. 1475. Galleria Uffizi i Firenze. 
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Sammen med faren Sophus Bugge besøkte Johanna Firenze vinteren 

1896-97, og vi kan være nokså sikre på at hun da også oppsøkte Gal-

leria Uffizi. Under studier i Uffiziene har hun selvsagt beundret det 

berømte Portinarialteret, som hun nok har hatt i tankene da hun 

malte sitt bilde mange år senere.  

 

 
 

* * * 

Til slutt en kommentar til min artikkel i forrige nummer. Der hevdet 

jeg nokså ukritisk at kapitélfigurene viste St. Georg og hesten hans. 

Men det er nok heller, som sikkert mange av dere er klar over, Sigurd 

Fåvnesbane og Grane vi ser avbildet.  

 

Min avhandling går ikke i trykken før til våren. Derfor, har dere inn 

spill, informasjon, korrigeringer, ville jeg sette stor pris på å bli kon-

taktet. Min epost-adresse er anne@stromvoll.net og vanlig  

postadresse er Ivan Bjørndals gate 1, 0472 Oslo. 

mailto:anne@stromvoll.net
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TEMAKVELDER I LUNDE  OG FLÅBYGD MENIGHET VÅREN 2017 

Våren 2017 vil Lunde og Flåbygd  

menighet ha en rekke temakvelder og noen 

gudstjenester der vi ser nærmere på guds-

tjenestens og det kristne fellesskapets røt-

ter. Målet med kveldene er å bli bedre kjent 

med hvordan kirken tenkte i oldkirken for 

om mulig å finne en vei for å inkludere og 

gi dypere mening i vår egen gudstjeneste, 

liturgi og fellesskap.   

Sokneprest Rune Rasmussen vil lede kvel-

dene. Det blir et kveldsmåltid på temakvel-

dene og satt av tid til spørsmål og samtale. Vi vil også synge sammen å praktisere 

litt av det vi hører om. 

Vi håper på godt fremmøte – og gode erfaringer – i det vi gjør noen dypdykk i kir-

kens arv og fundament. 

Onsdag 1.mars kl. 19 i Landsmarka kapell: 

Askeonsdagsgudstjeneste. Alminnelig skriftemål og nattverd 

Tirsdag 7.mars kl. 19 på Lunde bedehus 

Tema: Fortiden gir gudstjenesten fremtid 

Onsdag 29.mars på Solhaug 

Tema: Bibelen – Guds fortelling til menneskene 

Onsdag 19.april kl.19 på Solhaug 
Dåpspåminning hva er det? 

- Dåpsfornyelse bygd på St. Kyrill av Jerusalems sine dåpskatekismer 

Søndag 23.april kl.11 – 2.søndag i påsketiden – Lunde kyrkje 

Dåpspåminningsgudstjeneste - bygd på St. Kyrill’s dåpsopplæring og dåpspraksis i 

Jerusalem rundt år 350 . 

Fellesgudstjeneste for Lunde og Flåbygd menighet og Holla og Helgen  
menighet. 

Onsdag 10.mai kl. 19 i Flåbygd kirke 
Tema: Gudstjeneste med alle sanser 
Temakveld og kveldsmåltid 

Avsluttende tegnhandlingsgudstjeneste 
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Godt nyttår! 

 

Super Torsdag starter opp igjen 12.januar etter jul.  
Her er alle som går på barneskolen velkommen.  
Vi starter med andakt så deler vi opp i 3 grupper, snekkerklubb, 
hobbyklubb og ute gruppe. 

28.til 29. januar er det Lys Våken for de 
som går i 5 og 6 klasse. Da overnatter vi i 
kirken og er med på gudstjenesten på 
søndag. Det er kjempe gøy! Det blir natt 
kino og fakkeltur å natten. Sett av helgen 

                                         å bli med på noe gøy! 

4. mars er det 24H festival i  
Gullbring i Bø for de som går i 5, 6 og 
7 klasse. Dette er veldig gøy! Her er 
det barn fra hele øvre Telemark. Her 
er det klatrevegg, masse aktiviteter 
og stages. Meld dere på! 

 

Velkommen til karnevalsgudstjeneste!  
 
12 mars er det  
karnevalsgudstjeneste i Lunde 
kirke. Kle deg ut å kom i kirken! 
Det blir masse gøy og kirkekaffe. 

