
  

www.lundekirken.no 

Fulldistribusjon 

Nr. 1  - 2017 - 76. årgang 

Vi ønsker alle en riktig  

God Påske! 



2 

Rune Rasmussen 

Årstidene: Mot vår og sommer 

Alle årstidene har sitt eget vakre særpreg 

og vekslingen mellom årstidene er i seg 

selv en opplevelse. Årstidene minner oss 

om livet selv. Våren, spenningen i natu-

ren etter som knoppene skyter frem. Den 

første blåveisen: Å som jeg elsker den. 

Sommeren er tiden for uteliv og glede i 

naturen. Den er kort her hos oss I Norge, 

men vi nyter den i lange drag. Så kom-

mer den gylne høsten, fargesprakende 

glede, og fortsatt gode lange ettermidda-

ger og kvelder. Så har vi vinteren med de 

hvite viddene, søle og slaps og i år har 

jeg stadig studert de nydelige trærne. 

Gran, furu og bjørk omskapt til skinnen-

de hvite trær som stråler mot en åpen 

himmel. 

Slik har også hver av livets faser sin 

sjarm og glede. Våren er begynnelsen til 

alt liv. Barnas lek og lykke i livet. Så 

kommer sommeren, ungdomstiden gle-

den over livet og friheten menneske har 

fått. Høsten har også sin sjarm. Fargene, 

forståelsen av livet trer mere tydelig 

frem. Etter høsten står vinteren står også 

for døren, vi aner at den kan bli tøff, men 

den har også sine gleder. Slik matcher 

årstidene våre liv.  

Gjennom årets dager og timer kan vi lett 

glemme den sammenhengen vi står i. 

Glemme vår familie og vår bakgrunn på 

godt og vondt. For 

mennesket er det 

imidlertid farlig å glemme sin skaper og 

vår tilhørighet til ham. Vi kan nok klare 

oss alene en sommerdag, men når høst-

stormene herjer da trenger vi å høre til og 

en ha sterk hånd å holde fast i.  Når vinte-

ren og de tunge dagene for alvor trenger 

seg på, har vi håpet i en ny vår, en ny 

sommer – hjemme hos Gud.  

Nå står våren og sommeren for døren. 

Våren av Aasmund Olavsson Vinje med 

melodien av Edvart Grieg fanger følelse-

ne mine i overgangen til våren. Takk-

nemligheten og gleden over å få oppleve 

dette underet igjen. 

Enno ein gong fekk eg vetren  å sjå for 

våren å røma; 

heggen med tre som der blomar var på, 

eg atter såg bløma. 

Enno ein gong fekk eg isen å sjå frå lan-

det å fljota, 

snjoen å bråna og fossen i å, å fyssa og 

brjota. 

Graset det grøne eg enno ein gong fekk 

skoda med blomar; 

enno eg høyrde, at vårfuglen song mot 

sol og mot sumar. 
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Ofte avløser sommeren våren som om 

ingenting har skjedd. Den er en velsig-

net god årstid. En tid som gir hvilepuls 

til kropp og sjel; en tid der sansene åp-

ner seg for lys, lukt, farger og smak. En 

tid for vekst og modning. Salme 845 er 

en sommersalme som utrykker som-

merens under og mysterium:  

Så grønn en drakt, så rik en duft 

har smykket dal og enger! 

Nu strykes ømt av lys og luft  

de fagre urtesenger.  

Hør lundens sus og bekkens brus 

forkynne hva som kommer: 

Omsider blir det sommer! 

KONFIRMASJONER VÅREN 2017 

Tiden for årets konfirmasjoner nærmer seg. Også i år blir er tre gudstjenester.  

Lunde kyrkje  
Lørdag 06.05.2017 12:00 
Fredrik Aarnes Andersen 
Camilla Haugo Fredly  
Simen Gjelstad 
Ida Greibrok  
Daniel Kittilsen 
Amalie Løvskeid 
Emma Storkås 
Christopher I. L. Thorvaldsen 
Even Andersen Nerbø 

Flåbygd kyrkje -  
Søndag14.05.2017 11:00 
Marte Gisholt 
Jostein Grüner 
Sverre A. Halvorsen Mognes 
Lars Gjermund Mogstad 
Stine Sandstå Nielsen 

Lunde kyrkje 
Søndag 07.05.2017 11:00 
Ine Haugland 
Tordis Kristine Kleiva 
Eline Hermansen Kristiansen 
Marthe Saga 
Anniken Saga 
Jon Andre Sandstå Steinhaug 
Eivin Matthias Burmester 
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Denne veka vart Ragnhild  

Halden (35) utpeikt til ny sokne-

prest i Lunde og Flåbygd. Ho er 

for tida kapellan på Notodden, 

men er oppvaksen på Gvarv. 

Teologistudiet tok ho på Menig-

hetsfaktultetet i Oslo, og hadde 

si første presteteneste i Nore og 

Uvdal frå 2009-2014. Ekteman-

nen hennar er også frå Gvarv, og då dei for nokre år sidan byrja å tenka 

på å koma tilbake til Midt-Telemark, var Lunde og Flåbygd ein av dei sta-

dane ho synte interesse for. Den gong vart det altså i staden kapellanstil-

ling på Notodden, men no opna det seg eit nytt høve. Sidan bispedøm-

met av økonomiske årsaker har måtta kutte to prestestillingar og for tida 

har full stillingsstopp, vart den ledige stillinga i Lunde og Flåbygd ikkje 

lyst ut på den opne marknaden. Men sidan ei av stillingane som skal 

vekk må takast i Øvre Telemark, låg det til rette for ei intern rokkering 

mellom prestane i prostiet. Prosten er veldig glad for at Ragnhild Halden 

var motivert for å gå inn i soknepreststillinga i Lunde og Flåbygd og at 

soknerådet har teke så godt imot henne. Til sommaren får heile kyrkjely-

den møte den nye soknepresten. Dato for innsettingsgudstenesta vil bli 

fastsett med det første. 

