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Biskopens juleandakt 2017

«Husk nåderike
Jesus, jeg er din
reises årsak»
Disippelen Johannes beskriver julens mysterium med disse ordene:
«Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden.»
Vi kaller julens store hendelse for inkarnasjonen, at Gud ble
menneske, født som en av oss i en stall.
Dette er større enn tanken vår kan fatte. Kirkefader Tertullian sier
derfor om dette ufattelige som vi nå skal feire at «dette er så utrolig at
det må være sant.»
Hva var det som «det sanne lys» viste? Ordet fotografere er sammensatt av de to greske ordene «lys» og «skrive». Direkte oversatt betyr
det «å skrive med lys». Jesus fotograferer Gud. Han tegner et sant
bilde av hvordan Gud er. Det som ikke var mulig tidligere, å se Gud,
ble nå mulig. Jesus sier om seg selv: «Den som har sett meg, har sett
Far.»
Johannes skriver derfor i sitt evangelium og i sine brev om det han har
sett og hørt. Han så hvordan Jesus møtte mennesker med verdighet.
Hvordan han førte de som var utenfor fellesskapet inn i fellesskapet.
De som kom med skyld, ble tilgitt og satt fri. De som manglet håp,
fikk håpet tilbake. De som manglet mening, gav han mening med livet.
Det var det de kunne se med egne øyne. De så at Guds navn er barmhjertighet.
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En kvinne ble en gang spurt: «Hva var det som kjennetegnet Jesus?»
Hun svarte: «Han snudde aldri ansiktet sitt bort fra noe menneske.»
Julens budskap gir oss bilde av Gud, men det sier også noe mer. I
Mozarts Requiem synger koret «Husk nåderike Jesus (pie Jesu),
jeg er din reises årsak.» Det var altså menneskenes frelse som var
grunnen til at Han som var i begynnelsen hos Gud, la ut på reisen ned
til oss her på jorden. Til hyrdene på Betlehemsmarken sier engelen
derfor: «I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Messias,
Herren.» Jesus kom ikke bare for å gi oss et bilde av Gud. Han kom
for å frelse.
I dette året har vi markert at det er fem hundre år siden reformasjonen
startet. Et av reformasjonens kjerneord er ordene «troen alene». Det
er ved troen på Jesus at Gud tilbyr oss sin frelse. Ikke ved vår egen
innsats. Jesus utfordrer oss til å respondere på at han kom til jorden.
Sagt med Johannes sin versjon av juleevangeliet:

Men alle som tok imot ham,
dem ga han rett til å bli Guds barn,
de som tror på hans navn.
Med ønske om en velsignet julehøytid.
Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark

MANNSRINGEN PÅ SOLHAUG VÅREN 2018
8. januar kl. 18.00
12. februar kl. 18.00
12. mars kl. 18.00
9. april kl. 18.00

Velkommen!
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Julehilsen fra
Ragnhild Halden
Det er advent, tida for forventning og
forberedelse. Vi venter på jul, mange har
store forventninger om kos, mat og ikke
minst pakker, og vi prøver vel på forskjellig vis å forberede oss. I norsk sammenheng tenker vi ofte at advent må ha noe
med å vente. Og visst venter vi før jul. Se
bare på alle adventskalendere der spente og ivrige små og store har nedtelling
til julaften. Men tida før jul heter egentlig Adventus Domini som betyr Herrens
komme, advent betyr å komme.

