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Jesu kjærlighet 

Ragnhild Halden 

I det siste nummeret av bladet Familien har Nils-Tore 

Andersen, tidligere leder av Kirkerådet og generalsek-

retær i Misjonsalliansen, en artikkel under navnet Inspirasjon. Her siterer han en av 

våre biskopers avskjedpreken, hvor biskopen sier: «Mitt ønske og minn bønn på 

denne avskjedsdagen er at vi alltid må få kjenne igjen Jesu kjærlighet i kirkens liv. 

For bare da kan vi få mot til å tro, frihet til å leve, og nåde til å elske.». 

Jeg har blitt utfordret til å skrive noe om mine tanker, håp og ønsker får vår menig-

het her i Lunde og Flåbygd. Og jeg har lyst til å snu til litt på sitatet: Mitt ønske og 

min bønn er at vi alltid skal få kjenne igjen Jesu kjærlighet i vår kirkes liv. Og at 

Jesu kjærlighet må gi oss mot til å tro, frihet til å leve og nåde til å elske. 

Jeg vil at vi og alle som kommer skal få kjenne Jesu kjærlighet i vår kirke, på våre 

gudstjenester, på vårt barnearbeid, konfirmantopplegg, kulturarrangement, på kir-

kegården, i dåp, i bryllup, i gravferder. Over alt der vi treffer folk, skal folk få kjenne 

Jesu kjærlighet. 

Det er denne kjærligheten, det å vite at vi er elska, som skal gi oss mot til tro. Tro at 

det finns en Gud som er glad i oss, som bryr seg om oss, som alltid er med oss og 

aldri forlater oss. Tro at vi er uendelig verdifulle akkurat som vi er, så verdifulle og 

så elsket at Gud var villig til å la Jesus dø for oss. Tro på en kjærlighet sterkere enn 

døden. 

Denne kjærligheten skal gi oss frihet til å leve. Mange tror at hvis du tror på Jesus er 

det mange lover og regler du må følge. Det er bare de med perfekte liv som hører 

hjemme der. Men alle kan bli venner med Jesus, og ingen av oss har perfekte liv… 

Jesus selv ber oss holde bare to, ja 2 regler, Du skal elske Gud, og du skal elske din 

neste. Du skal leve et godt liv ved å elske alle rundt deg. Søke å gjøre godt. Dette 

innebærer ikke masse moralske regler, men noe så enkelt som: Alt dere vil at andre 

skal gjøre mot dere, skal dere gjøre mot dem. Hva vil vi at andre skal gjøre mot oss? 

Baksnakke oss, slå oss, lyve til oss, glemme oss, svikte oss, bedra oss, være urettfer-

dig mot oss, mobbe, undertrykke oss? 
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Så underlig at vi da fort gjør det mot andre. Vi skal elske vår neste som oss selv. 

Kun Guds kjærlighet gjør oss endelig fri, frihet til å leve. 

Og det trengs nåde til å elske. For jeg skal ærlig innrømme at det ikke er enkelt å 

elske alle. Det er det bare Gud som greier. Men vi har et mål å strekke oss etter, å 

elske alle vi møter, at kjærligheten er vår rettesnor i livet, det vi måler alt etter og 

jobber mot. Så må vi faktisk be om nåde og tilgivelse når vi ikke greier det, og når 

vi gjør andre vondt. Og nåde er å få tilgivelse, selv om vi ikke fortjener det. 

Så la oss her i Lunde og Flåbygd be om mot til å tro, frihet til å leve og nåde til å 

elske. 

Ragnhild Halden fekk 
ei varm mottaking av 
dei mange som i dag  
hadde møtt opp i  
Lunde kyrkje for å vera 
med på innsetjinga av 

den nye soknepresten. 

Prost Asgeir Sele minna i 

innsettingstalen både den 

nye soknepresten og  

kyrkjelyden om at  

prestetenesta ikkje handlar om å skape det perfekte, men å forvalte 

dei nådemidla som Gud har gjeve kyrkjelyden: Ordet og sakramenta. 

Slik kan kyrkja og kyrkjelyden opne for glimt av det heilage midt i vår 

verden, sa prosten, før han bad om Guds signing over den nye med-

arbeidaren. 

Ragnhild Halden preika om nåden aleine på ein måte som fekk dei 

mange frammøtte til å lytta godt etter. Mange kommenterte preika på 

kyrkjebakken etterpå. 

Før kyrkjelyden fekk sleppe ut til kakefest ute på kyrkjebakken i det 

fine vêret, vanka det både velkomstord og blomar frå både sokne-

rådsleiar, representant frå bispedømmerådet, kyrkjeverje og repre-

sentant frå Holla og Helgen menighet. 

