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Påskehilsen fra  

Ragnhild Halden 

Våren er en deilig tid. Det kvitrer og det 

gror, alt er i nybrudd og vekst, livet ven-

der tilbake. Og påske faller jo her på den nordlige jordkule sam-

men med våren. Påsken handler også om liv, men og om død, 

lys og mørke, kjærlighet og hat. 

 

Vi feirer påske til minne om Jesu siste dager. Han var i Jerusa-

lem. Han spise sitt siste måltid sammen med disiplene, han ble 

forrådt, arrestert, pisket, hånet, forhørt og overgitt til soldater for 

å bli henrettet. Han døde, en forferdelig, nedverdigende død. Og 

mange lar det bli med det. En fortelling fra den gang, som ikke 

har noe med oss mennesker i dag å gjøre. 

 

Men fortellingen om Jesus stopper ikke ved korset. Den stopper 

ikke en gang ved graven, den går bare inn i en ny del. Prest 

Knut Grønnvik forteller i en av sine andaktsbøker om sitt møte 

med Hagegraven, en gravhule i Jerusalem som er en grav fra 

Jesu tid. Først satte han seg på en benk utenfor graven. Utenfor 

i sollyset og livet som yrer i Jerusalem, ser en gravinngangen 

som et svart kaldt hull, der alt lys og liv forsvinner, inn i et kaldt 

mørke som roper fortvilelse, sorg og skrekk. Går en inn kommer 

en ikke videre, i graven og i døden ender alle veier. Men inne i 

gravhulen, når en snur seg, forandrer alt seg. En kan se ut, ut til 

livet og lyset. Å se ut av graven er som å se inn i paradis. 
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Anne Strømvoll har nå levert sin masteravhandling 

«Johanna Bugge Berges utsmykning i Lunde kirke», og hatt en 
vellykket muntlig eksamen over den. Vi gratulerer Anne med 
denne oppgaven, og er svært glad for arbeidet hun har gjort 

om takmaleriene i vår kirke. I neste nummer av menighetsbla-
det vil det komme mer fra Anne om hennes arbeid.   

MANNSRINGEN PÅ SOLHAUG VÅREN 2018 
 

12. mars kl. 18.00 

9. april kl. 18.00 
 

Velkommen! 

Fortellingen stopper ikke ved graven, for om morgenen tre da-

ger etter Jesu død kommer historiens største vendepunkt. Og 

det er her fortellingen om Jesus har noe å si for oss mennes-

ker i dag. Ved graven møter de som sørger, de som har mistet 

den de elsker, den levende Jesus.  

Han som snudde i gravhulen, fra død til liv, Han som døden 

ikke kan holde på. Og det Jesu venner forteller gir oss håp! 

Håp om at døden ikke er slutten, at vi har en Gud så sterk og 

full av kjærlighet, at Han engang skal reise oss opp, at Hans 

kjærlighet er sterkere enn døden, vår død. 

 

Vår fortelling slutter ikke ved graven, ved vår død, den er bare 

et stopp på veien videre ut i lyset. 

 

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den en-

bårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, 

men ha evig liv. 
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VISITASPROGRAM  

 
6. - 11.  mars 2018 får menighetene  
i Nome besøk av biskop Stein  
Reinertsen fra Agder og Telemark  
bispedømme. 
 

Formålet med bispevisitasen er å  
støtte, inspirere og veilede menigheter 
og ansatte, og gjøre kirkens nærvær 
synlig i lokalsamfunnet.  

Biskopen skal ha samtaler med menighetsrådene, 
prestene, kirkeverge og staben. 

Vi gleder oss til biskopen med følge kommer på besøk.  
Visitasmeldingen for Nome kan dere lese på vår nettside 
www.lundekirken.no. Det er et travelt program de dagene vi 
har besøk. Se program. Du er hjertelig velkommen der det 
står «åpent arrangement».  
 

Tirsdag 6. mars 

10.00 Oppstartsmøte med staben 

11.00 Arbeidslunsj med kommuneledelsen 

13.30 Holla 10 - årige skole 

17.00        Middag med staben 

19.00 Lunde bedehus v/ Normisjon. Åpent arrangement. 

 

Onsdag 7. mars 

08.30 Morgenbønn i Flåbygd kirke. Åpent arrangement. 

09.15 Lunde 10 - årige skole 
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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. 

10.30 Andakt Nome sjukeheim 

11.50 Andakt Bjervatun alderspensjonat 

12.30 Svenseid barnehage 

14.15 Konfirmanter i Lunde 

17.30        Felles soknerådsmøte m/ middag 

19.30        Konsert i Holla kirke. Åpent arrangement. 

 

Torsdag 8. mars 

08.30 Morgenbønn i Helgen kirke. Åpent arrangement. 

09.30 Helgen Montessoriskole 

11.00 Bedriftsbesøk på Ulefos Jernverk 

13.30 Nome videregående skole avd. Søve 

17.00 Lunde barne– og mini gospel 

18.00 Familietorsdag på Fredheim 

 

Søndag 11. mars Åpent arrangement. 

11.00 Visitasgudstjeneste i Lunde kyrkje.  

  Samarbeid med Holla og Helgen sokn.  

  Sang ved Lunde kammerkor. 

  Visitasforedrag.  

  Kirkekaffe på Solhaug.  