Mitt
hjerte
alltid vanker blir regnet som den julesalmen som mest er preget av kristen mystikk og inderlighet. Melodien er en norsk
variant av en folketone fra Västgötland i
Sverige. Teksten er skrevet av Hans
Adolph Brorson, som var en dansk prest
på 1700-tallet. Brorsons salmer ble utrolig populære i Norge. Han var preget av
pietismen og søkte det kristelige liv både
praktisk, men også åndelig. Brorson
skrev blant annet Her kommer dine arme
Vi gleder oss, venter og forbereder oss.
små og Mitt hjerte alltid vanker som en
Det vaskes og pyntes. Men advent skal
reaksjon på manges manglende alvor
egentlig handle om en annen forberedel- knyttet til juletiden. Feiringen var preget
se, forberedelse på Herrens komme. På av fyll, fest og umoral i følge Brorson,
Jesu komme: som et lite barn i krybben, kanskje ikke helt ulikt julebordsesongen.
som den lidende Jesus på korset, som
Han ønsket å rettlede folk til å oppdage
den oppstandne Herre og frelser som
underet, at Gud fra sin himmelske herligkommer ut av graven.
het steg ned til vår arme jord og lot seg
føde i en tarvelig, skitten stall.
I julesangen Mitt hjerte alltid vanker er
det snakk om hjertets forberedelse til jul. Så underlig at Gud den allmektige lar sin
sønn fødes så jordisk som det går an, av
Mitt hjerte alltid vanker til Jesu føderom,
en fattig ugift tenåringsjente, i en mørk
der samles mine tanker som i sin hoog skitten stall, i et okkupert land. Hvorvedsum,
for ikke i et slott? Viste Gud oss med
der er min lengsel hjemme der har min
dette at han ville vite hvordan det var å
tro sin skatt.
være menneske, på den mest harde måJeg kan deg aldri glemme, velsignet juleten.
natt.
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At han ville kjenne hvordan det var å
Forberede hjertet på advent, på at Jesus
være menneske, å måtte kjempe og slite, skal komme til oss.
men også glede seg og være elsket?
Hvordan skal vi forberede oss på besøk
av den himmelske gjest? Du trenger ikke
Skal vi har vår trosskatt i en mørk, liten
rydde stua, eller bake og lage god mat.
stall? Med lukt av høy og dyr er trosMen du kan forberede deg i hjertet ditt.
skatten gjemt i en krybbe, matfatet til
Der kan vi ha besøk av Jesus allerede nå!
dyra, der ligger et lite barn. Så merkelig Hvordan forbereder vi oss på besøk der?
at dette er en stor skatt. For hvordan kan Ta en julerengjøring i hjertet ditt! Rydde.
dette være en konge, en frelser, en som Rydde plass til Jesus i livet vårt. At han
skal forandre verden for alltid? Vår Gud får noe å si for hvordan vi lever, leve slik
ligger som et lite barn, nyfødt, stelt og
Jesus vil at vi skal. Hvordan gjør vi det?
reiva i en krybbe.
Vask! Ja, vask bort egoismen. Ha omsorg
for de rundt deg. Ved å gjøre godt mot
I katolske land er det nå fastetid, i Norge
andre, det styrker hjertemuskelen. Del
har vi vel nesten en fråtsetid. Ikke megleden din! Del den kjærligheten du har
ningen å gi dårlig samvittighet. Gå på
fått av Gud, la andre få merke det.
julebord, kos deg og gled deg. Men kanSå la oss glede oss til jul! Og forberede
skje vi i all denne kosen også skal dele
både hus og hjerte på Jesus som kommer
litt?
på besøk!
Akk, kom jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn
Og full av lengsel sukke, kom Jesus dog her inn
Det er ei fremmed bolig, du har den selv jo kjøpt
Så skal du blive trolig, her i mitt hjerte svøpt

Jeg gjerne palmegrene vil om din krybbe strø
For deg, for deg alene jeg leve vil og dø
Kom la min sjel deg finne sin rette gledesstund
At du ble født her inne i hjertets dype grunn

Skyssordning. Vi har nå på plass en ordning med skyss til
menighetens gudstjenester og arrangementer.
Mære kirke
Ring 930 74 078 så ordner vi det.
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Min salme
Jan Inge Lia

Jeg er nok ikke veldig bevandret i salmeskatten. Det er en
sang (aftenbønn) som Erling (Eriksen) lærte oss på FIDUS,
som jeg ofte går å nynner på. Det er godt for meg å tenke at vi
er forskjellige, men kan ta næring fra samme vintreet.
Sangen lyder slik:
Herre, når min søster ber sin aftenbønn, vet jeg at du er der,
ønsker jeg i lønn at jeg også trodde på at du var til.
For min søster sier du er god og snill.

Herre, er det mulig at du finnes her? Og at dine engler alltid om
meg er? Søster tror på engler og et paradis.
Jeg kan ikke tro det - må jeg ha bevis?