Halden er i gang med å byggje hus på Gvarv, og kjem til å flytte dit til 

sommaren. Ho er likevel oppteken av å vere tydeleg til stades i lokalmil-

jøet i Lunde. Frå Notodden er ho alt godt kjent med konfirmant- og leiar-

treningsopplegget «Ønsket og elsket» og ser fram til å vidareføre dette 

også her i Lunde. Målet er at ho skal få møtt det nye konfirmantkullet 

minst ein gong før leiren no i sommar. 

  

Ny sokneprest i Lunde og Flåbygd 

Prost Asgeir Sele 
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Min salme 
Leiv Fretland 

Dette var mors sang, og den ble mye sunget i heimen. Den 

blei også tatt fram i minnesamværet etter mor i 1950. Det 

knytter seg mange minner til denne sangen. 

”Den fyrste song eg høyra fekk” av Per Sivle, 1877. 

 
 
 

Den fyrste song eg høyra 

fekk, 

var mor sin song ved vogga; 

dei mjuke ord til hjarta gjekk, 

dei kunde gråten stogga 

 

Dei sulla meg so underleg, 

so stilt og mjukt te sova; 

dei synte meg ein fager veg 

opp frå vår vesle stova 

Den vegen ser eg enno tidt, 

når eg fær auga kvila; 

der stend ein engel, smiler 

blidt, 

som berre ei kan smila 

 

Og når eg sliten trøytnar av 

i strid mot alt som veilar, 

eg høyrer stilt frå mor si grav 

den song som all ting heilar 

Mære kirke 

MANNSRINGEN 

Siste Mannsring før  
sommeren blir 3. april kl. 

18  på Solhaug   

Besøk av  
Svein Sannes Martinsen  

Tema: «Det store  

puslespillet». 
Velkommen! 

TAKK! 

I gravferda etter Liv Halland 

blei det tatt opp ei minne-

gåve til barne- og ungdoms-

arbeidet i kyrkjelyden.  Det 

kom inn kr. 20.325.  

Stor takk til familien og alle 

som var med å gi denne 

flotte gåva. 
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På femtitalet blei det fleire gonger 
skipa til tur til hytta til Helgetveit 
-Kåsene ved Fiskelaus.  
 
Me prentar i denne utgåva eit bil-
de frå ein av desse turane, me 
trur det var i 1951. Det var son-
dagskulane på Svenseid bedehus 
og Solhaug som samlast der oppe 
denne dagen. Me kjenner til nav-
net på dei fleste som var med. 
Jørgen S. Bjørndalen og dottera 
Signe tok 3 bilde, og det er eit av 
desse du ser  på side 16.  
 
Me har spurt eigarane av hytta 
om me kan koma dit Kristi him-
melfartsdag, og fått ja.  
Det takkar me for, og det blir da 
66 år sea forrige gong. Me ber 
særskilt inn dei som kjenner seg 
att på bildet, men alle er velkom-
ne! Det ville vera gildt om ein stor 
flokk fant vegen dit denne dagen.  

Det blir gudsteneste klokka 12, og 
så tar me mat etterpå. I 1951 var 
det nok nisteskrin som var med på 
tur. Kven veit, kan hende det duk-
kar opp nokre slike denne gongen  

og? Men det blir tent opp grill, så 
blir det litt av både gammalt og 
nytt. Det kan vera lurt å ta med 
noko å sitta på.  

Fiskelaus er ei av dei finaste 
tjønnane i Lunde, med klart, fint 
vatn. Den ligg berre nokre minutt 
å gå frå hytta. Kanskje det er litt i 
kaldaste laget for bading i mai, 
men dei som ynskjer det kan ta 
ein tur dit etterpå.  

For dei som ikkje kjenner vegen, 
blir det oppmøte ved Lunde  
kyrkje  kl . 11 og samla avreise. 
Frå parkeringsplass ved Helgetveit 
er det om lag 20-30 minutt å gå 
ein litt bratt traktorveg til hytta.  
Da håpar me på godt vær, og yn-
skjer alle vel møtt!  

Leif Raukleiv 

Tur til Fiskelaus—Kristi Himmelfartsdag 25. mai 2017 
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Tyri bedehus 

Basar 
31. mars 2017 kl. 18.00 
Andakt v/ Leif Raustøl 

Sang av   
Barboro og Torgeir Hegland. 

Kveldsmat 
Alle velkommen! 

Hovedbasar 
1. mai 2017 kl. 18.00 

Andakt v/ Anette Emilie Tøndel 
Sang av Hege og Marie Ulsnes 

Kveldsmat 
Alle velkommen! 

Alle hjertelig velkommen! 

VÅRKONSERT I FLÅBYGD KYRKJE 
 

Lunde kammerkor med band og  
gjestesolister inviterer  

til vårkonsert i Flåbygd kyrkje 

Fredag 28. april 2017 kl. 19.00. 

