Torunn H. Næss sekretær

91377393

Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd 29/11 2017
Til stede: Øyvind Berg Andersen, Torunn Håskoll Næss, Dordi Elisabeth Norheim, Jostein
Vetland, Borghild Hardang Hanto, Harald Omnes og Ragnhild Halden.

Dagens ord ved Ragnhild Halden.
.Sak 36/17
Godkjenning av innkalling og referat.
Innkalling og referat ble godkjent.
Sak 37/17
Nytt fra Fellesrådet?
En orientering ble gitt.Neste møte er 20/12 2017
Sak 38/17.
Ranselposten.
Ragnhild Halden gav en orientering om skolens ranselpost, lovjemmel og
forslag til løsning.
Post til døpte og tilhørige sendes I posten.
Sak 39/17.
Draumkvedet. Borghild orienterer om avtaler og økonomisk status.
Der søkes om midler via Bispedømmerådet ved Opplysningsvesenets
fond.og Rådet for folkemusikk for konsert 6/1 2018 og konsert I mars.Der
søkes også om sponsormidler.
Sak 40/17,
Ordinasjon I Lunde kyrkje av Anette Emilie Tøndel.
Etter ordinasjoner er det mottagelse på Solhaug med bevertning.
Soknerådet står for bevertning.
Sak 41/17.
Mona Halsvik er nå eneansvarlig for soknebladet.
Ragnhild Halden Torgjerd Lahus og Dordi Elisabeth Norheim danner komité
som arbeider for soknebladet.
Sak 42/17
Godkjennelse av offerliste. Offerliste ble godkjent.
Eventuelt. Neste møte er 10/1 2018 .
Mvh Torunn Håskoll Næss(sekretær)
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Et underskudd på kr11671 da kun 11 komfirmanter betalte opphold på
konfirmantleir.
Komfirmanter til Gjennestad konfirmantleir skal betale kr2600, samme beløp
som konfirmantene i Holla.
Komfirmanter får bibel i gave av fellesrådet.
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Det er 23 offersøndager i året til menighetsarbeid og like mange
ofringer til andre organisasjoner .Idag går 35% av det totale beløp til
menighetsarbeid og 65% av beløpet til andre organisasjoner.Man foreslår at
50% går til menighetsarbeid og 50% til andre organisasjoner.
Sak10/16.
Det foregår noe arbeid med møteplasser for asylsøkere/asylanter.
27/4 arrangeres sammenkomst på Solhaug for disse.De besøkende tar

med mat .Anette Tøndel tar kontakt med Dagsrud. Hun er også i dialog med
Leif Raustøl.
Sak11/16
Dordi har liste over jubilanter i bygda og har mandat til å delegere utkjøring av
blomster.
Sak 12/16.
Organiststillingen er lyst ut og kandidater er intervjuet .Fellesrådet ansetter.
Stillingsprosent fremkommer ikke i utlysingen.
Eventuelt.
Borghild ønsker konsert i Flåbygd kyrkje 13 dag jul.,eventuelt med
folkemusikkpreg, gjerne Draumkvedet. Hun jobber videre med saken.

Torunn Håskoll Næss
Sekretær