Herre, om du er der hører du meg visst, - og min søster sier at
hun er en kvist på et vakkert vintre som hun ikke ser .
Og jeg vet jeg er det, Herre, lær meg mer!
Om du hører bønnen som jeg hvisker nå. Gi meg da den troen
som jeg mangler så. Gi meg og den evnen som min søster har.
Til å tro, og leve med en himmelsk far!
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I år har Solhaugbasaren 40 års jubileum!
I 1977—1980 åra, ble Solhaug bygget om til «Nye Solhaug».
Bakgrunnen for dette var å gjøre menighetshuset mer brukervennlig. Solhaug har sitt opphav fra ca. 1923. Den gang var det
Lunde og Flåbygd kristelige ungdomsforening som eide og sto
for driften av huset. Dette har sin egen historie.
1 juni 1980 sto huset
ferdig og ble vigslet til
menighetshus av
daværende biskop
Erling Utnem.
Det var under bygge
perioden at noen Lundedamer ville hjelpe til med økonomien og startet opp med basar.
Noen har vært trofast med i 40 år, andre har falt fra og nye er
kommet til.
I 1977 var det tre basarer på krysset, og det kom inn kr. 15.800.
I 1978—1981 var det en basar på krysset og en på Solhaug.
Fra 1982 ble det Solhaugbasar og loppemarked første lørdag i
advent. Her var det salg av hjemme bakst og handarbeid. Den
gang gikk vi rundt i bygda og solgte lodd. Nå sitter vi på KIWI
og Coop. Basaren har vært en viktig økonomisk bærebjelke i
alle år, til drift og vedlikehold av huset. Pr. i dag er det kommet
inn kr. 1.805.251,-.
En flott gjeng, som sammen med «Dugnadsgjengen JA» og hus
styret gjør en god jobb.
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Ønsket for Solhaug er at huset kan brukes som «Lundes storstue».
Her kan alle møtes i sorg, glede og føle seg hjemme.
Pr. i dag brukes huset av menigheten.
I tillegg blir huset leid ut til selskaper og
andre arrangement. Barnebursdag på
Solhaug er populært. Leiligheten i
2. etg. leies ut.
Drift og vedlikehold av huset koster
penger.
Jeg vil bruke orda til Einar Lia, da huset sto ferdig.
Sist, men ikke minst takker vi Gud for gavene, oppgavene og håper
at Solhaug kan bli til velsignelse, også i kommende år.
Bodil H.

ÅRETS SOLHAUGBSAR
Lørdag 9. desember kl. 12.00.
Stort loppemarked.
Salg av historiehefter, lodd,
pølse m/brød, kaffe og vafler.
Kl. 14.00 Lunde kammerkor synger og
andakt ved Ragnhild Halden.
Kveldstrekning, kransekaketrekning og hovedtrekning
umiddelbart etter andakten.

VELKOMMEN!
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BISPEVISITAS
Det blir bispevisitas i Lunde og Flåbygd sokn sammen med
Holla og Helgen sokn, 6. - 11. mars 2018.
Festgudstjenesten blir i Lunde kyrkje søndag 11.mars kl. 11.00.
Vi er nå i planleggingsfasen i samarbeid med prost Asgeir
Sele. Følg med på våre nettsider og Facebook.

Vi gleder oss!

Nå kan du gi kollekt med mobil og registrere dåp på nett!
Se våre nettsider: www.lundekirken.no

Tyri bedehus
Misjonsfest fredag 9. februar kl. 18.00.
Jorunn Lien taler. Sang av: Kjosen sang og musikk lag.
Gave til Misjonsselskapet.
Matservering.

Alle er hjertelig velkommen
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Ordinasjon i Lunde kyrkje
Søndag 14. januar kjem biskop Stein Reinertsen til Lunde for å
vigsle Anette Emilie Tøndel til presteteneste.
Anette Emilie vart i si tid vigsla til diakon av biskop Skjevesland
då ho kom til Lunde for å gå inn i ungdomspreststillinga.
Etter at denne stillinga vart avvikla har Anette Emilie hatt
diverse kortare og lengre prestevikariat, no seinast i Skien.
Heile tida har ho budd i Lunde og vore ein del av kyrkjelyden
her.
Dei seinare åra har ho teke nødvendig utdanning for å bli
kvalifisert for presteordinasjon, og ho har no fått stilling som
sokneprest i Sunde sokn i Ytre Stavanger prosti. Ho byrjar i
denne stillingen på nyåret.
Det er langt mellom kvar gong det er presteordinasjon, så det er
all grunn til å sjå fram til denne festdagen!
Helsing Asgeir Sele.