Invitasjoner vil bli sendt ut. Følg med i posten og på våre nettsider. 
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I 1951 begynte jeg på skolen. Det var 
31 elever i klassen så fru Hesthag 
hadde litt av en jobb. Vi tegnet etter 
alle bildene i leseboka og skrev med 
penn og blekk. Jeg husker en av jen-
tene veltet blekkhuset. Det var ille, 
men frøken tok det pent. Vi lærte løk-
keskrift, det var ikke lett og jeg strev-
de også med å lære å lese, men da 
1.klasse var over hadde jeg lært mye. 

 Våren 1952 flyttet vi til Helgetveit. Vi 
flyttet med 2 hester og kjørte gjen-
nom Lundekåsene, men hadde nok i 
tilfelle mer enn en tur, selv om jeg 
ikke husker det. En flokk unger  lå og 
kikket på oss bak stabburet på nabo-
gården. Den ettermiddagen følte jeg 
meg forferdelig ensom. Solveig var 
langt unna og jeg kjente ingen. Da 
ringte Ingeborg Helgetveit til Leikvoll 
og dagen etter kom Date og lekte 
med meg. Date hadde 4 søsken og 
det var unger på gårdene rundt om-
kring. Alle gikk på søndagsskolen på 
Svenseid. Jørn (Jørgen Bjørndalen, 
men alle kalte han Jørn.Red. anm.) og 
Gunleik hadde alltid en fortelling og vi 
sang mye også. Spesielt husker jeg 
«Kor mykje stort , kor mykje gildt, kor 
mykje herlegdom dei unge får som 
kjem til Gud og tidleg vender om».  

Jørn Bjørndalen og hadde to barne-
barn, Ingeir og Leif. Når de kom  på 
besøk kom det bud til meg om jeg 
ville komme å leke. Det ville jeg vel-
dig gjerne og vi hadde mye moro i 
Bjørndalen.  

Mange ganger kom Liv med en skje 
honning til hver av oss og vi fikk hop-
pe i høyet.  
Vi pleide å slå rundt i lufta og landet 
på ryggen i høyet. Det var ikke ufar-
lig, en gang traff jeg en bjelke da jeg 
slo rundt. Litt svimmel, men med 
friskt mot hoppet jeg igjen. Ofte lekte 
vi ved bekken som rant bak huset, 
bygde  demninger og seilte med 
barkbåter. St Hansaften var hele 
grenda i Bjørndalen. Vi hadde med 
niste og spiste og Liv og Jørn arrang-
erte leker og moro. Spesielt var det 
gøy å knuse  kopper som hadde 
sprekker med bind for øynene. Hvem 
kunne treffe koppen i blinde?  

Så ble bålet tent og vi sto alle samlet 
og sang Fagert er landet. På hjem-
veien så vi sankthansormer som lyste 
i halvmørket.  

 

Elna Bjørge 

Min barndom i Lunde—del 2. 
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Vi lærte å svømme i Norheimtjenna. 
Læreren hadde ei stang med mange 
snorer som han festet til badedrakte-
ne våre og så plasket vi i vei, mange 
gange r gikk jeg under, men jeg had-
de litt trening fra Østeråa.  Date var 
med og flere andre  fra grenda. Til 
slutt tok vi svømmeknappen. De fles-
te klarte den!  

De første skia mine fikk jeg til jul da 
jeg var 6 år. Toralf Listøl hadde laget 
dem og jeg brukte dem flittig. Da vi 
flyttet vokste jeg fra dem og brukte 
Ingers ski med  bindingene festet 
over hælen. Date, Tore , Olav og fle-
re andre kjørte slalåm og bygde små 
hopp i bakkene nedenfor Ekrune. Vi 
var modige på ski, kjørte ut over alt.  

I friminuttene på skolen hoppet vi i 
bakken like ved. En gang tok jeg sats 
og landet på hodet i unnarennet. Øs-
tensen så det og ropte: Nå trur jeg 
jentene er gale !» og kom løpende. 

Jeg var veldig glad i læreren. Jeg 
husker aldri at han ble sinna. Ble no-
en uvenner var det helt i orden å leg-
ge hverandre i bakken og gjøre opp 
med en gang. En av guttene dro meg 
ofte i flettene og lot som han kjørte 
hest. Da la jeg ham i bakken og Øs-
tensen sa: Bare ta ham!  En gang 
klatret Øyvind opp på skoletaket. Det 
var veldig høyt og tøff som han var 
ville han lukte i pipa. Østensen kom 
ut og ble nok redd. Øyvind fikk be-
skjed om å komme ned og læreren 
snakket med ham i klasserom met,  
mens vi var ute. Ingen av oss prøvde 
å klatre på taket etter det.  