                                                                                      Asgeir Sele 
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Anne Strømvoll presenterer sin masteroppgave om  

tak- og veggmalerine. Sokneprest Ragnhild Halden vil sammen 

med sangerinnen Ruth Wilhelmine Meyer og musiker Knut  

Buen skape en spesiell gudstjeneste med tema fra bildene. 

Anne Strømvoll, Universitetet i Oslo, har fullført en masteroppgave 

om Johanna Bugge Berges malerier i Lunde kirke i Telemark. Det 

var professorene Marit Lange og Magne Malmanger som fant fram 

til Anne Strømvoll til å ta på seg å gjøre denne masteroppgaven. 

De var i sin tur blitt forespurt av seniorrådgiver/kultur Tone Klev 

Furnes ved Bispekontoret om å finne en kandidat. Dette etter at 

Tone Klev Furnes selv hadde besøkt Lunde kyrkje og satt seg inn i 

saken, på anmodning av Haakon Meyer og Rune Lia. 

Det knytter seg veldig mye potensielt spennende historie og inter-

essante spørsmål til Johanna Bugge Berges malerier i  

Lunde kyrkje, bl.a.: 

· Lunde kyrkje er sannsynligvis den kirken i Norge som har 

den mest rikholdige og symbolmettede bildeutsmykningen. 

Den er, i tillegg, utført av én person, og denne personen er 

en kvinne. Hun fullførte sitt monumentalverk i 1927. Kun 

altertavlen er ikke malt av Johanna Bugge Berge.  

· Johanna Bugge Berges historie som kvinnelig maler,  

- uhyre talentfull, men med vanskelige betingelser på 

mange måter: - Hun var kvinne innen et nesten totalt 

mannsdominert felt, og hun var gift med Richard Berge - en 

ekstremt flittig og krevende utøver som konservator,  

musiker m.m., og Johanna havnet nok i skyggen av sin  

ektemann. 

TAKMALERIENE I LUNDE KYRKJE 

Stor 90-års markering den 18. oktober kl. 18.00 – 21.00 
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Mære kirke 

 

     

Skyssordning. Vi har nå på plass en ordning med skyss til  

menighetens gudstjenester og arrangementer.                                               

Ring 930 74 078 så ordner vi det. 

· Selve måten utsmykningen er bygget opp på, og måten  

budskapet er arrangert på i hele kirketaket foruten øverste 

veggfelt på begge langsidene i skipet, er i seg selv et  

mesterverk hva angår forløp, løsning på billedspråkmessig 

uhyre kompliserte utfordringer, symbolbruk og -plassering, 

foruten tilførsel av elementer fra rosemaling. Koloritten er 

også spesiell, og tydelig inspirert av folkekunst. 

Anne Strømvolls mastergrads- 

arbeid er utvilsomt av stor kunst- 

og kulturhistorisk verdi, og er 

verdt oppmerksomhet. Hun er en 

fin forteller, og vil presentere  

resultatet av sitt arbeid denne 

kvelden. 

I forlengelsen av Strømvolls  

fremføring, vil det bli en meget 

spesiell opplevelse, der sogne-

prest Ragnhild Halden sammen 

med den internasjonalt kjente 

sangerinnen Ruth Wilhelmine Meyer og den store folkemusikeren 

Knut Buen i fellesskap tolker budskapet som Johanna Bugge Berge 

skapte i dette kirkerommet for snart hundre år siden. 

Det blir pause på ca. en halv time, med lett servering. 

Gratis adgang. Bidrag til dekking av utgifter kan gis ved utgangen. 

VELKOMMEN TIL EN SPESIELL KVELD I LUNDE KYRKJE. 

Knut M. Nesse - Leif Raukleiv 
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Min salme 

Berit Fredly 

Jeg har mange kjære minner fra samvær med 

min svigerfamilie på Sunnmøre. Blant annet var vi hvert år samlet i 

barndomshjemmet til mannen min for å gjøre dugnad. Ved en god 

frokost ble dagen planlagt, og vi begynte med å synge salmen som 

jeg er blitt glad i. 

                             «Syng i stille morgenstunder» 

Syng i stille morgonstunder, 

syng Gud Fader lov og ros! 

Sjå han gjer på ny det under: 

kallar fram or mørkret ljos! 

Sjå hans sol all skapning gyller, 

alt med liv og lovsong fyller, 

sjå hans kjærleiks smil i sky, 

sjå kvar dag hans nåde ny! 

 

Gud si sol lét dagleg renna 

yver alle utan skil, 

deim som vil hans kjærleik  

kjenna, 

deim som ikkje vakna vil. 

Alle vil han til seg draga, 

alt han veit so vel å laga. 

Gjenom sol og regn i sky 

byd han oss sin nåde ny. 

Lær oss, Gud, kvar dag å telja, 

sjå, kor snøgt vår livsdag lid ! 

Lær oss livsens veg å velja 

medan det er enno tid ! 