Lunde og Flåbygd sokneråd
inviterer til fest for Anette Emilie Tøndel
på Solhaug direkte etter gudstjenesten.
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Ordinasjon ? – En sørlendings betraktninger
Anette Emilie Tøndel
Ja, så var omsider tida kommet da prestefrøkna
fra sørlandet skal bli Ordinert. Den 14. januar er
datoen jeg fikk vite av biskop Reinertsen. Jeg
hiver meg over telefon, facebook og sms og skal sende invitasjoner til
venner, familie og bekjente. Herlige folk som kommer fra veldig ulike
bakgrunnen, og flere har ingen aning om hva en ordinasjon er. Så jeg
tenkte: ”Åssen i heiane ska æ forklare det da?” Noen er jo kristne og
andre ikke, og kanskje skulle en tro at de som tror på Gud og Jesus
vet det, men nei da. Til og med meg som er ”Ordinand” strever med å
forenkle og sette sammen ordene, sånn at de er korte nok og forståelige til sms, facebook og snapchat. Så mye av kommunikasjonen i
dag foregår jo her, enten vi liker det eller ikke.
Så jeg forklarer; ”Ja det er nå sånn at biskopen kommer på Ordinasjonsgudstjenesten, sammen med menighet, prost og prest (er). Og
ja, det er jo sånn at en må aller først gjennom et langt studie, evalueringer av egnethet, praksis etc. Og enten du har kjent et kall fra Gud
før studiene eller underveis i studiene, så må også et kall fra en
menighet komme. Og i denne sammenheng vil det si en menighet
som ønsket å ansette deg som prest. Og helt til slutt før du Ordineres,
så er det biskopen, hos oss i Telemark, Biskop Reinertsen, som gir
det siste klarsignal til Ordinasjonen. Henger du med? Godt, hvis ikke,
så fortvil ei, her kan du lese teksten om igjen i motsetning til de
venner som fikk det på snapchat.
Så, nå er vi kommet til selve Ordinasjonen som er i en gudstjeneste
med nattverd. Da kommer biskopen med formaninger til Ordinanden
(altså meg) som omhandler å forkynner Guds ord klart og rent,


drar omsorg for mennesker i samtale og bønn



at ordinanden veileder og formaner mennesker til sann
omvendelse og tro på Jesus, og til slutt



at ordinanden selv legger vinn på å leve etter Guds ord og selv
studerer Bibelen og bruker tid i bønn til Gud.
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Etter disse formaningene kommer selve løfte, der biskopen spør
ordinanden om å love å gjøre dette innfor Guds åsyn og menigheten
(altså dere). Det er et stooort løfte, og heldigvis sier biskopen til slutt,
før ordinand svarer ja;
”..vil du gjøre dette med troskap, ved den nåde Gud vil gi deg?”
Foto: Kåre S. Pedersen

Og en voksen sørlending, som kjenner godt til sine egne svake sider
etter å ha levd halve livet, er meget lettet over at det ikke er et fullkomment menneske som avgir løfte. Men et frelst menneske ved
nåden Jesus har gitt henne, som også skal få tjene menigheter med
den nåde Gud gir henne til oppgavene.

Og da kan en sørlending i Telemark våge å si et lite halleluja. Og så
blir ordinanden bedt for, har en preken og vi feirer nattverd sammen
før vi avslutter med god mat og fest på Solhaug. Og da håper vi som
menighet at mange kommer og tar del i denne store dagen for både
Ordinand, menighet og bygd. Det er nemlig ikke så mange som får
oppleve dette i sine lokale menigheter og bygder.
Hjertelig velkommen
søndag 14. januar kl. 11.00 i Lunde kirke!

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
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Lunde barnegospel og Lunde minigospel

Barnekorene har opptrådt både på
familietorsdager og på familiegudstjenester
dette semesteret. Nå er de godt i gang med
julerepertoaret! På minigospel-øvelsene, er
det mye lek med musikk, samtidig som vi lærer
nye sanger og hører historier fra Bibelen. På barnegospel er barna
litt eldre, de synger litt mer avanserte sanger, og bruker mikrofoner.
Alle som vil, får synge solo!
Barnekora avslutter dette semesteret med
en konsert 30.nov. for de som bor på Bjervatun.
Da håper vi at vi klarer å lage ordentlig
julestemning! Etter dette, tar barnekora juleferie,
og lader opp til juletrefest søndag 7. januar på Solhaug!
Nye sangere er hjertelig velkomne til å være med i korene våre når
vi starter opp igjen i 2018! Første øvelse blir på Solhaug torsdag
18. januar! Barnegospel (1.-4.kl) er kl. 15.30-16.30 (i sfo-tiden - vi
henter på sfo), og Minigospel (fra 3 år) øver kl. 17.00-17.45. Det er
viktig å gi beskjed til oss dersom et barn som går på sfo vil begynne
i barnegospel, slik at vi vet hvem vi skal ta med oss på kor. Går du
ikke på sfo, er du like hjertelig velkommen til å være med i koret!
God jul, og tusen takk til alle barn, foreldre, besteforeldre og
hjelpere som gjør korarbeidet mulig!
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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.