 

Vel møtt til mye flott sang og musikk! 
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LUNDE MINIGOSPEL!! 

Lunde Minigospel består for tiden av 

17-18 barn i alderen 3-7 år som øver 

på Solhaug hver torsdag kl 17-17.45. 

Organist/ kirkemusiker Frøydis Bøe 

Holte er musikalsk leder.   

Øvelsene består av musikk og beve-

gelse! Vi synger, spiller instrumenter, 

leker, hører en liten bibelhistorie, 

danser og har det gøy! Vi synger på 

ca to familiegudstjenester i semeste-

ret. 

Heidi Dalen Vetland, Ingvild Kyrkje-

bø, Hanne Kjersti Hogga og Grethe 

Lona er faste medhjelpere. Heidi og 

Ingvild tar seg av registrering og 

andre praktiske ting. Ingvild/Hanne 

Kjersti hjelper også til med å dirige-

re/synge ved opptredener. Grethe 

har hovedansvar for andaktene. En 

del foreldre er til stede under øvelse-

ne og hjelper til ved behov. Det er 

fantastisk bra med så mye god hjelp! 

Tusen takk til dere alle  

Etter jul har Minigospel sunget på en 

familiegudstjeneste. Da var det mye 

som skjedde; det var dåp, og mini-

gospel, supertorsdag og «lys våken» 

deltok. «Lys våken» er en leir i kirken 

for 5. og 6. klassinger. De leker, blir 

kjent med hverandre, forbereder 

gudstjeneste, utforsker kirken, spiser 

god mat og sover over i kirken! I for-

kant av denne gudstjenesten var det 

familietorsdag på Solhaug, der hele 

familien kunne spise deilig lasagne 

på Solhaug før vi hadde en felles 

samling der vi forberedte oss på den-

ne gudstjenesten. Etter felles-

samlingen hadde Minigospel en øvel-

se der vi øvde på det vi skulle framfø-

re. Veldig hyggelig å være sammen 

både store og små, barn og voksne! 

Torsdag 9. mars var det igjen familie-

torsdag, og denne dagen forberedte 

vi oss til karneval-gudstjeneste som 

var 12. mars! Disse familietorsdage-

ne er åpne for alle barn og familier – 

også de som ikke har vært på Super-

torsdag eller Minigospel tidligere! 
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PÅSKEVANDRING I 

LUNDE KYRKJE 

Hvert år inviterer menigheten  

barnehagene og skolen til jul- og 

påskevandring. Julevandringa starter med at barna «skrives inn i 

manntallet». Roller blir delt ut, og vi «spiller» oss igjennom juleevang-

eliet. Nå nærmer vi oss påske, og vi har planlagt påskevandringer. 

En fin tradisjon som vi gleder oss til :)  

Nå kan du gi kollekt med mobil og registrere dåp på nett! 

Se våre nettsider: www.lundekirken.no   

Aaste og Halvor  

Jondalens legat I og II 

Bosatte i Lunde hovedsokn og 

Landsmarka anneks kan søke.  

Funksjonshemmede skal i følge 

vedtektene tilgodesees.   

Legatstyret er ikke bundet på  

forhånd. Alle prosjektsøknader 

kan vurderes.  

Vedtektene sier at 90% av årets 

renter kan deles ut, mens 10% 

skal legges til kapitalen.  Lavt 

rentenivå innebærer strengere 

prioritering fra styrets side. 

 

 

Legat I kan søkes av  

enkeltpersoner og til ulike felles 

formål.  

Legat II kan søkes av enkelt-

personer. 

Du må benytte eget søknads-

skjema.  Dette får du på  

Lundetunet eller ved å henvende 

deg til Nome kommune. 

Spørsmål kan rettes til sekretær 

for legatstyret Harald Orekåsa  

tlf. 35946200. Ved spørsmål 

knyttet til bolig kan du ta kontakt 

med boligkonsulent  

Laila Damkås, tlf. 35946200. 

Søknadsfrist er 20.04.2017 
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Foto: Anette H. Johanson 

Sigbjørn Halvorsen 

«Mine minner» 

Samtale med Leiv Fretland 

Vi sitter i stua hos Else og Leiv Fretland en sein oktoberettermiddag mens Lund-
tveitfjellet kaster lange skygger over Østeråa, og de siste solstråler glitrer i Nome-
vann i sør. Sentrum av Lunde, med Bjervamoen og den nye grunnskolen ligger under 
oss.Det nye huset og utsikten fra vinduene er til glede både for intervjuobjektet og 
for den som spør. 

Siden Leiv kom fra Kina der foreldrene var misjonærer i ca. 9 år og der Leiv ble født i 
1939, har han med et avbrekk på ca. 2 år på Lundtveit, bodd på Lunde Nedre. Dette 
var heimen hans i alle år, gift med Else, fått tre barn, en sønn og to døtre. Han har 
vært lektor på ungdomsskolen her siden 1969. 

Men la oss ta det heile litt fra begynnelsen: 

Husker du noe fra dine tidligste år i Kina, om heimreisa og den første tida etter 
heimkomsten? 

Jeg ble født et sted som heter Laohokow i provinsen Hupei, og vi bodde på misjons-
stasjonen der til 1945. På grunn av krig med Japan måtte vi flykte i -45 til India der vi 
oppholdt oss i 13 måneder. Turen fra Kina til India var litt dramatisk. Japanerne var 
nærgående, vi satt i et interiørtomt Dakota-fly, uten seter eller noe å sitte på. Vi lå 
mest på golvet under flukten. 

