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God sommer!
©Bilde for Bilde, Kåre S. Pedersen

Sommerandakt fra
Ragnhild Halden
Vi er i Treenighetstida, en grønn periode i
kirkeåret som handler om vekst. Og hva
passer vel bedre om sommeren enn å snakke om vekst. Se ut,
i skog og mark, i hagen på åkeren spirer og gror det, det
blomstrer og modnes.
Noen av oss er ivrige gartnere, andre nyter det naturen selv
dyrker frem. Men det gror, det er vekst og forandring og det er
liv. Og akkurat det handler det om i Treenighetstida, men ikke
så mye om den ytre vekst og modning, men mer om vår indre
vekst og modning.
Svenskene har en flott tradisjon vi nordmenn ikke har, sommersalmer. Og en av dem er Den blomstertid som nå kommer.
Denne salmen ble skrevet av den svenske presten og teologiprofessoren, Israel Kolmodin i 1694. Landstad oversatte den til
norsk i 1861. Svenskene regner den som sin mest elskede
sommersalme. Det var en midtsommerdag som Kolmodin skulle
preke i den gamle middelalderkirken i Gahn på Gotland. På
veien dit tok han seg god tid gjennom skogen og over de
grønne markene. Grepet av stemningen og blomsterprakten
stanset han opp og begynte å skrive sin salme. Melodien er en
folketone fra 1500-tallet, og ånder av den samme fred som
Kolmodins tekst. (Kilde: Gunnar Bonsaksen i sangboken
«Syng med»).
1 Den blomstertid nå kommer med lyst og glede
stor, den kjære, lyse sommer da gress og grøde
gror. Nå rører solens armer ved alt som før var
dødt, de blide stråler varmer, og alt på ny blir født.
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2 De fagre blomsterenger og åkrer rad på rad, de
grønne urtesenger og trær som skyter blad, hver
blomst, hver spire minner oss om å ta imot det lys
som alltid skinner fra Gud, vår skaper god.
3 Vi hører fugler sjunge med herlig jubellyd!
Skal ikke da vår tunge lovsynge Gud med fryd?
Min sjel, opphøy Guds ære med lov og gledesang!
Han vil oss nådig være som før så mang en gang.
4 Gud signe årets grøde i alle verdens land!
Gud gi oss daglig føde fra jord og hav og strand,
og hjelp oss du å dele med andre det vi har, vårt liv,
vår jord, det hele er ditt, vår Gud og Far!
5 Du kjære Herre Kriste, du sol med klarest skinn,
la hjerteisen briste og smelte i vårt sinn!
La dine budord følges, og mett oss med ditt ord,
- En kan virkelig kjenne sommeren i
denne salmen, og den forteller oss at
som solen bringer sommer, vekst og liv,
bringer Gud oss liv og vekst. Han elsker
oss og vil oss det beste. Liv bringer Han
oss hver dag. Og ut fra oss, skal dette
livet vokse og skinne, og vi skal dele det
lyset og den kjærligheten vi har fått med
alle rundt oss. Som blomster og trær
skal vi vokse og bære frukt i Guds
kjærlighet, frukt som bringer liv til andre.

Sokneprestens kontortid
Ragnhild er stort sett å treffe på Lundetunet på tirsdager, men
innimellom har hun begravelser, møter, samtaler m.m.
Ønsker du samtale med presten? Ta gjerne kontakt med henne
på tlf.: 99 25 79 91 for å avtale tid.
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Bispevisitas i Nome kommune
6. - 11. mars hadde vi besøk av biskop Stein Reinertsen fra
Agder og Telemark bispedømme her i Nome. Det ble noen fine
og begivenhetsrike dager med et tett program.

Asgeir Sele, Ragnhild Halden, Stein Reinertsen, Bjørg Tveito Lundefaret,
Andreas Grossmann, Bjørn Andersen, Mona Halsvik og Bjørn Sturød.