Torsdag 23. november, var det
igjen klart for familietorsdag på
Solhaug. Mange familier valgte å
ta middagen på Solhaug også
denne torsdagen.
Etter mat og hyggelig prat, øvde
vi litt på noen av sangene som
skulle være med i neste familiegudstjeneste, før Minigospel og
Barnegospel sang noen sanger
for oss.
Temaet for den påfølgende familiegudstjenesten var «lys i mørket», og i den forbindelse viste
Ragnhild oss hvordan vi kunne lage «Jesus-lykter». Etterpå fikk
barna lage hver sin lykt. De som ville, lånte bort sin lykt til

pynt i kirka på familiegudstjenesten. Se, så fine de ble!
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Supertorsdag
Vi starter opp igjen etter nytt år torsdag 4. januar kl. 18.00.
Da skal vi øve på skuespillet vi skal fremføre på juletrefesten.
Det har virkelig vært en
glede å få være med en
super gjeng på Supertorsdag! Vi har hatt felles
andakter sammen som
også har inneholdt
skattejakt rundt på bygget
(Tema: skatten og perlen).
Vi har snakket om den
barmhjertige samaritaner og mye mer!
Vi har hatt pizza og spillekveld som vi alle merket var noe barna
hadde det veldig gøy med! Kakao og boller falt veldig godt i smak
hos Supertorsdag gjengen.
Hobby og snekker gruppene går så det suser og nå har barna på
Supertorsdag lært seg et juleskuespill! De er utrolig flinke og vi
gleder oss til dere andre skal se dem opptre!
Jeg har fått vært flere ganger innom Barnegospel og Minigospel og
der er det mye sang og moro. -Veldig gøy å se. Mesteparten av min
tid brukes også på kontorarbeidet på Lundetunet.
Disse barna er så unike alle på hver sin måte og jeg er veldig
takknemlig først å fremst til Gud for å være her i Lunde og fortelle
om Jesus, men også å bli kjent med så mange fantastiske
mennesker både i staben, medarbeidere og barna her i Lunde. Det
er virkelig en stor glede å være med på.
Nå er det klart for juleverksted denne uken, hvor vi får besøk av 4H
og det blir også julevandring som jeg gleder meg til å være en del
av.
Ønsker å si spesiell takk til staben for noen fine måneder
sammen, medarbeidere i Supertorsdag og alle barn og foresatte
som tatt meg veldig godt imot her i Lunde.
Ønsker dere alle Guds Rike velsignelser over dere og familiene.
God jul og godt nyttår!
Med vennlig hilsen Cathrine Friberg, trosopplærer
15

Draumkvedet i Flåbygd kyrkje 6.1.2018
Nordens store visjonsdikt i lokal drakt
Mange sette stor pris på konserten med Draumkvedet i Flåbygd kyrkje
med Jon Anders Halvorsen og Anders Røyne i 2017. Vi fekk mange
gode tilbakemeldingar for denne konsertopplevinga i kyrkja. På nyåret
byr Lunde og Flåbygd Sokneråd inn til ein versjon av Draumkvedet med
kvedaren Ingvill Buen Garnås i Flåbygd kyrkje.
Draumkvedet blei funne i levande tradisjon i fjellbygdene Tokke og
Kviteseid i Telemark på 1800-talet, og den
mest heilstøypte og originale versjonen blei
funnen i Brunkeberg i Kviteseid sokn, dit
kyrkja i Flåbygd før hørte til.
Draumkvedet tar oss tilbake til tankegods før
skiftet mellom katolsk kristentru og
protestantisk reformasjon. I 2017 har vi feira
500 år sidan starten på Luthers reformasjon
av kyrkja med tesene i Wittenberg. Det store
visjonsdiktet gir oss litt meir innsyn i korleis
den lokale katolske folketrua såg på synd,
Ingvill Buen Garnås
straff og nåde i gammal tid. På nyåret og
trettandag jul får vi denne gongen oppleve ei
Foto: Anette H. Johanson
tradisjonell og levande framføring av det gamle og kloke Draumkvedet i
lokal songtradisjon. Dei gamle folkesongarane har vidareført dette diktet
i fleire hundre år gjennom munnleg overføring frå far til son, frå mor til
dotter. Versjonen i Flåbygd denne gongen er tenkt å vere eit møte
mellom det gamle og det nye, gammal song med djup visdom og
klokskap i møte med nåtidas folk.
Vi gler oss til å høyre folkesongaren Ingvill Buen Garnås framføre
nyårsvers saman med sin versjon av det gamle visjonsdiktet med draumen til Olav Åkneson. Olav kjem svevndrukken og fortel draumane sine
om folk sine synder i jordlivet, om fæle straffer i skirselden, om
Hjallarbrua som er brua over til onnorheimen eller dødsriket og om nåde
for menneska som ber på synd og skam.
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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
Foto:det
Anette
Johanson
hadde vi eitt arrangement, og i 2018 blir
to.H.Fyrst
blir det ein
ny konsert med tema Draumkvedet i Flåbygd kyrkje, laurdag 6.
januar 2018. På Maria bodskapsdag, sundag 18. mars 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.