Jeg kom til Lunde med toget i mai -46, og Flomfamilien, mors familie, møtte oss på 
stasjonen.  Johannes Flom var min bestefar. Jeg begynte på skolen om høsten med 
klokker Dalen som lærer de første 5-6 årene, og blei ganske hardt erta for mitt kine-
siske språk. Jeg kunne ikke norsk da jeg kom, men det gikk da etter hvert. Knut Op-
heim blei min lærer de siste tre årene i Lunde før det bar til realskolen og gymnaset i 
Bø i 5 år. Frekventerte det ”Kongelige Fredriks Universitet” (Universitetet i Oslo) fra 
1961 – 1968 og tok hovedfag i geografi, og ellers matematikk og naturfag. Dette blei 
seinere mine undervisningsfag på Lunde Ungdomsskole, etter et begynnerår i en 
Oslo-skole. 

Men før dette, i 1960, tjenestegjorde jeg 7 måneder i Gaza i FN-troppene der det 
den gang var høyst påkrevet. 

Da dere kom til Lunde og slo dere ned på garden, hva gjorde dere da, fletter jeg inn. 
Ja, besteforeldrene mine som dreiv da hadde 5-6 kyr, 2-3 griser og 15-20 høner. 
Dette var før traktorens tid, så da var det 2 blakke hester her som trekkdyr. Så hus-
ker jeg også godt at Andres Nygård eller Halvor Lunde slakta griser. 
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Foto: Silje Laland Moe 

Foto: Anette H. Johanson 

Året 1950 blei et svært tungt år for oss alle. Da døde mamma i mars, og bestefar i 
desember. Bestemor blei da på mange måter både mor og bestemor for oss. Hun 
var da 64 år, og hadde 7 voksne barn. Et av barna, Elling, var funksjonshemmet og 
budde heime. Likevel tok hun seg av oss 4 barna. To på 3 og 17 måneder, og to på 5 
og 10 år. Bestemor var et fantastisk menneske. Det var ganske trangt om plassen i 
det gamle våningshuset da det bodde opptil 10-11 personer her. Pappa følte seg 
ikke frisk, og i mai ble det påvist tuberkulose hos han. Han måtte da reise bort på 
sanatorium, og var borte i ca. 7 år. Dette var i Sogn, og etter hvert ble de 3 minste 
barna med dit og bodde hos slektninger i nærheten av sanatoriet. 

Bestemor døde i 1974, og pappa i 1981. 

Åssen var ellers ungdomstida di i Lunde, jeg mener fritida og hobbier? 

Det blei litt fotball da, veit du, bl.a. med Einar Lundefaret og Asbjørn Jønholt, Gun-
nar Rønningen og Reidar Stavsholt. Var seinere også med i friidrettsgruppa med 
Gerd og Dagfinn Thomassen, og med meg som sekretær og kasserer. Ellers har det 
blitt lite av tillitsverv. Jo, jeg var med i menighetsrådet i en periode, mens Else var 
med i 3 eller 4 perioder. 

Tilbake litt til livet her på gården. Else og jeg dreiv her til 2004, men pga sykdom har 
vi leid bort jorda etter det. Vi dreiv eggproduksjon med 800 høner og ellers korn. 

Ja, likte du arbeidet med oss andre kolleger på Lundeskolen? Ja, vi fikk Erling Krog-
stad som rektor etter at Knut Opheim gikk av. Det blei skifta både tittel og admini-
strasjon på den tida, og det var ei grei tid å være lærer. De aller fleste elevene var 
lærevillige og snille, husker ikke noen store problemer, men litt rusk i hverdagen 
måtte vi vel tåle, sier Leiv og smiler. 

Så til slutt, du pensjonerte deg som lærer i 2003 og har du hatt ei god tid som pen-
sjonist her i Lunde? 

Ja, som sagt så dreiv Else og jeg jorda fram til 2004, men så har vi dessverre hatt 3 
branner og mye arbeid med å få bygd opp hus og uthus igjen. Så det har ikke bare 
vært sol sjøl om husene nå ligger nye og fint mot sør. Else og jeg har hjulpet hver-

andre med alt. Vi er heldige som har 3 friske barn og 6 barnebarn. De to 
jentene våre bor i Oslo, mens sønnen bor i Sandsvær, syd for Kongsberg, 
og driver en gard der. Så det blir jo litt avstand da, dessverre. 

Situasjonen for Else og meg nå er slik at vi strever med sjukdom, men vi 
prøver å holde humøret oppe. Vi prøver å finne lyspunktene i hverdagen 
så godt vi kan. 

Leiv vil også få dele med oss en sang som det knytter seg mange minner 
til. Den finner du på sida ”Min salme”. 

Da takker vi for praten, og ønsker alt godt til Leiv og Else. 
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Vi nærmer oss påske, og egget har lange 

tradisjoner som påskemat. I Norge går 

det med over 20 millioner egg disse da-

gene. I historisk perspektiv er det 

mange ulike koblinger mellom eggspi-

sing og påsketid, eller våren. I kristen 

tradisjon forbindes det gjerne med fas-

tetid. Vi skal ikke dvele mer ved histo-

rien, men se litt nærmere på egget som 

et av naturens under. 