Tirsdagen startet med stabsmøte på Nome rådhus, før vi hadde et
hyggelig møte med kommunens ordfører Bjørg Tveito Lundefaret og
rådmann Bjørn Andersen. Samtalen gikk ut på samarbeidet mellom
kommunen og kirken.
Videre var vi på Holla 10-årige skole og fikk omvisning. Vi besøkte
5. trinn, der elevene hadde forberedt mange spørsmål til biskopen.
Seinere var det middag på Solhaug for de ansatte i stabene våre.
Første kveld ble avsluttet med en fin sangkveld på Lunde bedehus.
Vi besøkte også Lunde 10-årige skole (4. og 7. trinn). Her var det
også mange spørsmål til biskopen. Nome sjukeheim og Bjervatun
alderspensjonat ble også besøkt og her ble det holdt andakter.
I Svenseid barnehage ble vi møtt med flagg og ballonger. Det var
pyntet til fest inne og vi fikk servert varme vafler, kaffe, frukt og kjeks.
Barna sang for oss og hadde også flere spørsmål til biskopen.
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På Solhaug var vi med på konfirmantundervisning. Her var det også
servering av pølse og brød, før vi var med på konfirmanttime. Etterpå
var det klart for møte med begge menighetsrådene, som ble et hyggelig og inspirerende møte med mange interessante saker og planer i
tiden framover.
Onsdagskvelden ble avsluttet med en fantastisk konsert laget av vår
organist Gunnhildur, hennes mann og musikere fra Heddal.

Helgen montessoriskole fikk også besøk av
biskopen. Her hadde elvene forberedt seg med
spørsmål og sang.
På Ulefos Jernverk fikk vi omvisning og det var
spesielt spennende å se en ca. 400 år gammel
bibel, som er i Cappelens eie (se bilde). Etter
besøk hos Cappelen og Ulefoss Jernverk var vi
på Nome videregående skole (avd. Søve). Vi
ble møtt av engasjerte elever og lærere.
Torsdagskvelden besøkte vi Lunde Barne- og Minigospel, som
hadde slått øvelsene sammen for anledningen. Her var vi med og
både sang og lekte.
Så gikk turen til familietorsdag på Fredheim på
Ulefoss, hvor vi fikk servert
god mat og Holla minigospel
og Supertorsdag sang for
oss. Barna hadde spørsmål
til biskopen og biskopen tok
på seg biskopkåpa, noe
som var veldig stas.

Mære kirke

Bispevisitasen ble avsluttet med felles festgudstjeneste i Lunde kyrkje
- med påfølgende kirkekaffe på Solhaug.
Mona Halsvik
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Min salme
-Martha RøyslandDen sommaren me gjekk for presten måtte me lære
mange salmar. Blant andre var det «Velt alle dine veier»,
som me måtte kunne nokre vers av. Og den har betydd
mykje for meg gjennom livet. Der blir me mint om at Gud
er med i alt som møter oss, når me vender oss til Han.
Velt alle dine veier
og all din hjertesorg
på ham som evig eier
den hele himlens borg.
Han som kan stormen binde
og bryte bølgen blå,
han skal og veien finne,
den vei hvor du kan gå.

Din trofasthet og nåde,
o Fader, vet og ser
hvordan du best skal råde
med oss i alt som skjer.
Hva du har valgt å gjøre,
det står som fjell så fast,
ditt råd skal du utføre
om jord og himmel brast.

På Herren du deg støtte
om det deg vel skal gå,
hans gjerning må du nytte
om din skal kunne stå;
av sorg og selvgjort plage
det kommer intet ut;
for intet kan du tage,
alt kan du få av Gud.

Vei har du alle steder,
og hjelp i all vår trang.
Velsignelser du spreder
og lys på all din gang.
Din vilje ingen hindrer,
din omhu blir ei trett
før gledestråler tindrer
i øyne som har grett.
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Vellykket gla`sang kveld på Solhaug!