 

 

Det hendte vi kjørte rattkjelke til sko-
len. Ut Brygga (bakken nedover fra 
Helgetveit mot Norem, red. anm.) gikk 
det så det suste og den som satt ba-
kerst falt av midt i bakken. Om kvel-
dene kjørte vi tog med sparkene 
våre . Fra Stavanshaugen og ned til 
Kilen. Du verden hvor det gikk og så 
morsomt som det var. Vi holdt på til 
de t mørknet og da kom Ole for å 
hente meg. Jeg ville ikke hjem, men 
han tok meg i fletta og da måtte jeg 
følge med! Dårlig metode syntes jeg. 

Jeg lærte å strikke hos fru  Detkjen. 
Vi var en tre fire jenter som fikk kom-
me hjem til henne i Bjørndalen. Hun 
hadde vært handarbeidslærer, men 
hun hadde hatt polio mylitt og var lam 
i beina. I stua var det veldig fint, mør-
kegrønn plysjmøblement. Jeg ville 
strikke mariuskofte og det var greit, 
men det ble noen store huller i bolen 
fordi jeg strikket så løst. Mamma 
strikket ermene og monterte. Jeg 
brukte jakka mye. Det var veldig hyg-
gelig hos fru Detkjen, som het Berg-
liot og var kjempesnill. Så hadde hun 
mangentebøker. Vi fikk låne alle Ing-
er Johannebøkene, Fjellmus og 
mange flere.  

Da jeg gikk i 6.klasse flyttet vi til Flå-
bygd. Vi skulle forpakte Sundbø. 
Sundbø skole hadde få elever og vi 
jobbet ganske individuelt med mate-
matikk. Vi kappet om å komme ut 
regneboka. Om vinteren gikk vi på ski 
opp på fjellet i storefri. Læreren gikk 
først. Veldig god mosjon, men flere 
av oss ville gjerne slippe, Det gikk 
bare hvis vi brakk skia, eller var syke. 
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Jeg var mye sammen med Olaf og 
Ivar som bodde like ved oss. Vi 
bygde hytte og badet i evja, selv 
om det var kaldt! De første 10 mi-
nuttene var verst. Det var mye 
moro og lek.  

Vi var med i 4H hvor Erik Sundbø 
var leder. Olaf og jeg fikk hvert vårt 
lam som vi hentet med pram fra 
Omnes. Jeg var veldig uheldig. 
Sauen min brakk nakken og smås-
tutene spiste opp grønnsakene, så 
etter det sluttet jeg i 4H.  

Mye mer kunne jeg fortalt om tida i 
Lunde og Flåbygd hvor det var godt 
å vokse opp.  

Vi ungene var alltid velkomne på 
gårdene. Det var et trygt sted for 
barn og unge. Alle var snille og jeg 
følte at her hørte jeg til. 
 
 Elna Bjørge 

 

Tusen hjertelig takk til  
Gunnar Ajer 

for en kjærkommen  
gave på kr. 5000 til  

stemming av pianoet på 
Solhaug. 

 

Hus styret v/Egil Halsvik 

Gunnar Ajer  

inviterer til sangkveld i  

Lunde kirke  

søndag 22. januar kl. 18.00. 

 

Velkommen! 
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Draumkvedet i Flåbygd kyrkje 6. januar 2017 

Trettende dag jul kan vi oppleve ein tradisjonell og levande framføring av det gamle og 
kloke Draumkvedet i kvedartradisjon. Dei gamle folkesongane har vidareført dette dik-
tet i fleire hundre år gjennom munnleg overføring frå far til son, frå mor til dotter, frå 
bestemor til bånebån. Versjonen i Flåbygd denne gonger er tenkt å vere eit møte mel-
lom det gamle og det nye, gammel song med djup visdom og klokskap i møte med nåti-
das folk. 

Sæl er den i fødesheimen 
fattige gjeve bruud 
Han tar ikkje reddast i andre heimen 
fe lide noko naud 
Min frende og din ven! 
Månen skine, og vegline felle så vide. 

Slik lyder songen frå mange hundre år tilbake, slik at den vidareført frå songar til songar 
på munnleg vis. Og slik syng vi den gamle visa også i dag. Visa er like aktuell i dag som 
på 1600 - talet. Sjeldan har så mange vore på flukt frå krig og naud. Og sjeldan har det 
vore viktigare å dele mat og klede med dei som er offer for krigshandlingar. 