Sinikka Langeland

Vi ser fram til denne vårlege musikkopplevinga i Lunde kyrkje i
mars, på dagen da den fruktsommelege Maria møy får det magiske bodet frå engelen om at Guds son er i vente, fødd som
Foto: Silje Laland Moe
menneskeson. Under over alle under.
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Misjonsuke
Misjonsuka i februar er en god tradisjon
i menigheten vår. Riktignok er den noe
redusert, i forhold til tidligere.
Det er med stor frimodighet
Prestegårdens misjonskvinneforening
inviterer til følgende arrangement:
Tirsdag 30. jan. kl. 19.00 Misjonsmøte på Lunde Bedehus.
Gro Line Gaudestad taler og Lunde Kammerkor synger.
Onsdag 31. jan. kl. 18.00 Misjonsfest på Solhaug.
Gro Line Gaudestad taler og Skala vil synge for oss.
Det blir god bevertning.
Gro Line Gaudestad har vært misjonær på Madagaskar.
Hun besøkte oss under misjonsuka for to år siden og
formidler aktuelt misjons stoff og misjonshistorie på en flott
måte
Søndag 4. februar kl. 11.00
Misjonsgudstjeneste i Lunde kyrkje
Her vil bl.a. Eva Tokheim som er varamedlem til Landsstyret
for N.M.S., ha misjonsinformasjon.
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Julens konserter i Nome
Lunde kirke
Søndag 10. desember 2017 kl. 17.00
Julekonsert med Lunde kammerkor.

Holla kirke
Lørdag 16. desember 2017 kl. 17.00
«Ekte jul» med Emil Solli - Tangen
sammen med Birger Akerhaugen og
Knut Olav Sandvik.
Landsmarka kapell
Tirsdag 19. desember 2017 kl. 19.00
«Jul i vårt rom» med ELLY.

Flåbygd kirke
Lørdag 6. januar 2018 kl. 18.00
«Draumkvedet» Ingvill Buen Garnås.
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Gullkonfirmanter 2017

Søndag 1. oktober var det feiring av årets gullkonfirmanter, de
som ble konfirmert i 1967. Først hadde vi gudstjeneste der
både årets konfirmanter i Lunde og Flåbygd, og gullkonfirmantene ble presentert. Et artig møte med 50 års mellomrom fra
datidas ungdommer til nåtidas ungdommer.
Etter gudstjenesten var det fest på Solhaug. Salen var pynta
med nydelige blomsteroppsatser, lys og oppdekning. Vi fikk en
god middag, dessert og deilige kaker. Innimellom alt dette ble
det tid til hyggelige samtaler, mimring tilbake til 1967 og god
stemning.
Tusen takk til alle som stilte opp og
lagde fest for gullkonfirmantene!
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Røde Kors jakter på vennefamilier.
Vil du være en venn og bidra til å gjøre det litt lettere for flyktninger å
finne seg til rette i Nome?
For å bli del av et nytt samfunn, er språk og nettverk avgjørende. De
fleste flyktninger er opptatt av å lære språket, men da trenger de noen
å snakke norsk med. De vet at det er nøkkelen til å bli integrert, men
det er en krevende oppgave de må ha hjelp til. Det er her du kommer
inn.
Røde Kors jakter nå på enslige, samboende, gifte, skilte, unge eller
gamle -som har litt tid til overs som de vil dele med andre. Enten du
liker å spille bowling, badminton, fotball, gå tur eller trives best på sofaen foran TV trenger vi deg. Det viktigste kravet er at du kan være en
venn.
Kontakt Kari Møllen i Røde Kors på
e-post: Kari.mollen@redcross.no eller telefon 970 24 700
21