Enn i dag du vil oss kalla, 

snart kan mørker på oss falla. 

Lat oss, medan det er dag, 

fylgja Andens nådedrag ! 

 

Gud, som skapte sol og stjerna, 

deg me syng vår takk og lov, 

at om oss du ville verna 

medan me i mørker sov! 

Lys og lei oss, ljosens Fader, 

til vår sol i gravi glader, 

vekk oss så til morgon ny, 

dag med solskin utan sky! 

Elias Blix 1891 
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Dette året markerer den Lutherske 

kyrkja over heile verda at det er  

500 år sidan reformasjonen.  

I Øvre Telemark samlast alle  

kyrkjelydane til reformasjonsfest 

søndag 29. oktober på Notodden. 

Programmet startar med jubileums-

gudsteneste for heile familien i  

Notodden kirke kl. 11. Her vert eit 

stort samansett barnekor sentralt i 

gjennomføringa av ei messe som er 

spesialskriven for jubileet. Etter  

gudstenesta tek me heile byen i bruk.  

Det vert pølsefest på menighetshuset med kiosksal og tårnsafari. På 

Telemarksgalleriet kan du sjå utstillinga Sola Gratia – kunst og kirke i 

500 år, og i Heddal vert det omvising i Stavkyrkja og servering av 

middag i Kafe Olea. Klokka 16.00 vert det stor jubileumsforestilling i 

Notodden kirke med krefter frå heile prostiet. Det er ingen andre 

gudstenester i Øvre Telemark denne søndagen, og kyrkjelydane 

i prostiet organiserer transport til Notodden.  

Sjølve reformasjonsdagen, tysdag 31. oktober vert det ringt med 

klokkene og halde ei enkel preikegudsteneste kl. 18.00 i alle kyrkjene 

i Øvre Telemark.  

Velkommen til Lunde kyrkje kl. 18.00 tysdag 31. oktober 2017 

Reformasjonsfest Øvre Telemark 

Asgeir Sele 

 

Lutherrose av  Daniel Csörföly, 

Ungarn 

 

MANNSRINGEN PÅ SOLHAUG HØSTEN 2017 

9. oktober kl. 18.00 

    13. november kl. 18.00 

    11. desember kl. 18.00 

Velkommen! 
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LUNDE MINIGOSPEL og LUNDE BARNEGOSPEL 

 

 

 

Først en stor takk til Minigospel som 

startet sesongen allerede i august 

med «Allsang på slusa». Skal si  

dere kan synge! Dere var bare halvt 

kor, men det låt jammen bra likevel. 

Nå har det begynt mange nye barn i 

Minigospel, og flere av dere som var 

med på «Allsang på slusa» har nå 

blitt så store at dere har begynt i 

Barnegospel! 

7. september startet vi opp med  

barnekorøvelser igjen etter en god 

og lang sommerferie. Det var godt 

oppmøte! Både tidligere med- 

lemmer, men også mange nye fant 

veien til Solhaug denne dagen.  

Denne høsten har vi blåst nytt liv i 

Lunde Barnegospel som har ligget 

nede noen år. Nå er vi i gang igjen, 

og øver på Solhaug på torsdager i 

Sfo-tiden, kl. 15.30-16.30.  

 

Vi henter de barna som er på Sfo, 

og foreldrene kan hente barna på 

Solhaug når koret er slutt. De som 

ikke er på Sfo denne dagen er  

selvsagt like mye velkomne, men  

da må foreldrene sørge for levering 

til koret på egenhånd. Barnegospel 

er for 1 - 4. klasse.  

Minigospel øver som vanlig på  

Solhaug på torsdager kl. 17-17.45 

og er for barn fra 3 år og opp til  

skolestart. Her er det musikk og  

bevegelse som står i fokus, og 

Grethe er som regel med og snakker 

med barna om ulike Bibel-historier. 

Kjenner du noen som har lyst til å 
være med i et av korene våre, er  
det bare å ta kontakt eller møte opp. 
Foreldre eller annen voksen må 
være med første gang p.g.a.  
registrering. Dersom barnet er på 
Sfo, må vi få beskjed om at barnet 
skal være med på forhånd.  
 
Gå gjerne inn på: 
https://www.minkirkeside.no/nome 
og meld deg på der. Det er ikke en 
veldig bindende påmelding, men 
man kan da legge inn det som 
trengs av opplysninger i ro og mak. 
 

Velkommen til kor! 

 

 

https://www.minkirkeside.no/nome
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Nå kan du gi kollekt med mobil og registrere dåp på nett! 

Se våre nettsider: www.lundekirken.no   

 

 

Tyri bedehus  

Førjulsfest  
Mandag 4. desember 2017 kl. 18.00. 

Aftentrekning og kveldsmat. 
Se nærmere kunngjøring, for info om taler/sang og musikk. 