   

  VELKOMMEN! 
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Fager kveldsol smiler 
over heimen ned, 
jord og himmel kviler 
stilt i heilag fred. 

Berre bekken brusar 
frå det bratte fjell, 
Høyr kor sterkt det susar 
i den stille kveld! 

 

Min salme 

Inger Røddesnes 

Jeg lærte mange salmer opp gjennom folkeskolen.  
Fra 4. klasse og oppover hadde vi nesten ukentlig salmevers 
vi måtte lære utenat. Vi sang ofte salmer, og skoledagen av-
sluttet vi alltid med "Fager kveldsol smiler", så det er en kjent  
salme for meg. 

Ingen kveld kan læra 
bekken fred og ro, 
ingi klokke bera 
honom kvilebod. 

Så mitt hjarta stundar, 
bankande i barm, 
til eg ein gong blundar 
i Guds faderarm. 
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Stor gla`sang kveld på Solhaug 

Fredag 13. april 2018 

kl. 19.00  

får vi besøk av  

country-gospel  

sanggruppa "Vi 3"  

fra Østfold. 

«Vi 3» består av Asbjørn Melby (fra Rakkestad) på bassgitar,  

Jan Pihlstrøm (fra Halden) på sologitar og sang, Vidar Nilsen 

(fra Halden) på kompgitar og sang. 

De har sunget sammen i flere år og holder konserter, sang-

kvelder samt «venner/venners»-fester med mer. Gjennom  

sangen og musikken ønsker de å formidle Guds kjærlighet,  

nåden og friheten. 

Vi gleder oss til å høre gitarspill og sang på høyt nivå, mye 

country gospel og «Shadows-inspirert» instrumentale innslag. 

Friske allsanger med Gunnar Ajer ved pianoet. 

Hyggelig sosialt samvær rundt småbordene. Vi serverer suppe, 

kaffe og kaker. 

Gratis inngang, men det vil bli tatt opp en kollekt! 

Vi håper på fullt hus, der alle er velkomne! 

 

Arr.: Lunde og Flåbygd sokneråd 
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Solhaugbasaren  2017 
 

Netto inntekt kr. 47 303,- 
Dette går til drift av huset. 
Hjertelig takk til alle som bidro. 

Basarkomiteen 

 

Har du behov for å leie lokale 

til konfirmasjonshelga 5. - 6. mai 2018? Vi har ledig lokale! 

 

Ta kontakt med Egil Halsvik, tlf. 95 25 90 71. 

 

Solhaug  

Søndag 8. april 2018  

 kl. 11.00.  

 

Det blir gudstjeneste kl. 11.00 på Solhaug menighetshus og  

årsmøte direkte etter gudstjenesten. Enkel bevertning.  

Årsmeldingen vil bli lagt ut på våre nettsider www.lundekirken.no  

og i kirkene i midten av mars. 

NY LEDER I LUNDE OG FLÅBYGD SOKNERÅD 

I soknerådsmøte 7. februar 2018 ble Harald Omnes valgt inn 

som ny leder i Lunde og Flåbygd sokneråd. Harald har vært 

kasserer de siste to årene, og  vil også ivareta økonomien i  

soknerådet ut perioden. Det vil komme et intervju med Harald i 

neste nr.—slik at vi blir litt kjent med den nye lederen vår.    
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Nå kan du gi kollekt med mobil og registrere dåp på nett! 

Se våre nettsider: www.lundekirken.no   

 

 

Menigheten har inngått et 2 årig  

samarbeidsprosjekt med Agder og  

Telemark  bispedømme om ungdoms-

arbeidet. Nytt prosjekt—ny  

ungdomsarbeider—nytt konsept. 

Velkommen til ungdomskirka Fidus fredag 20. april kl. 19-22. 

Alle fra 8. trinn - 10. trinn vil få egen invitasjon. Følg med på 

plakater, nettsidene våre eller Facebook.

Tyri bedehus  
 

BASARKVELD 

Fredag 6. april 2018 kl. 18.00. 

Marit Liestøl holder andakt. Maria Halland synger. 

Loddsalg. Kveldsmat. 

HOVEDBASAR 

Tirsdag 1. mai 2018 kl. 17.00. 

Leif Raustøl holder andakt. Hege og Marie Ulsnes synger. 

Loddsalg og trekning. Kveldsmat. 
 

Alle er hjertelig velkommen! 
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Veien fra Lunde til Mexico 

Vi sitter på romjulskonsert 
på Villa Lunde 29.12.17 og 
hører på flott sang fra flotte 
operasangere.  

Kyrkjebladet har hatt en prat 
med en av dem, Magnus 
Dorholt Kjeldal (28 år) - en 
ekte "lonnhæring" og  
allerede kjent operasanger. 
Og lite visste vel lederne av 
Barneforeningen på Tyri be-
dehus, den gangen, at de 
hadde med en fremtidig 
operasanger å gjøre! Flere 
ganger har vi hatt gleden av 
å høre han synge på jule-
konserten i Lunde kyrkje. I 
skrivende stund er han i 
Kristiansund og er med og  
setter opp operaen Carmen. 

 

Har du alltid vært glad i å synge, opptrådte du som guttunge, 

noen som oppmuntret eller inspirerte deg? 

Jeg var stille og beskjeden av meg, men jeg var fra jeg var liten 
glad i å synge og syns det var moro å synge. Særlig mamma har 
sagt at hun mange ganger har undret seg mye over at jeg skulle 
bli den som skulle bli den scenevante gutten. 
 