I Flåbygd kyrkje hentar vi fram att den store og kjente visa på denne gamle kyrkjelege 
merkedagen, den dagen som også er oppvakningsdagen for Olav Åsteson i Draumkve-
det. Jon Anders Halvorsen var i Oktober 2016 i heimbygda for å øve til konserten, 
og med seg i livleg samspel og velklingande improvisasjon har han den allside spele-
mannen Andres Røine. Andres er busett i Bø og spelar fele, munnharpe, langeleik og 
gitar. 

Draumkvedet fortel om Olav Åstesons store draum og vide reise. Det er Nordens store 
visjonsdikt. Olav vakna trettandagen og kjem til kyrkje, forpusta og i svime. I kraftfulle 
ord og bilde skildrar han ferda og synene sine for kyrkjefolket. Olav Skildrar folk i pins-
ler for fæle syndir, i fødeheimen her, over til andreheimen eller dødsriket, og heimatt til 
kyrkjefolket som lyer på forteljingane hans. I visa følgjer vi Olav Åsteson og hans tids 
oppfatningar om store synder, fæle piner og død, om ikkje folk skikka seg vel med dei 
som trong hjelp. Og vi møter forestillingar om sæle og fridom for dei som tvert i mot 
hjelper folk i naud. 

Det er duka for ei stemningsfull kveldsbeite i Flåbygd kyrkje tidleg i januar. 

Arr: Lunde og Flåbygd sokneråd 



21 

Det er snart jul og vi i staben har mye å gjøre.  
Vi planlegger alt fra julevandringer, gudstjenester, skolegudstjenester, jule-
gudstjenester, medarbeiderfest, juletrefest—bare for å nevne noe og i den 
siste tida har det vært mange gravferder. 

Vi må også tenke framover, så nå er gudstjenestelista lagt til og med august. 
Oversikten over hva som skjer vil bli lagt ut på nettsidene våre. 

Følg med på nettsidene våre, www.lundekirken.no  for mer  informasjon. 
 
I høst ble trappa ut fra sakristiet i Lunde kirke ferdig, med varmekabler og ny 
skifer. Dette ble bra. 

Det har lenge vært etterspurt lys på det nye gravplassområdet i Lunde.  
Dette er nå ferdig og lysa ble skrudd på fredag før allehelgensaften i  
november.  Vi har fått mange gode tilbakemeldinger på lysa.   
Det ble uvant med lys her og det lyste veldig sterkt. Vi vil etter hvert sette på 
plass en dimmer, slik at vi kan justere lyset litt svakere.   

Vi i staben ønsker dere alle en riktig God Jul og alt godt for det nye året. 
 

Nytt frå staben 

 

 

Vi beklager en feil i siste nummer av Lunde kyrkjeblad—nr. 3.  

Vi hadde skrevet at Jostein Vetland var med som foreldre på konfirmasjons- 

leiren Ønsket og Elsket. Han var med som leder. Vi beklager! 

http://www.lundekirken.no


22 

Takk til ungdomsprestkomiteen. 
Ungdomsprestkomiteen har lagt ned utallige timer i dette arbeidet 
gjennom mange år. Vi vil takke Bjørn Lona, Inger Lise Fahre,  
Gjermund Leikvoll, Anne Brit Eriksen og Inge Midtbø for utrettelig 
innsats. Det er lett å glemme noen, derfor nevner vi navn bare på 
disse fem som representerte komiteen den siste tida. Men gjennom 
åra er det også en rekke andre som har bidratt på ulikt vis, og tan-
kene går til alle dere som har vist engasjement og brukt tid og 
krefter i dette prosjektet.  
 
Hjertelig takk alle sammen for  innsatsen! 

Hilsen soknerådet. 

Takk til Lunde Helselag 

Vi i Fidus vil gjerne benytte anledningen til å  
takke Lunde Helselag for den flotte gaven på  
kr. 10.000,-. 
 
Dette kommer godt med til ungdommene våre! 

Minneord om Thora Kåsa 

En trofast og dyktig helselagsvenn døde 6.10.16. Thora var aktiv i lagsarbeidet fra 
1976 til 2015. Hun hadde tillitsverv i styret og komiteer, og var på alle vis en god 
støttespiller. Hun var pådriver for fysisk aktivitet i laget og var en engasjert trim 
og turleder i 20 år. Deltok på Lunde Velferdssentral og senere Lundetunet som 
frivillig hjelper. Da Helselaget drev lørdagskafe og bruktbutikk, hadde Thora faste 
vakter der også. Laget nydelig håndarbeid til basarene og bakte kaker til arrange-
mentene våre. Besøksvenn i barnehage og på sjukeheimen. Det var ikke bare på 
lokalplan Thora var engasjert, hun deltok med interesse på kurs og samlinger, på 
fylkesplan og Nasjonalforeningens møter sentralt. 