Gla`sang-kvelden på Solhaug 13. april 2018 vart ein vellukka kveld
frå først til sist! Country-gospel-songgruppa "Vi3" frå Østfold gjorde
kvelden til ein festkveld, med sine mange fine songar og gitarspill på
høgt nivå! Tre staute karar som også bar fram, mellom songane, det
trua på Jesus Kristus betyr for dei.
Det var dekt til 80 menneske, men vi måtte sette inn ekstra bord og
stolar. Da klokka var 19, og vi skulle starte, var vi samla hele
110stk! Heimelaga god ertesuppe og kaffe og kaker fall i smak…
- Og det var nok til alle!!!
Stor takk for all god hjelp på
forhånd og til dykk som så
sporty "dro til" der og da!
Hjerteleg takk for den gode
kollekten vi samla inn på kr.
11 400,-! Kvelden gjekk med
overskot, som vil bli sendt til
Ave og Magne Mølster sitt
arbeid via Det Norske Misjonsselskap og deres arbeid i Estland!
Takk til alle dykk som kom!
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Torgjerd Lahus

Lunde kammerkor,
Lunde Mini- og Barnegospel
Korene i Lunde og Flåbygd menighet har nå tatt
sommerferie. Nå lader de opp til «Allsang på slusa»
19. august kl. 17.00. Korene starter opp igjen i uke 36.

Bli med i denne glade gjengen!!!

Kammerkoret øver på tirsdager med første øvelse 4. september.
Minigospel starter med familietorsdag 6. september, og har sin
første korøvelse torsdag 13. september.
Nye og gamle sangere ønskes velkommen til et nytt semester!
Følg med på menighetens nettsider og Facebook-sider for mer
informasjon.
Vi avventer videreføring av Barnegospel (1.-4. klasse) p.g.a. for
liten oppslutning. Dersom interessen skulle øke, vil vi igjen vurdere
dette tilbudet. Minigospel utvider aldersgrensen, slik at 1. og 2.
klasse kan være med. Minigospel vil altså i utgangspunktet være
fra 3 år (i følge med voksen) til 1-2. klasse.
Frøydis Bøe Holte
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Dugnad i Landsmarka
Kirketjenerne inviterer til dugnad
i / utenfor Landsmarka kapell
onsdag 20. juni kl. 10.00. Ta
med stol / bord og drikke. Enkel
bevertning. Dersom noen vil
bake kake, er det hyggelig!
Vi må vaske litt inne, på
toaletter m.m. Kantklipping rundt kirkegården, male øverst på
taket. Vi ordner lift. Ta gjerne med diverse redskap - hvis du har.
Pluss masse godt humør!
Spørsmål? Ta kontakt med Jens Vassend, 95 92 92 81 eller
Jonny Bakkan, 90 79 92 17.

Velkommen!

Tyri bedehus
MISJONSFEST
Fredag 7. september kl. 18.00.
Ole André Eliassen taler. Sang og musikk.
Gave til Normisjon. Matservering.