På ungdomsskolen hadde jeg Jarl Håvard Borgen som musikk-
lærer og han ble en stor inspirator og "dramaskin" for meg. Vi 
hadde et band, hvor jeg spilte bass, og jeg sang også for han.  
17. mai i 9.klasse opptrådte jeg med å synge i Nomehallen. Det 
var "det første steget ut". På den tiden sang jeg også inn en jule-
cd for Jarl Håvard. 
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Når ble du bestemt på at du ville fortsette med sang /musikk? 

Det ble jeg klar over på vei ut av ungdomsskolen, så da ble det 3 år 
på musikklinja ved Skien vid.gå.skole. Der måtte vi synge klassisk, 
noe jeg ikke likte så godt, ville heller synge Elton John. Sanglæreren 
min Bjørg Tønnesen lærte meg å bli glad i klassisk sang og opera, 
og det var da lysten til å bli operasanger "vekte liv i" meg.  

Så ble det mere skolegang? 

Ett år på Toneheim folkehøyskole var en kjempeopplevelse. Veldig 
glad for det året som var både koselig og lærerikt. Videre ble det 1 år 
ved Barratt Due musikkinstitutt før Musikkhøyskolen i Oslo, med 3 år 
som førte til Mastergrad i opera. Det som til nå mer og mindre hadde 
vært en hobby, skulle bli til en jobb. 

Har det blitt til en jobb da Magnus? 

Ja, det har det blitt. Jeg har følt meg heldig hele tiden. Kom i kontakt 
med regissør Ronald Rørvik og jeg sang på audition for ham. Fikk da 
tilbud om en hovedrolle, tittelrollen til: Figaros bryllup, bare et halvt år 
etter jeg var ferdig utdannet. Det var jo stas. Dette ble min debut, 
også det var i Kristiansund. 

Du fikk etterhvert flere oppdrag? 

Ja, jeg har sunget i flere forskjellige Operahus, Festivitetshus, på 
Operafestuker både i inn- og utland. Etter Carmen blir det Trylle-
fløyten i Stjørdal. 

Men så gjorde du noe helt spesielt ?                                                                         
Det stemmer. I to perioder lærte jeg meg meditasjon og ble også  
selv meditasjonslærer, dette i et fjellandskap i Spania. Her møtte jeg 
henne som nå er min forlovede, fra Mexico. Har lært meg spansk, vi 
måtte jo forstå hverandre! Har feiret jul med hennes familie i Mexico 
og bodd der delvis det siste året nå. Når jeg er i Norge nå  har jeg 
fått oppdrag  i forskjellige operaer. Jeg har lært veldig mye etter endt 
utdannelse også av verdier jeg før ikke har sett så klart. Det å skulle 
være operasanger på heltid som freelance er ikke bare lett. Ustabilt, 
litt usikkert, avhengig av at andre liker sangen din og kan gi deg jobb 
og muligheter.  

Fortsettelse neste side. 
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Planer videre? 

Vi skal gifte oss i Mexico nå i vår. Jeg trives godt der, det er et 
koselig land med mange fine mennesker. Jeg kommer til å reise 
litt fram og tilbake, har ikke tenkt å legge operasangen "på hylla". 
Sist høst sang jeg i en opera i Mexico, - moro. Forloveden min, 
som er psykolog, er veldig glad i sangen min! Har også hatt et 
engasjement som musikklærer ved et Universitet der borte, men 
det har tatt lang tid med å få papirene med visum og oppholds-
tillatelse i orden. 

Noe du vil si til de som leser Kyrkjebladet? 

Jeg håper alle må finne det som jeg selv er glad for å ha funnet, 
og som har blitt mere sentralt i livet mitt. Det å få fokus på å være 
takknemlig, og å verdsette gode ting som kjærlighet og fred.  
Prioritere alt det gode man har og ikke jage så mye etter det  
materielle. Mange har feil fokus og overser det som er viktig. 

Alle fortjener å bli sett på som om de ikke trenger og fikses,  
fortjener å se seg selv som hel og helt komplett og at de er  
gode nok. 

Torgjerd Lahus 

 

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 Renny 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 



13 

 

Lunde barnegospel og Lunde minigospel 

 

Torsdag er fortsatt den store kor- 

dagen for barnekorene i menigheten vår.  

Barnegospel øver på Solhaug kl. 15.30-16.30  

(de som er på Sfo blir hentet der), og Minigospel øver fra kl. 

17-17.45. Det har vært mange syke barn i starten av 2018, 

men nå håper vi at folk begynner å friskne til igjen og blir klare 

for kor! 

Her ser vi bilder fra familiegudstjeneste 26. november: 

 

 

 

 

 

Korene avsluttet høst-semesteret med julekonsert på  

Bjervatun, og startet opp vår-semesteret med juletrefest på 

Solhaug.  

                     

 

 

 

Gå inn på www.lundekirken.no for mer informasjon.  

Frøydis Bøe Holte er musikalsk leder for begge korene. 

 

 

Lunde barnekor og Lunde minigospel 

 

På korøvelsene lærer vi nye sanger, repeterer de 

vi kan, spiller instrumenter, beveger oss etter  

signaler fra piano og danser!  