 

Alle er hjertelig velkommen 

BISPEVISITAS 

Vi har fra Agder og Telemark bispedømme fått melding om at 

det vil være bispevisitas her i Lunde og Flåbygd sokn + Holla 

og Helgen sokn, 6. - 11. mars 2018. 

 

Formålet med bispevisitasen er å støtte, inspirere og veilede 

menigheter og ansatte, og gjøre kirkens nærvær synlig i  

lokalsamfunnet. Vi gleder oss! 
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 Årets julekonsert blir  

 søndag 10. 12.17 kl. 17.00. 

 

 Hold av datoen allerede nå! 
 

 

 

 

Lunde kammerkor er i full gang, og oppdragene har stått i kø nå 

denne høsten. Vi åpnet korsesongen vår med «Allsang på slusa», 

som ble et vellykket arrangement med mye folk, flotte artister og  

god allsang! En fin start! 

Etter denne august-dagen, sto det nye oppdrag i kø: Vi skulle synge 

i bryllup og vi skulle delta på jubileumsgudstjeneste i Holla sammen 

med Skala og forsangere fra Holla. Øvelsene har derfor i høst hatt 

fokus på disse oppdragene. Vi har hatt noen felles korøvelser, og 

det er veldig inspirerende og gøy å synge sammen i et stort kor! 

Når disse oppdragene er over, kommer vi litt tilbake til normalen, og 

begynner etter hvert å lukte litt på julesangene. Tiden går fort mot 

jul, og vi må være godt forberedt. 

Vi er så heldige å ha fått med nye 

sangere denne høsten! Det er vi 

veldig glade for! Det er fortsatt 

plass til flere, så hvis du går og 

lurer, er det bare å hive seg på! 

Lunde kammerkor 
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Lunde og Flåbygd kyrkjelyd har lenge søkt 

etter en person til å arbeide med barn og  

ungdom. Nå har det lykkes. Ragnhild Halden 

har møtt henne. 

Kan du fortelle litt om deg som person og  

bakgrunnen din? 

Jeg er ei 26 år gammel blid og livsglad positiv 

jente adoptert fra India til en kristen familie i 

Skien. Oppvokst i Skien og gått på kristen  

skole i 10 år. Da gikk jeg på Skauen kristelige 

skole, som er en DELK skole. Jeg tok mitt  

personlige valg da jeg var 19 år å følge Jesus 

med hele mitt liv. Etter det har jeg gått på  

Jesus Revolution i Oslo som er en forkynner 

linje og misjon. I tillegg har jeg gått bibelskolen Troens Bevis og Misjons  

institutt som er grunnlagt av Arild Edvardsen. Jeg jobbet mest med  

ungdommer både igjennom misjon og i Grenland kristne senter der jeg har 

vært ungdomsleder og jobber fortsatt med ungdom.  

Hva har du jobbet med tidligere? 

Jeg har fagbrev i frisør og så har jeg jobbet med ungdom som ungdoms-

arbeider og som ungdomsleder, i butikk, og med undervisning.  

Hva driver du med på fritida? 

På fritiden er jeg mye på fjellturer med venner og mye med familien. Vi har 

et sterkt familieforhold. Og jeg er mye med min forlovede, vi er akkurat blitt 

forlovet og skal gifte oss neste år. Liker ellers å være i naturen veldig godt.  

Forts. neste side. 

Møte med vår nye trosopplærer og ungdomsarbeider 

Cathrine Friberg 
          Av Ragnhild Halden 
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Forts. av samtale med Cathrine Friberg 

Hvorfor søkte du stillingen som trosopplærer og ungdomsarbeider i Lunde 

menighet?  

Grunnen til at jeg søkte er fordi jeg har et stort hjerte for barn og ungdom 

og har vært ungdoms medarbeider i mange år og er fortsatt aktiv med ung-

dommene i Skien. Jeg husker selv hvor viktig det var at andre fortalte og 

lærte meg om Jesus tidlig, og det er noe jeg selv ønsker for andre. Lunde er 

en flott plass og selv om jeg bor i byen, så har jeg mye av min familie her i 

Lunde og Bø. Jeg syns det er en koselig plass og gleder meg veldig til å bli 

enda bedre kjent med alle i menigheten i Lunde og Flåbygd.  

Hvor kommer vi til å treffe deg?  

Jeg kommer til å være med på Supertorsdag, konfirmasjonsundervisning, 

og på Mini- og Barne-Gospel vil dere se meg inni mellom. Jeg er ellers med 

på familie gudstjenester og julevandring. Jeg er tilgjengelig på Lundetunet 

hvor jeg har kontor. 

Da ønsker vi Cathrine hjertelig velkommen til Lunde! 