Egget er starten på det nye liv, det inne-

holder en spire som etter befruktning 

utvikler seg til et nytt individ. Størrelsen 

på egg varierer veldig. Noen er usynlige 

for det blotte øye, mens strutseegg vei-

er mellom 1 og 2 kilo. Mesteparten av 

egget er næring til det nye livet, niste-

pakka om du vil. 

Det underet vi skal se litt nærmere på er 

hvordan arvestoffet overføres til det nye 

livet. Dette er en prosess som vi bare 

kan ”pirke” litt i overflata på. Arvestoffet 

ligger i kromosomene. DNA forskningen 

har gitt ny og utvidet kunnskap om disse 

tingene, men vi tar en svært forenklet 

utgave her. Kromosomene er sammen-

koblet i par i cellene. Vi mennesker har 

23 par, men siden vi vinkler dette mot 

mat, så nevner vi at høna har 39. Ved 

befruktningen smelter to celler sam-

men, men med vanlige celler ville det gi 

dobbel dose med kromosomer. Ei slik 

celle kan ikke leve. For at dette skal 

stemme, skjer det noe som kalles reduk-

sjonsdeling. Da får kjønnscellene bare 

halvparten av vanlig antall kromosomer. 

Så smelter to sammen og får riktig an-

tall. Dette er en komplisert og finstilt 

prosess med mange trinn der alt henger 

sammen og er avhengig av at alt funge-

rer riktig. Så stiller vi igjen spørsmålet: 

Er det i det hele tatt mulig at noe slikt 

kan ha oppstått tilfeldig, helt ut av ingen 

ting, og hva gjorde cellene før de ”fant 

på” knepet med reduksjon?  

Så får vi avslutte naturfagtimen før det 

blir altfor teoretisk og innviklet. Men slå 

gjerne opp på reduksjonsdeling eller 

meiose hvis du vil vite mer om en fan-

tastisk prosess – selve kimen til livet. 

Med tanke på det kulinariske, så er det 

et sant mylder av oppskrifter med egg. 

Da velger vi å lete opp noe som er litt 

spesielt, noe som kanskje er i ferd med 

å gå i glemmeboka. Dette skrives den 

21. februar, på kong Haralds 80 års dag. 

Hva er da mer naturlig enn å hente fram 

noe fra floraen av matretter som knyttes 

til kongehuset? I mors samling av opp-

skrifter finnes denne: 

Naturens under—egget. 
Leif Raukleiv—Bakst & foto: Gunhild Lia 
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”Kong Haakons kaffebrød.” 

4 egg, 150 gram sukker, 125 gram 

smeltet smør, 500 gram hvete-

mel, 4 citrondraaber, 1 teske kar-

demomme, 3 teskeer bakepulver. 

Rør eggene med sukkeret til det 

er hvitt, tilsæt det smeltede smør, 

citrondraaberne, kardemommen 

og det sigtede mel hvori bakepul-

veret er blandet.Trill deigen ut i 4 

lange pølser og stek dem lysebru-

ne. Skjær dem så opp i smaa 

stenger paa skraa, og tør disse i 

ovnen til de er lysebrune paa beg-

ge sider. 

Bildet er tatt på kong Haralds fødselsdag. Vi gratulerer! 

Takk! 

Før jul  fikk «Fidus» ei gave på kr. 1000 fra Lunde Helselag. Dessverre 

kom vi i skade for å skrive feil beløp, og beklager det. Seinere har også 

«Supertorsdag» fått kr. 1000. Vi takker for både gave og omtanke! 
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Lunde kammerkor med orga-
nist Frøydis Bøe Holte i  
spissen,  inviterte til julekon-
sert med lokale artister 2. 
søndag i desember.  
 
Nær 400 publikummere fant 
veien til Lunde kyrkje for å 

komme i julestemning. Det ble en suksess. Les mer på våre  
nettsider: www.lundekirken.no  
  

Nå øver vi fram mot vårkonsert i Flåbygd kyrkje fredag 28. april  

kl. 19.00. Det er bare å glede seg! Dette blir igjen en konsert med 

kor, band og lokale solister. Det blir også rikelig anledning til å synge 

med! I tillegg til disse store konsertene, bidrar Kammerkoret på en-

kelte gudstjenester og av og til på bedehuset. Har du lyst til å synge i 

kor, er du hjertelig velkommen til å begynne i vårt trivelige blanda-

kor – Lunde Kammerkor. Vi er en fin, trofast gjeng som har det utro-

lig hyggelig sammen! 

Lunde kammerkor  

øver fortsatt på Solhaug menighetshus hver tirsdag kl 19-21.  

Vi tar gjerne imot flere sangere i alle stemmegrupper!  

Nå fokuserer vi på et litt mer vårlig repertoar. 

Lunde kammerkor sin tradisjonelle 

julekonsert ble en suksess—og nå øver vi til vårkonsert! 
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24 H festival ble arrangert i Gullbring i Bø fra 4.—5. mars 2017 for 
barn i 5., 6. og 7. trinn. Totalt 28 barn var med fra Lunde. Sammen 
med 200 andre barn fra nabokommunene var det et kjempeflott  
arrangement som anbefales til alle i 2018.  Her var ungene sammen i 
24 timer med masse gøyale aktiviteter, hoppeslott, stages og bading 
og isslott (nam nam) til lørdagskveldens dessert. 