 

Kjenner du noen barn mellom 3 år og 4. klasse 

som har lyst til å synge i kor, er de hjertelig  

velkommen!  
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9.-10. februar arrangerte tros-
opplæringen i Lunde og  
Flåbygd menighet Lys Våken  
i Lunde kyrkje, som er et årlig 
arrangement i kirken for barn 
som går i 5. og 6. klasse.  
 
Mange spente barn hadde 
meldt seg på og de gledet seg 
til å være med. I år samarbei-
det vi med Grenland kristne 
senter i Skien, noe som ble et 
fantastisk samarbeid.  
 
Lys Våken-helgen begynte 
med diverse leker som f.eks. 
utebingo utenfor kirken og  
barna fikk være med å lage 
lyslykter i snøen. Vi hadde 
også rigget til gudstjeneste-
verksted, hvor barna laget bøn-
nelapper og fastelavnsris, som 
vi pyntet kirken med på søndagen.  
 
I år hadde vi et nytt innspill i andakts-delen, som vi tror barna 
likte veldig godt. Andakten handlet om Samuel som ung,  
- i templet hvor han hørte Guds stemme. En av lederne dramati-
sere hele historien, noe som førte til mye latter og glede blant 
barna.  
 

Lys Våken 
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Vi avsluttet fredagskvelden med hjemmelaget pizza, kake og 
nattkino (Prinsen av Egypt). 
 
Lørdagsmorgen var frokosten klar med bl.a. pannekaker.  
Dette falt i god smak hos barna. 
 
Det er en stor glede å se at barna trivdes og hadde det gøy. 
Jeg ønsker å takke frivillig ledere fra Lunde og Flåbygd menig-
het og Grenland kristne senter for en fantastisk helg! Og for at 
dere stilte opp med mat og nattvakter. Noen var også med 
hele helgen. En stor takk til dere alle! 
 
Vi gleder oss allerede til neste års Lys Våken-arrangement!  

 

Vennlig hilsen, Cathrine Friberg 

Til alle frivillige i  

menigheten vår! 

Velkommen til  

medarbeiderfest!  

Vi vil invitere akkurat 

deg, for den viktige 

jobben du gjør. 

Det setter vi veldig  

pris på!  

Sett av datoen  

allerede nå. 

Torsdag 31. mai 2018 

Invitasjon kommer :)  
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Foto: Anette H. Johanson 

Dei frammøtte fekk med seg ein sterk 

versjon av Draumkvedet trettande 

dag jul, i den vakre vesle krosskyrkja 

ved Straumens breidd i vinterkledde 

Flåbygd. Det er etter kvart blitt sjel-

dan å høyre dette monumentale  

visjonsdiktet framført som rein solo 

utan tonefølgje. Det viste seg igjen  

at det er med denne tradisjonelle  

forma at ein kvedar best evnar å få 

fram den rare litt skeive tonaliteten i 

dette eldgamle tradisjonsstoffet. 

Ingvill Marit Buen Garnås framførte ei lett tilpassa form etter 

Maren Ramskeid frå Kviteseid, nedteikna av Olea Crøger og 

utgjeve av M.B. Landstad i 1851. Det er andakt over Draum-

kvedet slik vi høyrte det i kyrkja denne vinterkvelden. Garnås 

er ein kvedar som har ei både stillfarande og kraftfull formidling 

som rører sterkt ved tilhøyrarane. Den nakne stemma står godt 

til desse strofene, slik dei blei presenterte med dei ulike gamle-

stevtonane som er nytta i tradisjonen.  

I avrundinga av konserten fekk Garnås med seg dei frammøtte 

på omkvedet i den gamle versjonen av Et barn er født i Betle-

hem. Med felles halleluja og det stillferdige nyårsverset blei 

kvelden runda av. Ei annleis musikalsk oppleving i Flåbygd 

denne kvelden, med stearinlys som einaste lyskjelde. - Og eit 

godt tiltak frå arrangøren Lunde og Flåbygd sokneråd. 

           KH. 

Stemningsfull framføring av  

Draumkvedet i Flåbygd kyrkje 
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Foto: Silje Laland Moe 

Foto: Anette H. Johanson 

Kultur i kyrkja:  

Treårig prosjekt i Lunde og Flåbygd  2017-2019 

Lunde og Flåbygd sokneråd er i gang med sitt treårige prosjekt 

«Kultur i kyrkja» støtta av Agder og Telemark bispedømme. 

2018 er det andre året for dette kulturprosjektet der stemme og 

song står sentralt i formidlinga av tradisjonsmusikk. I 2017  

hadde vi eitt arrangement, og i 2018 blir det to.  

Laurdag 6. januar var det ein stemningsfull framføring av 

Draumkvedet. Sjå side 16.  

 

På Maria bodskapsdag, sundag 18. mars kl. 18.00, 

byr vi inn til Mariaviser i Lunde kyrkje.  

 

Mariavisene blir presentert av duoen Sinikka Langeland med 

song/kantele og domorganist Kåre Nordstoga på kyrkjeorgel. 

Sinikka Langeland er internasjonalt kjent for sine songar frå 

Finnskogen, for å kombinere norsk og internasjonal folkemusikk 

slik som til dømes i det tidlegare prosjektet Magic Forest.  

Kåre Nordstoga er heddølen som musiserer i Oslo Domkirke og 

som turnerer verda over med Sinikka Langeland og andre  

verdsartistar.  