 

Ungdomsarbeiderstillingen 

Det har tatt tid å finne en egnet søker til dette viktige arbeidet, og det 

er med glede vi nå ser at dette har lykkes. Cathrine skal ha  

50% stilling, og 20% skal dekkes opp med innsamlede midler. 

Det står en del penger på konto slik at vi kommer godt i gang, men 

pr i dag kommer det for lite inn til at dette kan fungere over tid. 

Ungdomsarbeiderkomiteen består av: Stian Holte, Jostein Vetland 

og Renni Pettersen. Dersom du ønsker å være med som giver, kan 

du ta kontakt med dem eller benytte kontonummeret under  

(samme som til ungdomsprest-innsamlinga). 

Takk til «gamle» og nye givere! 
 

2665 68 51340 
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Vi gratulerer Holla og Helgen menighet, og hele Ulefoss med 

stort kirkejubileum sist uke. Middelalderkirken Romnes og  

Holla kirkeruiner ble feiret med sine 800 år og Holla kirke 150 år.  

Jubileumsprogrammet gikk over en uke, og ble godt besøkt.  

Ikonutstilling på Øvre Verket, konserter i Romnes kirke, foredrag, 

konsert med de tre organister, pilgrimsvandring og lyssetting av  

Holla kirkeruiner og Holla kirke.  

Ekstra stas var det at H.M. Dronning Sonja tok turen til Ulefoss og 

deltok i festgudstjenesten sammen med biskop Stein Reinertsen, 

prost Asgeir Sele, kirkeverge Mona Halsvik og sokneprest Andreas 

Grossmann. Festgudstjenesten var et samarbeid med menigheten i 

Lunde og Flåbygd, der Lunde kammerkor, Skala og forsangere  

ledet an sangen. Lundes sokneprest Ragnhild Halden og tidligere 

sokneprester i Ulefoss, Axel J. Bugge og Eivind Martinsen deltok 

også denne søndag formiddagen. 

Festgudstjenesten ble avsluttet med bestillingsverket skrevet av 

Henrik Ødegaard «Veni, redemtor genitum—800 år med kirke-

musikk». 

Etter festgudstjenesten  

fikk Dronning Sonja  

omvisning i middelalder 

kirken Romnes, før  

turen gikk til Holden  

hvor familien Cappelen  

inviterte til lunsj.  

Gratulerer med flott 

gjennomført jubileum! 
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Søndag 13. august var 

det fellesgudstjeneste 

for Kviteseid, Seljord 

og Lunde og Flåbygd 

sokn i Kilen kapell. 

 

Kilen kapell hører under Kviteseid sokn. Kapellet ble innviet i 

1958 og ligger vakkert til ved vannet i den lille skogsbygda.  

Den gang var det mange som bodde i Kilen, men nå er det  

bare ca. 15 fastboende.  

Denne søndagen var det fullt i kapellet. Fra Lunde og Flåbygd 

var det ca. 20 personer som hadde turen til Kilen i det fine  

sommerværet. 

Soknepresten i Seljord Dag Harald Undheim forrettet 

gudstjenesten og sokneprest Møyfrid Lunde i Kviteseid  

holdt tale. 

Etter gudstjenesten var vi samlet på kirkebakken med medbragt  

mat og kaffe. En trivelig dag og en god tradisjon der vi møtes 

over kommunegrensene. 
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Medarbeiderfest 

 

Medarbeiderfesten blir utsatt 

til mai/juni 2018. 

 

Da samler vi alle frivillige til  

sommeravslutning. 

 

Hilsen fra staben i  

Lunde og Flåbygd menighet. 

 
   

Solhaugbasaren 2017 

 
Solhaug menighetshus vil også i år ha basar og  
loppemarked på Solhaug lørdag 9. desember fra  
kl. 12.00 til inntekt til drift av Solhaug.  
 
Til dette trenger vi lopper. Er det noen som har noe  
til overs, stort eller lite, så ta  
kontakt med en av oss nå. 
 

Ta kontakt med: 

Egil Halsvik            95259071 

Harald Pettersen    99250656 

Sigbjørn Lia            91639217 
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Foto: Anette H. Johanson 

NMS fyller 175 år 

Leif Raustøl 

I 1842 ble NMS (Det Norske Misjonsselskap) stiftet i Stavanger, og det ble markert 

i sommer fra 28. juni til 2. juli med både Sommerfest, generalforsamling og  

175-årsjubileum - i Stavanger, selvsagt. 

Det ble noen dager med tettpakket , variert program i Stavanger Forum . Et høyde-

punkt var salmekveld på Domkirkeplassen i  Stavanger med Helene Bøksle, Ole Paus 

og Per Arne Dahl. Det ble også valgt nytt landsstyret og Helge S. Gaard ble valgt til 

landsstyrets leder. Det var også drøftinger om strategi planen og veien videre.  