Alle er hjertelig velkommen!
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En prat med Frøydis,
organisten vår
Hvor vokste du opp? Hva
jobba dine foreldre med?
Kristent hjem? Søsken?
Aktiviteter? Interesser?
Sang og musikk?
Utdannelse? Var det
organist du ville bli?
Jeg vokste opp i Varteig, ei
lita bygd nord for Sarpsborg.
Jeg er eldst av fire søsken.
Mamma jobbet som sykepleier på et sykehjem i Sarpsborg, og
seinere på Eplehagen bofellesskap for demente. Pappa jobbet
som landbruksmekaniker på et verksted, og seinere startet han
opp firmaet «Hagemaskiner» sammen med en kamerat. Vi
bodde på Ekeli, et småbruk som mine besteforeldre opparbeidet, der min mor og hennes søstre vokste opp. Her var
det mye plass til utelek, og nabobarna ble ofte med på fotball,
sisten, gjemsel, titten på hjørnet eller andre leker. Det var mest
gutter som bodde i nærheten. Hvis jeg skulle på venninnebesøk, måtte jeg ofte ta sykkelen fatt.
Jeg hadde soverom i 2. etasje, med en liten veranda. Jeg lekte
ofte at det var en scene, og at alle bærbuskene i hagen og
åkeren ved siden av, var publikum. Jeg hadde også ei skolevenninne som var med på denne leken. Jeg husker vi kledde
oss ut som Hanne Krogh og Elisabeth Andreasson og sang og
danset «La det swinge» for vårt fantastiske publikum. Vi hadde
tre scener. Det var min veranda, min venninnes veranda, og
materialstabelen på gårdsplassen hos oss.
Jeg gikk på søndagsskole og barnemisjon. Mamma var leder
begge steder. Etterhvert ble jeg hjelpeleder og fikk ansvar for
min egen gruppe på barnemisjon. Jeg var også med i Varteig
musikkforening en periode, sammen med min bror og pappa.
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Denne perioden var det en del barn som var med og det var
veldig hyggelig. Sangene vi sang da, sitter spikret den dag i
dag. Da jeg gikk i 7. klasse, begynte jeg i Ise kristelige ungdomskor. Ungdomsmiljøet var veldig bra i koret. Vi hadde korøvelser på fredagskveldene, og det var en del aktiviteter knyttet
til dette. Vi var på korweekender, bibelgrupper, fotballcuper og
turer. Jeg var en del av en større «gjeng» som ofte fant på ting.
Barne- og ungdomsskolen lå på andre siden av en liten skog,
så skoleveien gikk langs en sti gjennom skogen. Da jeg skulle
begynne på videregående, valgte jeg musikklinja på Greåker.
Da måtte jeg ta to busser, og skoleveien ble betydelig lenger.
Men jeg trivdes veldig godt på skolen, og synes det var godt å
skifte litt miljø og få nye venner.
Jeg hadde piano som hovedinstrument, og hadde en fantastisk
lærer som inspirerte meg til å studere videre. Jeg husker vi deltok i Ungdommens Kulturmønstring med 8-hendig pianospill på
to flygler. Det var veldig gøy! I denne tiden var jeg, ved siden av
skolen, musikalsk leder for «Unge røster», hvor min lillesøster
var med. Jeg var også pianist for Lande pikekor og Sarpsborg
guttekor- og aspirantgruppe.
Så begynte studiene ved Barratt Dues musikkinstitutt i Oslo.
I forkant av dette ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å søke
på en stilling som organist i Holleby kapell, en liten prosent som
kunne kombineres med studiene. Jeg slo til på dette, som ble
min første lille organistjobb. Det var fortsatt piano som var mitt
hovedinstrument, og jeg var fast bestemt på at jeg ville gå
pianoveien og ikke kirkemusikkveien.
På Barratt Due tok jeg en faglærerutdanning med fokus på musikkbarnehage og grunnskole. Vi var en eksklusiv klasse på 5
personer. I tillegg tok jeg klaver utøvende og klavermetodikk,
slik at jeg kunne undervise i piano. På fritiden i Oslo ble det litt
trening på helsestudio, jeg hadde noen pianoelever hjemme,
jeg var med i koret Angelos i frikirken, jeg var dirigent for
Stovner skolekor og var også innom som vikar i musikkskolen
en periode, hvor jeg underviste førskolebarn.
11

Fortsettelse neste side...

Hva gjorde at du søkte akkurat Lunde?
Trives du her? Fortell litt hvordan det er
å være organist. Og fortell om
kora du har.

Foto: Kåre S. Pedersen

Så kom tiden for å søke jobb etter endt
skolegang i 1997. Til slutt satt jeg igjen
med to jobbtilbud; Musikkskolen på Vinstra
og musikkskolen (nå Kulturskolen) i Nome.
Jeg valgte Nome, kanskje først og fremst
p.g.a. beliggenhet. Jeg underviste i piano
og musikkaktiviteter for førskolebarn. Jeg
fikk også være vikarlærer på Svenseid
barneskole, slik at jeg fikk full stilling. På Svenseid var juniorklubben på bedehuset et attraktivt tilbud for barna som bodde
der, og jeg ble spurt om å ha kor med dem av og til. Det var gøy
å være med på.
Etter hvert ble jeg også dirigent for Lunde Kammerkor, og et
halvt år etter fikk jeg jobben som organist (jan. 2000). Her fulgte
Barnegospel også med, og etter hvert startet vi opp Minigospel.
Anne Brit Eriksen og Aase Jones var primus motor for barnekorene på den tiden, og en fantastisk støtte for meg i oppstarten.
På det meste var det ca. 50 barn med i kor (30 barn i Barnegospel og 20 barn i Minigospel).