 

Vi ser fram til denne vårlege  

musikkopplevinga i Lunde kyrkje  

i mars, på dagen da den frukt-

sommelege Maria møy får det  

magiske bodet frå engelen om at 

Guds son er i vente, fødd som 

menneskeson. Under over alle  

under.  
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Også i år arrangerte 

Lunde kammerkor jule-

konsert i Lunde kyrkje 

med stor suksess! Kir-

ken var stapp full da 

konserten startet presis 

kl. 17.00. Nora Juel gav 

oss vakker musikk på 

fiolin sammen med hus-

bandet.  

Bjørn Lona sørget for god lyd, og årets gjestesolister var Eskil 

Evju Fjeldly, Tony Carey, Elisabeth Løvskeid og Brødrene. 

Kammerkoret med egne solister framførte sine vakre jule-

sanger og litt allsang ble det også. 

Nå øver koret til Bispevisitas,  

17. mai og «Allsang på slusa».  

Kanskje får vi oppleve alle  

korene i felles aksjon på  

17. mai i år også? 

Har du også lyst til å synge i 

kor, er du hjertelig velkommen 

til å begynne i vårt trivelige 

blanda-kor. Vi er en fin, trofast 

gjeng som har det utrolig hyggelig sammen!   

Lunde kammerkor øver på Solhaug menighetshus hver 

tirsdag kl. 19-21. 

Vi tar gjerne imot flere sangere i alle stemmegrupper. 

Lunde kammerkor 
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KYRKJEBLADETS GAVELISTE 2017 

Hjertelig takk for gavene. De er vi helt avhengige av. 
 
Først litt om årets inntekter og kostnader: 
I år har det kommet inn kr. 62.400 fra 249 organisasjoner og en-
keltpersoner. Dette er nesten kr. 23.000 mer enn i 2016. Denne 
store forskjellen kan forklares med at betalingsgiroen i 2016 
kom sammen med desembernummeret. Dette medførte at en 
stor del av gavene kom inn i løpet av januar 2017. 
Giroen for 2017 kom i høstnummeret, slik at det aller meste av 
gavemidler har kommet i 2017. 
 
Utgiftene våre er utelukkende kostnader til trykking og porto. 
I 2017 var kostnadene kr. 54.700. Av dette utgjør trykking kr. 
47.400 og porto kr. 7.300. Vi har ca. 80 personer som bor uten-
bygds og derfor får bladet tilsendt. 
 
Bladet har kommet ut med 4 nr. I 2017. Kostnadene pr. nr. Blir 
da kr. 13.675. 
 