Det var ærlige samtaler hvor det selvfølgelig er ulike meninger. Men det var en opti-

mistisk og positiv tone. For alle vil jo at arbeidet skal vokse og fortsatt bære frukt. 

NMS i bevegelse 

NMS er i bevegelse, og den som beveger er Gud. Han vil at vi skal bli beveget slik at 

flere mennesker deler troen på Jesus, fattigdom blir utryddet og urettferdighet blir 

bekjempet.  Form og innhold er variert – men intensjonen den samme: Å dele det 

kristne fellesskapet med folk i alle aldre og fra ulike deler av Guds verdensvide kirke. 

Sammen vil vi beveges av Guds grenseløse kjærlighet - for å bevege andre! 

Tema! 

Tema for årets sommerfest var «Grenseløst?». Dette er også årstema for N.M.S. Det 

er fordi Guds kjærlighet er større enn den største synd, nåden er uten ende og fordi 

kallet til å dele troen er grenseløst – det gjelder alle mennesker! 

Utfordring 

Vi som var på sommerfesten og generalforsamling opplevde flotte og rikholdige 

dager. Hyggelig å treffe kjente og ukjente og erfare at vi er sammen om en stor opp-

gave. Sommerfesten gav oss grenseløse utfordringer men vi møtte også den grense-

løse Gud, han som gir oss mer enn vi forstår å be om. 

Så utfordrer jeg deg: Bli med i dette viktige arbeidet, i misjonsforening, på møter, 

ved giver- og  bønnetjeneste. 
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Foto: Silje Laland Moe 

Foto: Anette H. Johanson 

Denne høsten ønsker vi velkommen til tre  

torsdager som vi har kalt FAMILIETORSDAG.  

 

Programmet på FAMILIETORSDAG er litt  

annerledes enn en vanlig MINIGOSPEL-, 

BARNEGOSPEL- eller SUPERTORSDAG- 

ettermiddag.  

 

Kl. 17.00 ønskes hele  

familien, barna og de  

voksne, gjerne med  

besteforeldre velkommen til 

MIDDAG på SOLHAUG.  

Middagen koster kr. 20.- pr  
person. 
 
Fra 17.30 har vi en kort  
Supertime før vi starter med 

        aktiviteter knyttet opp til den           
        forestående familie 
        gudstjenesten. 

 
FAMILIETORSDAGER HØSTEN 2017: 
 

- Torsdag 14.sept. kl. 17-18.30: Taco 
- Torsdag 19. okt. kl. 17-18.30: Spagetti &  
           kjøttsaus 
- Torsdag 23. nov. kl. 17-18.30: Grøt 
 

  VELKOMMEN!! 

Familietorsdag 
Torsdag er barnas og familiens dag i Lunde og Flåbygd menighet. Vi ønsker å bygge 

videre med SUPERTORSDAG, BARNEGOSPEL og MINIGOSPEL som bærebjelker i  

trosopplæringsarbeidet vårt, for barn og familier. 
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Lørdag 6. mai 

var hagen uten-

for det grønn-

malte, gamle 

bedehuset i Saku 

fylt opp av folk. 

Kanskje 500 

mennesker med 

stort og smått 

var innom „Saku 

kirkemarked“  - 

til støtte for kirkebygging i Saku . En del kom for å selge, enda flere kom 

for å kjøpe, flere kom som frivillige – i kaféen, ansiktsmaling, musikere, 

barneopplegg, infoboden, klessalg osv. Og så var det mange andre som 

kom og solgte sine varer. De fleste av selgerne gav en andel av dette til 

kirkebygg. Noen barn med foreldre kom for å se dukketeateret om Noas 

ark. Atter andre forpliktet seg til å gi en bestemt sum til kirkebygg i løpet 

av året. Hele dagen var det musikk fra scenen. Vårt eget ansambel, Saku 

Gospel, var bare ett innslag. 

«Hva synes du om dette? Er det ikke flott?» spurte den vitale 90-åringen 

Alma Kallion meg da jeg traff henne på kaféen på markedet. Hvem vet om 

også hun, en av våre eldste medlemmer, får se kirkebygget i levende live? 

Regnskapet viser et overskudd på 1600 euro (om lag 15000 kroner). Det 

er litt mer enn i fjor, som var første gang vi arrangerte kirkemarkedet.  

Opplevelsen av å bygge kirke sammen 
Utdrag fra Magne Mølster sin mai hilsen fra Estland 

I Lunde og Flåbygd tas det opp noen offer i året til arbeidet i  

 Estland. Kyrkjebladet vil  av og til bringe glimt fra det Magne  

forteller på bloggsidene sine. 
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Det er ikke rare greiene i forhold til hele kirkebudsjettet på en million euro, 

men det viser våre partnere at her er det folkelig engasjement.  