Lunde kammerkor
Lunde kammerkor er nå i
oppkjøringen mot den store
julekonserten i Lunde kirke
10. desember kl. 17.00!
Da håper vi på fullsatt
kirke slik det pleier å være!
Også i år vil det være med
lokale gjesteartister i tillegg
til bandet og koret.
Vi kan nå røpe hvem som
skal være med i år:
Eskil Evju Fjeldly er årets
unge solist-innslag. Han er
11 år, og har opptrådt ved
flere anledninger i bygda
vår.
Lundes egen irske visesanger blir også med på konserten i år,
nemlig Tony Carey! Vi får også besøk av Elisabeth Løvskeid
og Brødrene. Da er det duket for masse julestemning!
Kom på konsert!
Vi er utrolig glad for nye medlemmer!
Er det flere som har lyst til å være med å synge med oss, er
dere hjertelig velkomne til det! Første øvelse på nyåret er
tirsdag 16. januar kl. 19-21.

Velkommen!
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Litt av hvert
Velkommen til juletrefest
på Fredheim i Flåbygd
27. desember 2017 kl. 17 - 19.

Ta med egen mat / kaker.
Vi serverer drikke.
Velkommen til
juletrefest på Solhaug
7. januar ‘18 kl. 16.00.
Ta med julebakst.
Vi serverer drikke.
Godteriposer til barna.

Årsfest 2018
Soknerådet inviterer til
årsfest på Solhaug
søndag 4. mars kl. 16.00.
Velkommen!
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Nytt fra staben
Det nærmer seg jul… og et nytt år.
Vi er godt i gang med julevandringer for barnehager og 1. / 2. trinn.
Skoleavslutning i kirken for 3. - 10. trinn blir fredag 22. desember
kl. 09.00. Det er så koselig å ta i mot elevene, når elevene kommer
i mørket med fakler og går i tog inn i kirken. En fin tradisjon og
samarbeid mellom skole og kirken, som vi må ta godt vare på.
Gudstjenestelista er laget ut juni. For mer informasjon kan dere se
på våre nettsider www.lundekirken.no og våre FB sider.
Dette året har vi installert brannalarmanlegg med direktevarsling til
brannvesenet i Lunde kirke. I tillegg har vi installert detektorer
utvendig av kirken.
Vi kan se tilbake på et travelt og trivelig år. Endelig er staben
komplett i Lunde, hvor alle stillinger nå er besatt.
Sekretær Anette S. Krøgli går opp til 60 % fast stilling fra nyttår.
I tillegg har hun 10 % prosent ekstra, fram til sommeren 2018.
Det betyr at hun vil jobbe for begge menighetene og
kirkevergen. Vi har også tilsatt ny organist i Holla og Helgen sokn.
Hun heter Gunnhildur Baldursdottir. Hun skal jobbe som vikar fram
til 01.10.2018 og dere vil også møte henne her i Lunde.
I mars er det bispevisitas. Det gleder vi oss til. Vi skal invitere
biskopen til noen fine dager her i Nome. Mer info kommer.
Da gjenstår det å invitere alle til julens konserter og
gudstjenester. Vi ønsker med dette alle en fredelig julehøytid og alt
godt for det nye året.
Prestekontoret på Lundetunet er åpent
hver tirsdag fra kl. 9 - 15.

Velkommen innom!
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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

Slekters gang
Gravlagde i Lunde:
Anne Olsen
Liv Sigrid Hermansen
Reidar Dusterud
Sverre Norheim
Gunhilde Hermansen

Døypte i Lunde:
Emilie Opstvedt Røddesnes
Linnea Hove-Hansen
Håkon Kjeldsen Snildal
Døypte i Landsmarka:
Vilja Nagel Kyrkjebø

Gravlagd i Flåbygd:
Gunnar Hansen Næs

Ordføreren vår, Bjørg T. Lundefaret
fyller 60 år 29.11.17.