Gavelista: 
Signe Ninni Nordnes 200,  Øystein Kyrkjebø 200,  Brit Bergersen 
Næs 100,  Kittil Øygarden 250, Aase Gisholt 500, G. Hegna 200,  
Rigmor Fosnæs 200, Solveig Frtetland 300, Lillian Grini 400, 
Sigbjørn H 250, I og OAL 200,  Mari og Aase Kari 200, Anne-Berit 
Hella 500, Nils Kittilskås 300, Arvid Hvalen 300, Ingerid Strand 
200, Eivind Rønningen 250,  Arvid Hagen 300,  Birger Berge 300,  
Kristine Buverud 200, Bea og Hans Magne Værstad 200, Einar Lia 
400, Olav Øygarden 500, Kari og Jan Nielsen 300, Alf Rønningen 
250, Lillian og Bjørn Aasheim 200, Sten Leo Eriksen 200, Leif 
Raukleiv 200, Lunde Normisjon 2000, Berit Kari Schnell 300, Karin 
Plassen 200, Anna og Olav A 250, Ingeborg Randi Apalnes Ny-
moen 200, Ingebjørg Tveit Felle 500, Gerd Thomassen 200, Margit 
Bø 200, Harald Omnes 200, Marit Liestøl 200, Anne Margrethe 
Rottem og Hege Christensen Rottem 200,  
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 Solfrid Bjerva Rinde 200,  Gunn-Aase og Ivar Opheim 250,  Kai 
Morten Dammen 200,  Gave 200,  Elisabeth og Halvor Øygarden 
200,  Knut Kjøk m.fam 200,  T. og M. Bø 300,  Fam. TB 200,  Lai-
la og Olav Lia 500,  Kjersti Ajer 200,  Dagrunn Ova 200,   
Magda 200,  Anne Gørill Lunde Dahlen 300,  Øystein Øyaland 
50,  Karen Marie Ulsnes 300,  Inger og Olav Nome  500,  
Wenche Marie Kittilsen 250,  Gudrun og Sten Leo 300,  Karen 
Anne Braathen 300,  Tore Tengesdal 500,  Nils Magne Lundefa-
ret 200,  N.O.Plassen 200,  A. Langelid 200,  Nils Per Hovland 
200,  Anne Kari Ova Sønstebø 200,  Olav Solvoll 250,  Sveinung 
Børte 300,  Olaug og Helge Apalnes  300,  Reidun og Geir  
300,  Harald Orekåsa  200,  Frøydis og Stian Holte  200,  Else og 
Leiv Fretland 300,  Atta Thorsdalen 400,  Anlaug Ajer 250,  Liv 
Birgitte Smukkestad 100,  Brit Bergersen Næs 100,  Eldbjørg og 
John Peder Lia 400,  Helene og Tom Kittilsen 200,  Torgjerd Loe 
Lahus 200,  Hilde og Ottar Enggrav 200,  Turid Ramfjord 250,  
Gudmund Rønningen 300,  Odd Gudmund Hegna 400,  I.B. Og A. 
500,  Grethe og Kjetil Groa 300,  Inger Lise og Olav Smeland 200,  
B. Kittilsen 200,  Elsa Hogga 200,  Trygve Sandstå 300,  Knut 
Hermannsen 500,  Øyvind Riis 100,  Astrid Strand 200,  Sveinung 
Standeren 200,  Liv Kleiv Grinderud 200,  Erling Olav Susaas 
250,  Nine og Arne Fjeldly 250,  Gunnar Arne Wik 250,  Bea og 
Hans Magne Værstad 200,  Klara Westengen Gregersen  
200,  Magnhild Brukåsa 200,  Esther R. Tveito 300,  Sigfrid Dalen 
100,  LR og H Langelid  150,  A og B Jønholt 200,  Gro Håland 
200,  Liv Saga 200,  Bodil og Egil 200,  Aslaug Haugane 200,  Be-
rit Fredly 200,  Rønnaug Lindgren 200,  Svein Gunnar Liestøl 
200,  Solveig Steinsrud 200,  Grethe Abelvik Kyrkjebø 200,  Ran-
nei Ringhus 200,  Gunnar Smukkestad 250,  Trude Martinussen 
Friedrich 250,  Hans Olav Lahus 250,  Gunnulf Arne Hegna 250,  
AR 250,  Signy Hanto 250,  Terje Kristen Lunde 300,  Elektro 
Lunde 500,  Karen Wally Hegna 200,  Inger Kristin Tveitan 200,  
G og H  Hedenstad 200,  Tove Vassend 200,  Anne I. Jensen 
200,  Paul Evju 200,  Odd Sverre Kolstad 200,  Aina Irene Helge-
tveit 200,  Marit Granhaug 200,  Anne og Jens 200, Gunvor og 
Magne Lia 250,  Mette Linea Bølstad 250,  Tora Bastiansen 200,  
Rinskijen Mulder Pettersen 200,   
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Johanne Orekåsa 200,  Leif Raukleiv 200,  Fam TB 200,  Signe Hogga 
200,  A Løvskeid 250,  Jenny Rinde 200,  T og M Bø 400,  Aase Gisholt 
500,  G Hegna 200,  Ø 200,  Marie Lunde 200,  Inger Marit og Kjell Jo-
hansen 200,  Berit og Stein Bjørn Lia  200,  Sigurd Beregkåsa 200,  
Rigmor Fosnæs 200,  Karin og Bjarne Valen  200,  Boel 250,  Gunnar 
Dalen 500,  HV-JB 500, Ingebjørg Siksjø 150,  Liv og Gunvald Lia 200,  
Gudrun Otterkjær 200,  Inger Marie Sundbø 200,  Anders G. Steinsrud 
200,  Solveig Fretland 500,  Dina Myhre 200,  Ingeborg Stein-
haug300,  Solbjørg og Ingvar Ajer 100,  Tordis Gulliksveen 200,  Sol-
bjørg G Steinsrud 200,  Arne Ripegutu 300,  Agust Armann Larusson 
400,  Mari Hauge Aaen 200,  Odd A Lunde 200,  Anne Marie Dalen 
100,  Stig Kjeldal 200,  Ingrid og Arne Tveit 200,  Arild, Olav og Ragn-
hild 200,  Arne Olav Apalnes 200,  Kari Hørthe Kjeldal 200,  Olav Øy-
garden 300,  Sigbjørn Lia 300,  Berit og Jan Schnell 300,  Jorunn Fret-
land 100,  Unni Flatland Løvereide 150,  Ingrid Helene Børresen 200,  
Kari og Olav Haugane 200,  M H Røysland 200,  Ingebjørg Tveito 200,  
Maria Øygarden 200,  Kirsten Rørvik 250,  Sigrid Tveito 200,  Marianne 
Dalen 200,  Bjørg og Gunnar Rønningen 200,  Ingeborg Smukkestad 
200,  Torleif Midtbøe 300,  Helge Olav Hellstad 200,  Audhild Risdalen 
200,  K. S. Dusterud 200,  Gunhild Moen 200,  Kristine Buverud 200,  
Halvard Holte 200,  Ingebjørg Nelly Graneru 200,  Kittil Øygarden 200,  
Odd Halvard Apalnes 500,  Olaug Kjeldal 200,   Anne Marie Tvei 200,  
Lilly Emilie Lona 200,  Alf Rønningen 200,  Kari og Jan Nielsen 200,  
Gerd Ajer 100,  Eivind Rønningen 250,  Ingrid Omnes 200,  Sigbjørn 
Halvorsen 200,  Vidar Sandstå 200,  Ragna Berge 100,  Ivar Georg 
Strømodden 200,  Hildur  og Arne Lia 200,  Ragnhild Marie Sandstå 
200,  Herborg Børte 200,  Gunhild og Olav Knutslid 300,  Ingrid Vreim 
og Per Halvor Tveitan 200,  Gave 300,  Gave 200,  Anund Sunde 300,  
Marit Liestøl 200,  Signe Nordnes 200,  Harald Solheim 250,  Birger 
Berge 300,  Olav Helgetveit 200,  S.H. Nordskog 200,  Arvid Hagen 
300,  Gave 200,  G. Lunde 300,  Katrine Burmeister 400,  G. Steinsrud 
100,  Marie Stang Enggrav 200,  Margit Bø 200,  Per Harald Ajer 250,  
Nils Kittilskås 200,  Magda Sandstå Hansen 200,  Tyri Bedehus 
1000,  Åsta Nordskog 200,  Elsa 
Mathilde Bø 500,  Hege Torunn 
Hvalen 200,  Karin Plassen 200,  
Kari og Olav 250,  Audhild og Arne 
Arnesen 200,  Lillian Grini 300,  
Gerd Aasen 200,  Anne Margrete 
Rottem 200,  Yngvar Messel 200,  
Tora Smukkestad 200,   
Inger Røddesnes 300.   
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Tiden for årets konfirmasjoner  