Hun ble hedret med NFFs fortjenestenål og diplom i 2001 og ble utnevnt som 
æresmedlem i Lunde Helselag i 2012 for sin store innsats i laget. 

Thoras pliktfølelse og innsats i lagsarbeidet vil bli huset.  
Vi takker for de gode minnene!      NFF Lunde Helselag 
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Mannsring 

Det er nå nokre år sidan det vart slutt på mannsringen.  
Dette var eit uhøgtidleg tilbod til mannfølka i soknet, der 

ein gjest fortalte om ulike tema og livserfaringar.   
Interessante og trivelege kveldar der praten sat laust. 

Me vil nå på nyåret starte oppatt, og sjå om det kan bli ein 
møteplass for dei som har lyst. 

Fyrste gongen blir måndag 16.januar kl. 1800 på Solhaug. 

Me sjåast !!!!!!! 

Tor og Hans Olav 

Velkommen til juletrefest på Fredheim i   

Flåbygd 27. desember kl. 17-19. 

Ta med egen mat/ kaker. Vi serverer drikke.  

Velkommen til juletrefest på Solhaug 

8. januar 2017 kl. 16.00. Ta med julebakst.  

Vi serverer drikke. Godteriposer til barna. 

Medarbeiderfest 

Staben inviterer alle frivillige til  

medarbeiderfest på Solhaug  

torsdag 8. desember kl. 18.00.  

Invitasjon blir sendt ut i disse  

dager. 

Håper du kommer! 

Vi gleder oss :) 

Årsfest 2017 

Det blir årsfest på  

Solhaug  

søndag 2. april kl. 16.00. 

Velkommen! 
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Julens konserter i Nome 

 

Velkommen til «Julenatt» i Holla kirke. 

Tirsdag 29. november 2016 kl. 21.30. 

Velkommen til «Ekte jul» i Holla kirke. 

Onsdag 7. desember 2016 kl. 19.00. 

Velkommen til Lunde og Flåbygd  

menighet sin tradisjonelle  

julekonsert i Lunde kirke. 

Søndag 11. desember 2016 kl. 17.00. 

Velkommen til «Jul i vårt rom» i  

Landsmarka kapell.  

Søndag 18. desember 2016 kl. 18.00. 

Velkommen til framføring av 

«Draumkvedet» 13. dag jul  

i Flåbygd kirke. 

Fredag 6. januar 2017 kl. 20.00. 

Velkommen til MYRULL sin julekonsert  

Flåbygd kirke.  

Mandag 12. desember 2016 kl. 19.00. 
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Gravlagde i Lunde: 
Anders Jan Funnemark 
Jørgen Haugan 
Signe Kristine Høidalen 
Finn Anders Aanesen 
Tora Gjertrud Kåsa 
Kristoffer Kaarstein 
Berit Lykken 
Ingebjørg Apalnes 
Lilly Alvilde Stensland 
Åge Tverrli 
Monique-Elisabeth Waldenstrøm 
Myhrene 
 

Gravlagde i Flåbygd 
Ingrid Natalia Friedrich 
Inga—Brit Sipila 
 
Døypte i Lunde: 
Birgir Kjeldsen Elvarsson  
Ols Tollahaugen Solberg 
Emine Skau Nilsen 
Guro Settendal 
 
Døypte i Flåbygd: 
Mari Kaarstein 
Hennie Hindrum Tveit 
 
Døypte i Landsmarka:  
Jim Alexander Syvertsen Pedersen 

Slekters gang 

 

Velkommen  
til basar og  

loppemarked 
lørdag 3. des. 16. 

kl. 12.00. 
 

Vi åpner med salg av lopper, 
lodd, pølser, kaffe og vafler. 

Kl. 14.00. Andakt v/ Rune Rasmussen. 

Lunde kammerkor deltar. 
Åresalg m/ trekning—Hovedtrekning. 
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 Møte og samlingar 

LUNDE BEDEHUS 

Desember 2016 — April 2017 

DAG DATO Kl MØTE / SAMLING 

Desem-

ber 

Aserbajd-

sjan 

  Månedens misjonsland 

Tirsdag 6. 19.00 Førjulsamling med Jostein Gjærum 

Januar Cuba   Månedens misjonsland 

Tirsdag 17. 19.00 Bibeltime med Leif Raustøl  

Sendebrevene—1 

Tirsdag 24.  Regionsamling i Seljord 

Se egen kunngjøring for tidspunkt 

Tirsdag 31. 