Vi gratulerer!
Bjørg sitter som fast medlem i
Nome kirkelig fellesråd.
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Møte og samlingar
LUNDE BEDEHUS
DAG
Januar

DATO

TID

MØTE / SAMLING

Månedens misjonsland: Butan

Tirsdag

23. jan

18.00

Årsmøte Lunde Normisjon.
Andakt v/ Leif Raustøl.

Tirsdag

30. jan

19.00

NMS – kveld.
Se nærmere kunngjøring.

Februar

Månedans misjonsland: Cuba

Tirsdag

6. febr

19.00

«Tirsdagsamling»
Besøk av: Kristian Køhn

Tirsdag

13. febr

19.00

«Tirsdagsamling»
Besøk av: Even Tengesdal

Tirsdag

22. febr

19.00

«Tirsdagsamling»
Besøk av: Nils Jørgen Hardang

Mars

Månedens misjonsland: Ecuador

Tirsdag

6. mar

Tirsdag til
torsdag +
tirdag

13. -15.
mar
+
20. mar

April

Bispevisitas i Lunde.
Se nærmere kunngjøring,
19.00
19.00

Møteuke / dager. Besøk av:
Ulf Børje Rahm og Øyvind Barland
«Festkveld» 20 mar.

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
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LUNDE OG FLÅBYGD SOKN

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

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:
Sekretær:
Trusopplærar:
Organist:

35 00 86 85
35 00 86 86
35 00 86 88
35 00 86 89

Tilsette
Sokneprest:
Ragnhild Halden, tlf. 992 57 991
ragnhild@nome.kirken.no

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 mulig å gi gave
til menighetshuset.
Konto nr. 2610.28.96490
Frist for innlevering av stoff til
neste nummer er
25. februar 2018
Trykt opplag: 1700 stk.
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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.

HIMMELSKE FAR, gjør dørene til disse hus vide nok for dem som lengter etter kjærlighet og søker samfunn 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.

GUDSTJENESTER
Søndag 3. desember
1. søndag i adventstiden
Kleppe skule kl. 11.00
Luk 4,1 6-22a

Mandag 1. januar
Nyttårsdag
Landsmarka kapell kl. 16
Matt 1, 20b-21

Søndag 10. desember
2. søndag i adventstiden
Nome sjukeheim kl. 11.00
Luk 21, 27-36

Søndag 7. januar
Ingen gudstjeneste
Juletrefest på Solhaug
kl. 16.00

Søndag 17. desember
Ingen gudstjeneste

Søndag 14. januar
2. s. i åpenbaringstiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
Mark 1, 3-11

Fredag 22. desember
Skolegudstjeneste
Lunde kyrkje kl. 09.00
Søndag 24. desember
Julaften
Flåbygd kyrkje kl. 14.00
Lunde kyrkje kl. 16.00
Luk 2, 1-20
Mandag 25. desember
1. juledag
Lunde kyrkje kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste
Joh 1,1-14
Tirsdag 26. desember
Nome sjukeheim kl. 11.00
Flåbygd kyrkje kl. 13.00
Matt 10, 16-22

Med forbehold om endringer.

Søndag 21. januar
3. s. i åpenbaringstiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
v/ Andreas Grossmann
Joh 4, 4-26
Søndag 28. januar
Såmannssøndag
Flåbygd kyrkje kl. 18.00
Mark 4, 26-34
Søndag 4. februar
Kristi forklarelsesdag
Lunde kyrkje kl. 11.00
Misjonsgudstjeneste
v/Andreas Grossmann
Mark 9, 2-13
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Søndag 11. februar
Fastelavnssøndag
Lunde kyrkje kl. 11.00
Lys våken & karnevalsgudstjeneste
Joh 12, 20-33
Søndag 18. februar
1. søndag i fastetiden
Landsmarka kapell kl. 18.00
Matt 16, 21-23
Søndag 25. februar
Ingen gudstjeneste
Søndag 4. mars
Årsmøte og årsfest på
Solhaug kl. 16.00
Søndag 11. mars
4. søndag i fastetiden
Felles festgudstjeneste i
Lunde kyrkje kl. 11.00
Bispevisitas
Joh 3, 11-16
Søndag 18. mars
Maria budskapsdag
Flåbygd kyrkje kl. 11.00
Luk 1, 46-55
Ragnhild Halden forretter
der ikke annet er nevnt.