Så traff du Stian og dere stifta familie. Og det ble et opphold
fra organistjobben, -du gjorde noe anna? Fortell…
Det var akkurat rundt denne tiden jeg ble sammen med Stian,
og etter noen år giftet vi oss og flyttet fra Bø til Lunde. Vi giftet
oss i Varteig kirke 9. august 2003. Til vår store overraskelse,
hadde Lunde kammerkor også tatt seg en tur til Varteig kirke
denne dagen! De dukket plutselig opp midt i talen til Leif
Raustøl, som viet oss. Jeg hørte lyden av oppvarmingsøvelser
og så kom de fram og stilte seg opp og sang en av korsangene
som Gunnar Ajer hadde diktet ny tekst til!
Tre år senere ble vi småbarnsforeldre. Vi fikk to gutter som kom
med ca. 1 ½ års mellomrom. Jeg hadde lengtet etter fødsels12

permisjon, fordi jeg kjente at jeg brukte for mye av meg selv i
jobben. Jeg var et ja-menneske som ville gjøre alle til lags. Jeg
var dårlig til å sette grenser, og jobben var litt «grenseløs».
Jeg kunne fylle den med alt jeg ville, og jeg ville mye i starten.
Det var ikke så lett å redusere på jobben når jeg fikk mer innhold i privatlivet. Jeg hadde ikke samvittighet til å gjøre en
«dårligere» jobb. Så kom guttene og permisjonstiden.
Jeg oppdaget at permisjonstiden ikke var avslapning eller tid for
«påfyll». Det var en påkjenning for kroppen å gå gjennom to
svangerskap så tett på hverandre, og tiden med små barn var
flott, men også veldig slitsom. Jeg følte at jeg ikke strakk til
verken på jobb eller hjemme. Kroppen prøvde å sende ut
signaler om at jeg måtte roe ned, men jeg overså de så lenge
jeg kunne. Til slutt gikk det ikke mer. Jeg ble sykemeldt, og etter
et år fikk jeg via NAV jobbe litt i barnehage. Det ga mersmak,
og jeg tok to fag på høgskolen som kvalifiserte meg til barnehagelærer. Etter endt studie, fikk jeg fast stilling som barnehagelærer. Det var en fin og lærerik tid for meg.
Nå er du tilbake her i Lunde- og Flåbygd menighet…
Heldigvis! Har du noen ønsker eller planer for jobben din
fremover?
Da jeg begynte i barnehagen, trodde jeg aldri at det skulle bli
aktuelt for meg å jobbe som organist igjen. Men tiden gikk, og
jeg merket at jeg begynte å tenke på hva jeg f.eks. ville gjort
med barnekoret dersom jeg hadde vært organist. Lysten til å
være organist vokste fram igjen. Jeg hørte at stillingen skulle bli
lyst ut, men jeg var ikke klar. Til mitt hell, ble utlysningen utsatt,
og når den igjen ble ledig, var jeg klar. Jeg søkte, og jeg fikk
jobben!
Nå er jeg veldig glad og takknemlig for at det ble mulig for meg
å komme tilbake i organiststillingen. Jeg jobber i en flott stab
med gode kollegaer. Jeg har blitt bedre kjent med meg selv, og
blitt flinkere til å se muligheter og begrensninger og forholde
meg til det.
Torgjerd Lahus
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Foto: Kåre Pedersen, Bilde for Bilde

Lunde kyrkje 5. mai kl. 12.00
Andrea Skåland Lia
Anya Isabel Boyles Johnsen
Emma Evju Kolstad
Kari Gavle
Lotte Cecilie Holm
Malin Lunde
Nora Helweg
Rebecca Todnem Paulsen
Sivert Grindkåsa
Gratulerer med dagen!