SuperTordag—torsdager på Solhaug.  
Her er alle som går på barneskolen velkommen.  
Vi starter med andakt så deler vi opp i 3 grupper, snekkerklubb, 
hobbyklubb og ute gruppe. 

Lunde pensjonistlag  
inviterer til Flåbygd kveld 4. april kl. 18.00. 

 

Guttorm Opheim tar oss med på omvisning i Flåbygd kyrkje.  

Erling Eriksen og Maria Halland underholder med sang og musikk på 

grendehuset Fredheim etter omvisningen i kirken.  

Alle velkommen! 
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TEMAKVELDER VÅREN 2017 

 

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 fel-

lesskap.   

 

Vi håper på godt fremmøte – og gode 

erfaringer – i det vi gjør noen dyp-

dykk i kirkens arv og fundament. 

Kveldsmat og samtale. 

 

Det har allerede vært to samlinger: 

Askeonsdag i Landsmarka kapell, og 

på Lunde Bedehus med tittel 

«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 Flå-
bygd menighet og Holla og Helgen  
menighet. 

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

Søndagskuleturen i 1951 

Me kjenner navnet på dei fleste på bildet. Drar du kjensel på nokon som 

ikkje er nemnt, så ta gjerne kontakt. 

Torstein Helgetveit, Olav Helgetveit, Eilef Sagaas, Leiv Fretland, Asbjørn 

Lundtveit, Elna Bjørge, Ingeir Raukleiv, Ole Bjørge, Inger Bjørge, Halvor 

Øygarden, Astri Granheim, Kirsten Lunde, Ingebjørg Maria Øygarden 

(Vesla), Martha Helgetveit, Liv Alise Østerholt , Tore Jan Lunde, Odd 

Lunde, Margit Ajer, Aslak Lunde, Rolf Lunde, Oddbjørg Lunde, Kåre Sæ-

ter, Marie Solheim, Marie Helgetveit, Helga Helgetveit, Ingebjørg Lund-

tveit (f.Helgetveit), Liv Bjørndalen, Åste Øygarden, Olav Granheim (Toril 

på armen), Arne Granheim, Ragnhild Marie Granheim, Auver Granheim, 

Einar Bjørge, Hans Solheim, Einar Helgetveit (hytteeier), Ingeborg Hel-

getveit, Gunhild Leikvoll (f.Helgetveit),Ingebjørg Ajer, Signe Bjørndalen. 
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Gaveliste Lunde  
Kyrkjeblad 2016 