 

18.00 Årsmøte Lunde Normisjon—obs tidspunkt. 

Februar Aserbajd-

sjan 

  Månedens misjonsland 

Tirsdag 7. 19.00 «Tirsdagssamling»  

Besøk av Sigmund Holtskog 

Tirsdag 14. 19.00 Bibeltime v/ Leif Raustøl 

Sendebrevene—2  

Tirsdag 21. 19.00 «Tirsdagsamling» 

Tirsdag 28. 19.00 NMS kveld 

Mars Bangla-

dech 

 Månedens misjonsland 

Tirsdag 7. 19.00 «Tirsdagssamling» 

Tirsdag 

Fredag 

Søndag 

14.—17.  

mars 

19. 

19.00 

 

17.00 

Møteuke på Bedehuset 

Se nærmere kunngjøring. 

Fest 

Tirsdag 28. 19.00 Bibeltime med Leif Raustøl 

Sendebrevene—3 

April Mali  Månedens misjonsland 

Lørdag 1. 10.00 Region årsmøte i Skien 

Tirsdag 4. 19.00 «Påske i ord og toner»  

Besøk av Herdis og Øyvind Jørgensen 

Tirsdag 25. 19.00 «Tirsdagssamling».  

Besøk av Nils Jørgen Hardang 
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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  

søndag 26. februar 17. 

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. 

Gåve til Solhaug 
Nå er det mulighet å gi 

gåve til menighetshuset. 
Konto nr. 2610.28.96490 

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
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Sundag 27. november 
1.s. i adventstiden 
Flåbygd kyrkje 
v/ Asgeir Sele 
Matt 21,1,11 
Sundag 4. desember 
2. s. i adventstiden 
Kleppe skule kl. 11.00 
v/ Rasmussen 
Joh 14, 1-4 
Sundag 11. desember 
3. s. i adventstiden 
Nome sjukeheim  
kl. 11.00 v/ Rasmussen 
Sundag 18.desember 
Inga gudstjeneste 
Lørdag 24. desember 
Julaften 
Flåbygd kirke kl. 14.00 
Lunde kirke kl. 16.00 
v/ Rasmussen 
Luk 2, 1-20 
Søndag 25. desember 
1. juledag 
Lunde kirke kl. 11.00 
v/ Rasmussen 
Joh 1, 1—14 

Følg med i Kanalen eller 
www.lundekirken.no  
Det kan bli endringer. 

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 

Mandag 26. desember 
2. juledag 
Flåbygd kirke kl. 11.00 
v/ Rasmussen 
Matt 2, 16-23 
Søndag 1. januar 2017 
Nyttårsdag 
Lunde kirke kl. 12.00 
v/ Rasmussen 
Luk 2, 21 
Søndag 8. januar 
Ingen gudstjeneste 
Juletrefest på Solhaug 
Søndag 15. januar 
2.s. i åpenbaringstiden 
Lunde kirke kl. 18.00 
v/ Grossmann 
Matt 3, 13-17 
Søndag 22. januar 
3. s. i åpenbaringstiden 
Flåbygd kirke kl. 11.00 
v/ Rasmussen 
Joh 2, 1-11 
Søndag 29. januar 
4. s. i åpenbaringstiden 
Familiegudstjeneste 
Lunde kirke kl. 11.00 
v/ Rasmussen 
Luk 18, 35—43 

GUDSTJENESTER 

Søndag 5. februar  

5.s. i åpenbaringstiden 

Lunde kirke kl. 11.00 

v/ Rasmussen 

Mark 2, 1-12 

Søndag 12. februar 

Såmannssøndag 

Ung messe i Holla kirke 

kl. 18.00 m/konfirmanter 

v/ Grossmann/Rasmussen 

Luk 8, 4-15 

Søndag 19. februar 

Vinterferie. Ingen gudstj. 

Søndag 26. februar 

Fastlavenssøndag 

Landsmarka kapell kl. 11.00 

v/ Rasmussen 

1 Kor 13, 1-7 

Onsdag 1. mars 

Askeonsdagsgudstjeneste 

Landsmarka kapell kl. 19.00 

v/ Rasmussen 

Søndag 5. mars 

1.s. i fastetida 

Lunde kirke kl. 11.00 

v/ Rasmussen 

Matt 4, 1-11 