Lunde kyrkje 6. mai kl. 11.00
Ida Elisabeth Hermansen
Inger Emilie Slotte
Isak Storhaug
Jonas Holte Rød
Karianne Løvskeid Skaret
Malin Tinghaug
Tina Haugane Lauritzen
Flåbygd kyrkje 13. mai kl. 11.00
Anne Lovise Halvorsen Næs
Szymon Giers
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Gullkonfirmanter 2018
Vi inviterer alle gullkonfirmanter til gudstjeneste i
Lunde kyrkje og fest på Solhaug menighetshus
søndag 30. september fra kl. 11.00.

Vi sender ut egen invitasjon i posten,
men hold av dagen allerede nå!

Skyssordning
Vi har nå på plass en ordning med skyss til
menighetens gudstjenester og arrangementer.
Ring 930 74 078 - så ordner vi det.
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Magnhild - ein utflytta Lundehering
I vår banka me på dynna til Magnhild
Aasgrav, som nå bur i Bøgata. Me
vart møtt med eit stort smil «Så
kosleg å få besøk frå Nordbygda»,
sa Magnhild. Ho ba oss inn til eit
dekka bord med både kaffe og
kaker, ho hadde også steikt vaflar
til me kom.
Magnhild går nå i sitt 95 år, så du
kan tru ho hadde mykje å fortelja frå
eit langt liv. Ho vart født i Kviteseid.
4 år gamal flytte ho saman med forelda sine og eldste bror Torstein til
Haugen på Svenseid. Faren Olav og
mora Gunhild overtok garden. Etter
kvart fekk ho 6 brødre til.
Folkeskulen gjekk ho på Svenseid, der ho hugsar lærarane
Frøysnes, Bergan og Espedalen. Det var kort veg til skulen så ho
reiste heim i matfriminutta. Det var dei andre elevane misunnelege på. Ho gjekk på skulen annan kvarFoto:
dag.
På H.
fritida
var
Anette
Johanson
det å arbeide på gardane. Mjølking var ho ikkje glad i, da bytte ho
arbeid med veninna si Hilde. Hilde mjølka heime hjå Gunhild og
Olav medan Magnhild baka brød hjå Hilde. Når det var skuronn
hjå Øystein Svenseid var ho med og skor bendelen, løna var
bra: 2 kr dagen.
Om hausten plukka ho bær, som blei seld til butikken. Plukka i
blekkboksar med ståltrådhank. Ei god niste smaka godt med
bruspulver blanda i vatn til drikke, da var Skåtebekken god å ha.
Ved Suigard var det så fine bær, men det var på innmark og ikkje
lov å plukke der, men det hendte freistinga blei for stor.