nærmer seg. 

Det blir 3 gudstjenester i år. 

 

Årets konfirmanter er: 
Lunde kyrkje 5. mai kl. 12.00 
Gavle, Kari 
Grindkåsa, Sivert 
Helweg, Nora 
Holm, Lotte Cecilie 
Johnsen, Anya Isabel Boyles 
Kolstad, Emma Evju 
Lia, Andrea Skåland 
Lunde, Malin 
Paulsen, Rebecca Todnem 

Flåbygd kyrkje 13. mai kl. 11.00 
Giers, Szymon og Næs, Anne Lovise Halvorsen 

 

Informasjon om konfirmantopplegget og  
påmeldingsskjema for 2018/2019 blir 
snart sendt ut. Det er sokneprest  
Ragnhild Halden som vil være  
konfirmantprest. 
 
Konfirmasjonstidspunkt 2019: 

Lørdag 4. mai: kl. 12:00 i Lunde kyrkje 
Søndag 5. mai: kl. 11:00 i Lunde kyrkje 
Søndag 12. mai: kl. 11:00 i Flåbygd kyrkje 
 
Ved behov settes det opp konfirmasjonsgudstjeneste  
i Landsmarka kapell.  
 

                   Velkommen som konfirmant i 2019! 

Lunde kyrkje 6. mai kl. 11.00 

Hermansen, Ida Elisabeth 

Lauritzen, Tina Haugane 

Rød, Jonas Holte 

Skaret, Karianne Løvskeid 

Slotte, Inger Emilie 

Storhaug, Isak 

Tinghaug, Malin 
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Sammen sørger vi for livsviktig, enda mer vann til 
flere mennesker i Fasteaksjonen  

tirsdag 20. mars 2018. 

Fra kl. 17.00 banker  
konfirmantene på døra di,  
for å samle inn penger til 

Kirkens Nødhjelp.  

Ta godt imot konfirmantene! 

 

Vi trenger frivillige. Har du 
mulighet til å hjelpe til med 
kjøring eller å gå med  
bøsse? Ta kontakt med  
Stian Holte, tlf. 97743658. Oppmøte på Solhaug kl. 16.30.  

FASTEAKSJON 2018 
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Det er bare timer til jeg går ut i vinterferie og jeg sitter å hører 
Anette synge inne på kontoret sitt. Det er så koselig.  
 
Det er mye å gjøre om dagen med regnskapsavslutning og  
årsmeldinger. Det er mye å huske på - mye planlegging.  
På toppen av alt får vi biskopen på besøk i mars. Vi gleder oss 
til trivelige dager sammen med biskopen og hans følge. Dere 
kan lese mer om programmet i dette bladet og visitasmeldingen 
ligger på nettsiden vår.  
 
Vinterferie - ja. Det er jo kjempe-
moro at det er så mye snø!  
Da kan vi gå på ski i de flotteste 
løyper fra sentrum og langt inn-
over i Landsmarka. Men, for  
kirketjenerne kan dette være et 
mareritt. All snøen… og strøing 
når det er glatt.  
 
Staben har i vinter jobbet med risikokartlegging og handlings-
plan. - En stor oppgave som tar mye tid. Vi har fått god hjelp av 
bedriftshelsetjenesten og vet dere, alle syntes dette er  
spennende. Det er mange ting som må tenkes på, og det er  
viktig å få dette i et godt system. 
 
Årets store investering er brannalarmanlegg i Flåbygd kyrkje.  
Jeg har akkurat sendt forespørsel til Riksantikvaren og Agder og 
Telemark bispedømme. For vi må ha godkjenning før vi starter. 
Målet er å ha anlegget ferdig til 1. desember 2018.  
 
Da gjenstår det å ønske alle en fin og snørik vinter.  
Prestekontoret på Lundetunet er åpent hver tirsdag fra kl. 9 - 15. 
Velkommen innom!  
       Hilsen staben v/ Mona 
 
 

Nytt fra staben  
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Slekters gang 

 
 LUNDE OG FLÅBYGD  

MENIGHET HAR  

FÅTT VIPPS 

VIPPS NR. 10 73 41  

Gravlagde i Lunde: 

Anne Hvilen 

Gunnar Solvold 

Martha Tomine Lia 

Gunnar Golid 

Terje Aasane 

Torborg Gunlaug Bø 

Arne Knutslid 

Gravlagd i Flåbygd: 

Liv Egeland 

 

 

Døypte i Lunde: 

Selja Blütecher Rinde 

 

 

NMS Gjenbruksbutikk i Bø 
  
Butikken har frivillige medarbeidere fra Bø, 
Nome og Sauherad. Vi er en fin gjeng som  
liker å være med i dette arbeidet. 
De fleste har vært med siden butikken startet 
opp for snart 7 år siden. Alle blir eldre og  
kjenner at kreftene ikke er det de var, og  
velger å slutte av den grunn. Andre har måttet 
gi seg på grunn av sykdom. 
 