Ingebjørg Siksjø 200,  Aslak 

Sundbø  300,  Else og Leiv 

Fretland 200,  Astrid  Ø 200,   

Berit Bjervamoen 100,  Gave 100,  

Birger Næs 200,  Kirsten Rørvik 

300,  Harald Solheim 200,  Gave 

200,  T. og M. Bø 300, Tora Malli 

Lia Smukkestad 250,  Berit og 

Stein Bjørn Lia 250,  Leif Rauk-

leiv 200,   Lunde Bedehus 1500,  

Aslak Apeland 400,  Anne og 

Olav 200,  Kari Brekke Nilsen 

250,  Svein Gunnar Liestøl 300,  

K. og J. Nielsen 200,  B og A Jøn-

holt 200,  Harald Omnes 200,  

Stig Kjeldal 200,  Anne Kari Ova 

Sønstebø 200,  Nils Magne Lun-

defaret 200,  Arild, Olav og Ragn-

hild Årmot 200,  Bodil og Egil 

200,  Reidar Stavsholt 300,  Tulla 

Dalen 100,  Karen Malene Bjerva 

100,  T.J.L. 200,  Bjarne Vemund 

Lindgren 200,  Lisbeth og Jan 

Yngvar 200,  Guri Røraas 200,  

Ingrid og Arne Tveit 200,  Hilde 

og Ottar Enggrav 200,  Anne og 

Jens 200,  Harald Omnes 200,  

Gave 200,  Svein Gunnar Liestøl 

300,  Reidun Tveit 300,  Kari Sol-

voll 300,  Tore Tengesdal 500,  

Aud Haugestøl 100,  Bjørg Jøn-

holt 100,  Kåre Skogseide 200,   

Hans Olav Lahus 200,  Olav Leik-

voll 200,  Inga Anlaug Wik 200,  

Gunvor og Magne Lia 200,  Kjell 

Rekanes 250,  Wenche Kittilsen 

250,  Gerd Gjerpe 150,  Kjersti 

Ajer 200,  Rannei Ringhus 200,  

Terje Kristen  Lunde 300,  

Sveinung Børte 300,  K.A. Braa-

then 300,  Gave 200,  Gave 200,  

Kirsten og Anund Sunde 200,  

Tove og Johannes Lunde 300,  

Øyvind Riis 100,  Kari Fehn 250,  

Elna Marie Bjørge 300,  Knut 

Hermansen 500,  Ingebjørg Kristi-

ne Nes 100,  K og O Fjeldly 100,  

Kjell Jøprgen Johansen 150,  Turi 

og Reidar Strand 200,  Astrid 

Strand 200,  Ivar Georg Strømod-

den 200,  Kari og Eivind Næs 200,  

Peder Bjørn Olsen Krogh 200,  

Gunnar Arne Wik 200,  Jngebjørg 

Norheim 200,  A. Løvskeid 200,  

Kirsten Rørvik 300,  Inger og 

Olav Naper 300,  IB og A 500,  

Arild Sørbø 500,  Kjell Skjellaug 

500,  Ingrid Omnes 200,  Vidar 

Sandstå 200,  Herborg og Olaf 

Børte 250,  Ester M. Haugen 300,  

Inger Kristin Tveitan 200,  Magn-

hild Brukåsa 200,  Berit og Stein 

Bjørn Lia 250,  Elektro Lunde as 

500,  Gunhild Moen 200,  Inger 

Lise og Olav Smeland 250,  An-

laug Ajer 250,  Nils Per Hovland 

200,  Magnhild Nordskog 200,  

Ingrid Ovastrøm 200,  Nils Fjåge-

sund 250,  Bjørg og Gunnar Røn-

ningen 200,  Gitt 200,  Jenny Rin-

de 200,  Ingrid H. Børresen 200,   
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Karin Vassend 200,  Marie Lunde 

200,  Gunhild og Olav Knutslid 

300,  Solbjørg og Ingvar Ajer 100,  

Odd Sverre Kolstad 200,  Gunnulf 

Arne Hegna 200,  Åse og Arne Va-

len 200,  Mette Linea Bølstad 250,  

Trude Martinusse Friedrich 300,  

Sigbjørn Lia 500,  Signe og Nils 

Løver 200,  Ingeborg Smukkestad 

200,  Turid Ramfjord 250,  Anne 

Othilde Kjellemo 200,  Johanne 

Orekåsa 200,  Aud Løkås 200,  

Bente Kåsa 200,  Yngvar Messel 

200,  August Armann Laursson 

250,  M.H. Røysland 200,  S.H. 

Nordskog 200,  Karl Steinhaug 

250,  Olaug Kjeldal 100,  Kari 

Haugane 200,  Signe J og Noralf 

Hagen 250,  Erling Susaas 250,  

Rinskjen Mulder Pettersen 300,  

Tora Bastiansen 200,  

Gudmund Olsen 200,   

Gudrun Marie Otterkjær 150,  

Halvard Langelid 200,  Berit Fred-

ly 200,  Per Harald Ajer 250, Åsta 

Nordskog 200,  Gitt 200,  Jørgen 

Lunde 200,  Bjørg og Ottar Kittil-

sen 200,  Boel Hermansen 250,  

Eldbjørg og John Peder Lia 300,  

Trygve Sandstå 300,  Atta Thorsda-

len 400,  Gitt 500,  Gitt 500,  Gerd 

Ajer 100,  Ingebjørg Nelly Grane-

rud 100,  BF 100,  Liv Kleiv 

Grindrud 200,  Gunvor Steinsrud 

100,  Anne Marie Tveit 300,  Gitt 

200,  Torkel Bergland 200,  Ruth 

og Arne Ripegutu 200,  Solveig 

Steinsrud 200,  Liv og Gunvald Lia 

200,  A.R. 200,  Helbjørg Solveig 

Haugmoen 200,  Reidar Dusterud 

200,  Reidun Gunnulfsen 250,  

Hanna Marie Nymoen 500,  Tove 

Vassend 200,  Anon Jakob Her-

mansen 100,  Aud Skjellaug 200. 

Solhaugbasaren 2016 

Det kom inn netto kr. 50.816,00 et kjærkomment 

beløp som blir brukt til drift og vedlikehold av  

huset. Takk til alle som deltok ved basaren,  

loddselgere, gaver, gevinster, lopper og hjelp på  

Solhaug. 

Basarkomiteen.  
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Jeg sitter her på kontoret mitt i Ulefoss. Vi skriver mars og sola skinner så 
fint inn gjennom vinduet. Mars kan være lunefull, og ikke før hadde vårfølel-
sen satt seg i kroppen - så kom snøen igjen, noe Jens og Jonny kanskje ikke 
liker best  De har jo en del å måke på... 

Å jobbe i kirken betyr mye planlegging. Gudstjenestelista fram til nyttår er 
klar, vi har invitert skole og barnehage til påskevandringer, konfirmasjon er 
under kontroll og det er mye annet spennende som skjer framover.   
Bl.a. skal vi ha 

FOLKEMUSIKKGUDSTJENESTE  

Søndag 18.juni i Flåbygd kyrkje 
v/ Prest Rune Rasmussen og orga-
nist Frøydis B. Holte.  
Vi får besøk av "Ungdans" som er 
barne- og ungdomsgruppa til  
Nes  Nasjonale Dansarring. Det blir 
oppvisning utenfor kirken etter 
gudstjenesten.  Kirkekaffe og  
grilling. 

Anette trosopplærer hadde sin siste arbeidsdag hos oss søndag 12.03.17. 
Hun og  guttene har flyttet til Sande. Vi takker Anette for den innsatsen hun 
har gjort hos oss og ønsker henne lykke til videre . 

SuperTorsdag driftes videre fram mot mai med god hjelp fra frivillige.  
All ære til dere!  

Vi har ledig stilling som trosopplærer i Lunde. Fast 30 %. I tillegg har vi ledig 
stilling som ungdomsarbeider i 20 %. Kjenner du noen som trenger en jobb? 
Ring Mona på tlf. 95727214. 
 