Kirkemarkedet er dessuten et sted der lokale mennesker uten menighets-

tilknytning møter menigheten som levende ansikter. Det viktigste med  

kirkemarkedet er kanskje ikke pengene vi får inn, men at det i seg selv er et 

misjonsarrangement, en møteplass mellom mennesker og mennesker - og 

Gud. 

Vår nyvalgte menighetsleder Kristiina Seppel (28), leder for arrangements-

komitéen, delte i etterkant av markedet sine inntrykk fra dagen: 

«Personlig erfarte jeg flere bønnesvar, alt fra vakkert vær til betydningsfulle 

møter. Jeg vil gjerne dele historien om ett slikt møte: På markedet trådte 

det mange mennesker inn i bedehuset for første gang i sitt liv. Noen av dem 

satt på kirkebenken og nøt stillheten, i ly for markedets larm. En av dem 

som kom inn, var en gammel dame. Jeg har aldri sett henne før, men med 

skjelvende hender åpnet dama pengepungen sin og sa at hun riktignok er 

lutfattig, men at hun ville gjøre en innsats for at kirka i Saku kan bli bygget. 

Med tårer i øynene gav hun sine 5 euro. Tårene kom, slik jeg oppfattet det, 

ikke fordi hun gav fra seg pengene, men fordi at hun merket at dette  

handler om noe større enn det man kan kjøpe for penger. Jeg ble minnet 

om historien i Bibelen om enka som kom til tempelet og la to småmynter i 

tempelkista, verdt noen få øre. Hun gav riktignok lite, men alt hun hadde. 

Og Jesus sa etterpå at den kvinnen gav mer enn noen annen. 

Jeg sa til den eldre dama at hennes gave var mer verdt enn gull, og at Gud 

sikkert ville velsigne henne. Møtet beveget oss begge til tårer. Vi klemte 

hverandre og jeg ønsket henne Guds velsignelse.» 

Kirkebygg i Saku er fortsatt en litt fjern drøm, selv om byggestarten i vår 

søstermenighet i Mustamäe har gitt håp. Fra markedsdagen sitter jeg med 

en god følelse av at uansett når bygget reiser seg, er dette noe vi gjør 

mange sammen. Det gjør meg glad. 

                                                                                                      Magne Mølster  
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Da er sommeren over og vi er inne i en fin tid. Høsten.   
Det er en koselig tid! Flotte farger ute i naturen og hyggelig å være  
innendørs, imens det brenner i peisen.  
 
Vår nye sokneprest Ragnhild Halden startet opp 1. august 2017 og er 
allerede kommet godt inn i staben og jobben som prest her i Lunde. 
 
Rykende ferskt - er at vi har ansatt trosopplærer og ungdomsarbeider i 
totalt 50% stilling. Ny medarbeider heter Cathrine Friberg, er 25 år og 
bor i Skien. Hun har sin første uke denne uken. Vært med på stabs-
møte, konfirmantundervisning og SuperTorsdag.  
 
Onsdag 4. oktober 2017 starter Elektropluss AS med å sette inn brann-
varslingsanlegg i Lunde kyrkje. Dette er svært viktig for å ivareta sikker-
heten. Flåbygd kyrkje og Landsmarka kapell vil få tilsvarende anlegg 
etterhvert.   
 
Nome kirkelige fellesråd har kjøpt ny traktor 
til kirketjenerne i Lunde, Jens og Jonny. 
Dette er en Kubota traktor, med det utstyret 
kirketjenerne trenger for å drifte kirke-
gårdene. Vel fortjent! 
 
Stell av gravsteder.  
Kirkelig fellesråd er behjelpelig med stell av gravsted. Fra våren 2018 
vil vi satse på andre planter, enn de vi har hatt til nå. Bl.a. Flittig lise, 
Betulia. Dette betyr at blomsterstellet ikke kommer i gang før frosten er 
ute av bakken neste vår. Alle med avtale om stell av gravsted vil bli  
informert pr. brev. 

 
Prestekontoret er åpent på Lundetunet  

hver tirsdag fra 9—15.  
Velkommen innom! 

 
 

Hilsen staben i Lunde og Flåbygd menighet.  
 

Nytt fra staben  
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Gravlagde i Lunde: 

Elisabeth Bonna 

Bjørn Gregersen 

Halvard Dorholt 

Sveinung Hanto 

Einar Lundefaret 

Paul Eugen Follegg 

Sigmund Hegna 

Trygve Myrland 

 

Gravlagd i Flåbygd: 

Magnhild Strand 

 

Døypte i Lunde: 

Eivind Susaas Gravjord 

Alexander Fjellestad Traaen 

     

Døypte i Flåbygd: 

Astrid Tomine Skårdal 

Elise Holte Omnes 

Matheo Lunde-Berge 

Ella Hartveit 

Ola Andreas Fahre 

Johanna Strand Skjellaug 

 

Vigde i Lunde: 

Silje Roksund Slaathaug &  

Sverre Puttekås 

Elisabeth Hole Kristensen &  

Glenn Dybvart Nordby 

 

Vigde i Flåbygd: 

Therese Huset Nymo &  

Eivind Myhre 

Slekters gang 

 
 LUNDE OG FLÅBYGD  

MENIGHET HAR  

FÅTT VIPPS 

VIPPS NR. 10 73 41  

Kyrkjebladet treng pengar 

Bladet drivast  stort sett med gåver fra lesarane.  Som vedlegg til dette 

nummeret finn du ein giro. Takk for alle bidrag til å halde blae’ i gang. 