Vi trenger derfor nye medarbeidere! Har du lyst, eller vet om 
andre som kan ha lyst til å være med er dere hjertelig  
velkomne! Kontakt Torgjerd Lahus, tlf. 90996367, eller  
Reidun L. Erikstein (butikkleder), tlf. 97198906. 
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 Møte og samlingar 

LUNDE BEDEHUS 
MARS - JUNI 2018 

DAG DATO TID MØTE / SAMLING 

Mars Månedens misjonsland: Ecuador 

Tirsdag 6. mar 19.00 «Tirsdagsamling» med besøk av 

biskopen. 

Tirsdag 

Onsdag 

Torsdag 

Tirsdag 

13. mar 

14. mar 

15. mar 

20. mar 

19.00 

  

  

19.00 

Møteuke / dager. Besøk av:  

Ulf Børje Rahm, Sam Tore Bamle 

og Øyvind Barland 

«Festkveld» 20. mars 

April Månedens misjonsland: Europa 

Tirsdag 10. apr 19.00 «Sangsamling» Besøk av:  

Anne Berit og Anders Langemyr. 

Tirsdag 17. apr 19.00 «Bibeltime» v/ Leif Raustøl. 

Tirsdag 24. apr 19.00 «Ord og toner» Besøk av: Herdis og 

Øyvind Jørgensen. 

Mai Månedens misjonsland: India 

Fredag 

Lørdag 

Søndag 

4. mai 

5. mai 

6. mai 

19.00 

18.00 

17.00 

Bedehuset. Felles møtehelg med 

Kurt Hjemdal 

«Veslekyrkja» Bedehuset. 

Tirsdag 15. mai 19.00 «Tirsdagsamling» Besøk av:  

Sam Tore Bamle. 

Tirs -  

tors 

22. - 23. 

- 24. mai 

Fra kl. 

17.00 

Dugnadsdager med innlagt kaffe-

pause. 

Tirsdag 29. mai 18.30 Tur til Marit og Tor Liestøl`s hytte. 

Ta med stol, grillmat/kaffe/drikke. 

Juni Månedens misjonsland: Kambodsja 

Tirsdag 5. juni 19.00 «Førsommer fest». 
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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 

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 S. 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: 

Harald Omnes, tlf. 91 57 14 65  

har-omne@online.no  

 

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  

22. mai 2018 

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: 1700 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 95 25 90 71. 

Gave til Solhaug 
Nå er det mulig 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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Søndag 4. mars 

3. søndag i fastetiden 

Veslekyrkja kl. 11.00 

Mark 9, 17-29  

Søndag 11. mars 

4. søndag i fastetiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Visitasgudstjeneste sammen 

m/ Holla og Helgen sokn  

Joh 3, 11-16  

Søndag 18. mars 

Maria budskapsdag 

Flåbygd kyrkje kl. 11.00 

Luk 1, 46-55  

Søndag 25. mars 

Palmesøndag 

Landsmarka kapell kl. 11.00 

Matt 26, 6-13  

Torsdag 29. mars 

Skjærtorsdag 

Nome sjukeheim kl. 16.00 

Luk 22, 14-23  

Fredag 30. mars 

Langfredag 

Flåbygd kyrkje kl. 11.00 

«Langfredag i ord og toner» 

Joh 18, 1-19, 42  

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.  

Søndag 1. april 

Påskedag 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Høytidsgudstjeneste 

Matt 28, 1-10  

Søndag 8. april 

2. søndag i påsketiden 

Solhaug kl. 11.00 

Familiegudstjeneste 

Årsmøte etterpå 

Joh 21, 15-19  

Søndag 15. april 

3. søndag i påsketiden 

Lunde kyrkje kl. 16.00 

Samtalegudstjeneste 

Joh 10, 1-10  

Søndag 22. april 

4. søndag i påsketiden 

Landsmarka kapell kl. 11 

Joh 13, 30-35  

Søndag 29. april 

Ingen gudstjeneste 

Lørdag 5. mai 

Lunde kyrkje kl. 12.00 

Konfirmasjon 

 

 

  

 

GUDSTJENESTER 

Søndag 6. mai 

6. søndag i påsketiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Konfirmasjon 

Matt 7, 7-12   

Torsdag 10. mai 

Kristi himmelfartsdag 

Romnes kirke kl. 11.00 

v/Andreas Grossmann 

Luk 24, 46-53  

Søndag 13. mai 

Søndag før pinse 

Flåbygd kyrkje kl. 11.00 

Konfirmasjon 

Joh 3, 16-21  

Torsdag 17. mai 

Yrkesskolen i Lunde kl. 12.00 

Matt 22, 17-22   

Søndag 20. mai 

Pinsedag 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Høytidsgudstjeneste 

Joh 14, 15-21  

Søndag 27. mai 

Ingen gudstjeneste 
 

Ragnhild Halden forretter 

der ikke annet er nevnt. 
Med forbehold om endringer. 