Det ble sendt ut festeavgifter i januar med frist 20. mars 
2017. Vi har tilbud om stell av graver. Les mer om dette på 
www.nome.kirken.no   
 
Vi i staben ønsker dere alle en fin vår :) -  v/ Mona                    

Nytt fra staben  
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Gravlagde i Lunde: 
Ingebjørg Stokland 
Johannes Settendal 
Bernt Steffen Berntsen 
Birger Darrud 
Thor Dagfinn Oterholt 
Ingebjørg Korneliussen 
Leif Obstvedt 
Liv Haug Halland 
 
Gravlagd i Landsmarka: 
Kåre Teigen 
 
 
 
 
 

Døypte i Lunde: 
Nora Sofie Nicolaisen 
Eline Nymo Myhre 
Thor Øygarden 
Iver Bjørke 
 
Døypte i Flåbygd: 
Anders Wik Hynne 
 
Døypte i Landsmarka:  
Rinee Lia Gøytil 

 
Vigde i Flåbygd: 
Irene Wik og Kristian Hynne 

 
 

Slekters gang 

Årsfest 2017 

på Solhaug søndag 2. april kl.16.00.  

Årsmelding og regnskap for 2016. Samtale om arbeidet. 

Rune Rasmussen deler tanker om 

«Kirken i møte med en ny økonomisk virkelighet» 

Servering av varm mat. 

Velkommen! 
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 Møte og samlingar 

LUNDE BEDEHUS 

April—Juni 2017 

DAG DATO TID MØTE/SAMLING 

Tirsdag 28 mar 19.00 Bibeltime v/Leif Raustøl 

«Sendebrevene - 3» 

April Mali   Månedens misjonsland 

Lørdag 1 apr Kl 10 Region årsmøte i Skien 

Tirsdag 4 apr 19.00 «Påske i ord og toner»  

Besøk av: Herdis og Øyvind Jørgensen 

Tirsdag 25 apr 19.00 «Tirsdagsamling»  

Besøk av: Nils Jørgen Hardang 

Mai Kam-

bodsja 

  Månedens misjonsland 

Tirsdag 2. mai 19.00 «Tirsdagsamling» 

Besøk av: Chris Millett 

Fredag 5. mai Kl 9 Basar 1 på «Krysset» 

Tirsdag 9. mai 19.00 «Tirsdagsamling» 

Besøk av: Sam Tore Bamle 

Tirsdag 23. mai 19.00 «Tirsdagsamling» 

Tirsdag 30. mai 18.30 Tur til Marit og Tor Liestøl`s hytte 

Juni Nepal   Månedens misjonsland 

Tirsdag 

til tors-

dag 

6. til 

8. juni 

17.00 Dugnads dager på Bedehuset,  

med innlagt kaffepause. 

Fredag 9 jun Kl 9 Basar 2 på «Krysset» 

Tirsdag 13 jun 19.00 «Førsommer fest» 

Besøk av: Asgeir Sele 
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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  

Trosopplærer: 

Ledig stilling. 

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 21. mai 2017. 

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 26. mars 

Maria bodskapsdag 

Flåbygd kyrkje kl. 11.00  

v/Rune Rasmussen 

Luk 1, 26-38 

Sundag 2. april 

4. s. i fastetida 

Årsfest på  

Solhaug kl. 16.00  

Sundag 9. april 

Palmesundag 

Landsmarka kapell  

kl. 18.00  

Joh 12, 12-24 

Torsdag 13. april 

Skjærtorsdag 

Lunde kyrkje kl. 18.00  

v/Rune Rasmussen 

Påskemåltid 

Fredag 14. april 

Langfredag  

Pasjonsgudsteneste 

Lunde kyrkje kl. 11.00  

v/Rune Rasmussen 

Joh 18, 1-19, 42 

 

 

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 

Sundag 16. april 

 Påskedag 

Høgtidsgudsteneste 

Lunde kyrkje kl. 11.00  

v/Rune Rasmussen 

Luk 24, 1-9 

Mandag 17. april 

2. påskedag 

Høgtidsgudsteneste 

Flåbygd kyrkje kl. 11.00  

v/Rune Rasmussen 

Luk 24, 13-35 

Sundag 23. april 

2. s. i påsketida 

Dåpspåminnings-  

gudsteneste m/Holla og 

Helgen menighet 

Lunde kyrkje kl. 11.00  

v/Rune Rasmussen og  

Andreas Grossmann 

Joh 21, 1-14 

Lunde Joh 10, 11-18 

Sundag 30. april 

3. s. i påsketida 

Samtalegudsteneste 

Lunde kyrkje kl. 17.00 

GUDSTJENESTER 

Lørdag 6. mai 

Konfirmasjonsgudsteneste 

Lunde kyrkje kl. 12.00 

v/Rune Rasmussen 

Sundag 7. mai 

4. s. i påsketida 

Konfirmasjonsgudsteneste 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

v/Rune Rasmussen 

Joh 16, 16-22 

Sundag 14. mai 

5. s. i påsketida 

Konfirmasjonsgudsteneste 

Flåbygd kyrkje kl. 11.00 

v/Rune Rasmussen 

Joh 15, 1-8 

Onsdag 17. mai 

Yrkeskolen  kl. 10.30 

v/Rune Rasmussen 

Sundag 21. mai 

6. s. i påsketida 

Landsmarka kapell kl. 11.00 

v/Rune Rasmussen 

Luk 18, 1-8 

Torsdag 25. mai 

Kristi Himmelfartsdag 

Menighetstur til Fiskelaus. 

Mark 16, 19-20 

Sundag 28. mai  

Inga gudstjeneste 