Kontonummer 2665.20.27139 
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 Møte og samlingar 

LUNDE BEDEHUS 

Oktober-Desember 2017 

DAG DATO TID MØTE/SAMLING 

Okt. Månedens misjonsland: India 

Tirsdag 10 19.00 Temakveld: Misjon for jøder—er det nødven-

dig? V/ Svein Sannes Martinsen 

Tirsdag 17 19.00 Tirsdagssamling. Besøk av Sam T. Bamle 

Tirsdag- 

Fredag 

Søndag 

24-27 

 

29 

19.00 

 

17.00 

Møteuke med  

Ragnar Johannessen 

Fest 

Nov. Månedens misjonsland: Aserbajdsjan 

Tirsdag 7 19.00 Tirsdagssamling. «Kropp og sjel-ikke brød 

alene» 

Ved Ragnhild Halden. Sang: Bjørn Otto Hal-

den 

Tirsdag 14 17.00 Temakveld. «Diakoni-lettere å gjøre enn å si» 

Besøk av Ivar Solbu. 

Tirsdag 21 19.00 Bibeltime ved Kjell Johan Nenseter 

Fredag 24 19.00 Norea Media kveld. Besøk av  

Oddbjørn Wetteland, taler og synger. 

Tirsdag 28 19.00 Sangsamling 

Des. Månedens misjonsland: Bangladesh 

Tirsdag 5 19.00 Adventmøte. Besøk av Even Tengesdal 

Tirsdag 12 19.00 Førjulsfest. Besøk av Rune Rasmussen 

93 
42 
01 
28 
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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: 

Ragnhild Halden, tlf.  992 57 991 

ragnhild@nome.kirken.no  

 

Organist: 

Frøydis B. Holte, tlf. 950 27 282 

froydis@nome.kirken.no  

 

Trosopplærer og ungdomsarbeider: 

Cathrine Friberg, tlf. 934 20 128 

cathrine.friberg@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. 

Frist for innlevering av stoff til 
neste nummer er  

26. november 2017 

LUNDE KYRKJEBLAD 
Organ for Lunde og Flåbygd kyrkjelyd 

Redaktør: Lunde og Flåbygd 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. 

Gave til Solhaug 
Nå er det mulighet å gi 

gave til menighetshuset. 
Konto nr. 2610.28.96490 

mailto:froydis@nome.kirken.no
mailto:froydis@nome.kirken.no
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 8. oktober 

18. sundag i treenighetstid 

Landsmarka kapell kl. 11.00 

Matt 8, 14-17  

 

Sundag 15. oktober 

Inga gudsteneste  

Høstferie 

 

Sundag 22. oktober  

20. sundag i treenighetstid 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Høsttakkefest og utdeling 

av 3- og 4-års bok. 

Joh 11, 1-5 

 

Sundag 29. oktober 

Bots– og bønnedag 

Jubileumsgudsteneste  

Notodden kirke kl. 11.00 

500 år sidan  

reformasjonen  

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 

Tysdag 31. oktober 

Reformasjonsdagen 

Lunde kyrkje kl. 18.00  

Rom 1, 16-17 

 

Laurdag 4. november  

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Minnegudsteneste 

 

Sundag 5. november 

Allehelgensdag 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Matt 5, 1-12  

 

Sundag 12. november 

23. s. i treenighetstid 

Flåbygd kyrkje kl. 18.00 

Mark 10, 28-31  

 

Sundag 19. november 

24. s. i treenighetstid 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

ved Andreas Grossmann 

Matt 18, 1-6.10-14  

 

 

GUDSTJENESTER 

Sundag 26. november 

Domssundag /  

Kristi kongedag  

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Familiegudsteneste 

Tårnagent 

Matt 25, 31-46  

 

Sundag 3. desember 

1. s. i adventstida 

Kleppe skule kl. 11.00 

Luk 4,1 6-22a  

 

Sundag 10. desember 

2. s. i adventstida 

Nome sjukeheim kl. 11.00 

Luk 21, 27-36  

 

Sundag 17. desember 

3. s. i adventstida 

Inga gudsteneste  

 

 

Ragnhild Halden forrettar 

der ikkje anna er nemnd. 

 

 

 