Det var alltid gildt å reise på besøk til besteforeldra i Kviteseid. Dit
kunne ho ta båten frå Lunde eller sykle den lange vegen om Bø.
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Dei var gjestfrie og snille så ho hadde alltid noko med heim derifrå.
I 1937 «gjekk ho for presten». «Det var Kindingstad som var prest i
Lunde da faren tok ho med til byen for at ho skulle få ny kåpe til
konfirmasjonen. Butikkdama baud fram ein flott hatt som passa til,
det var faren enig i.» «Du kunne vel greidd deg med bare kåpa»,
var storebrors kommentar. Kan hende det hadde sine fordelar å
vera einaste jenta i flokken.
Etter ho var ferdig på folkeskulen gjekk ho på husmorskule på
Foto:
Anette
H. Johanson
Notodden. Den kom nok godt med da ho
gifta
seg
med Kåre
Snaunes frå Kviteseid. Her dreiv dei garden som ligg på vestsida
av fjorden. Mykje hardt arbeid. Bare 32 år gamal blei ho enke.
Kåre drukna på fjorden. Sonen Arvid var da 10 år gamal. Magnhild
dreiv da garden aleine i 10 år. Smør og fløte selde ho til meieriet.
Om vinteren sparka ho over isen, om sommaren rodde ho over.
Ein dag ho kom til meieriet, ropa apotekaren: «Magnhild, dette er
for tungt for deg. Du kan få jobb hjå meg!» Dette takka ho ja til.
Jorda på garden blei da leigd ut til prestegarden og dyra seld.
I 1965 gifta Magnhild seg med Trygve Aasgrav, som dreiv butikk
ved Mannebru i Bø. Dei fekk dottera Bente. Trygve døydde etter
bare 3 års ekteskap. Nå kom enda nokre harde år for Magnhild.
Ho måtte overta butikkdrifta, samtidig som ho hadde eineansvar
for Bente som er funksjonshemma. På juleftan, etter stengetid,
reiste dei til faren og brødrene på Svenseid for «å lage jul» der.
Magnhild dreiv butikken fram til 1992.
Nå bur Magnhild i ein kosleg leilighet sentralt i Bøgata, og
annankvar sundag kjem Bente på besøk og da steller Magnhild
middag for dei. Sjølv om Maghild på mange vis har møtt mykje
motgang i livet, er ho full av gode minner og er ei livsglad og takknemleg dame. Ho har vori på mange turar både i inn- og utland,
-sist i Thailand for 4 år sidan.
Som den sosiale dama ho er, ser me ho ofte på Bøsenteret med
kaffekoppen i lag med gode venner. Ho ordnar alt i huset sjølv
og er glad for å få besøk. Etter fleire timar og
mange kaffikoppar
Foto: Silje Laland Moe
takkar me for kånn. «Dekkan må koma snart tilbake», seier
Magnhild da ho følger kånn til dynna.
Aasta og Dordi E.
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Helsing frå soknerådet
Å bli valgt til leiar i soknerådet er ei oppgave eg var uforberedt
på. Men med god hjelp frå stab og alle andre frivillige så håpar
eg at dette vil gå bra.
Ei store oppgave for soknerådet denne vinteren var felles
bispevisitas med Holla og Helgen menighet 6.- 11. mars.
Det var eit omfattande program bl.a. med besøk i barnehage,
barne- og ungdomsskule og sjukeheim. Det heile blei avslutta
med gudstjeneste i Lunde kjørke og kjørkekaffe på Solhaug.
Ellers vil eg nevne konserten med «Mariaviser» i Lunde kjørke
18.mars der Sinikka Langeland og Kåre Nordstoga hadde eit
veldig flott program, men som dessverre altfor få tok del i.
17. maifesten var derimot godt
besøkt og eg tru folk kosa seg
med innslaget til Jonny Hofsten
om «Storegut hjå Kongen» og om
forfattaren A.O. Vinje. Det var
ellers innslag om hvalfangsthistoren og kjørka på Sør-Georgia.
På siste soknerådsmøte hadde me
Kjørkja i Sør-Georgia
et fellesmøte med Holla og Helgen
der formålet var å se på områder der me kan eller bør samarbeide. Av konkrete ting me var enige om å starte med er
menighetsbladet. Me vil fortsatt ha kvart vårt blad, men kanskje
blir det samla i ei felles trykksak. Andre ting me kan samarbeide
om er felles konsertar, sangkveldar, temakveldar og turar, i
tillegg til at det av reint økonomiske og personalmessige
årsaker blir nødvendig med felles gudstjenester framover.
Eg kan her nevne at det vil bli forsøkt å arrangere tur til
Søsterkjørkene på Gran til neste vår/sommar.
Takk til alle som har bidratt i menighetsarbeidet på ulikt vis,
og ha ein rektig god sommar!
Harald Omnes
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Mobilapp’en Min Menighet
MinMenighet er en
mobilapp tilgjengelig
på Google Play og
AppStore
App’en lastes gratis
ned av alle som
ønsker det
Benytt app’en til å
få oversikt over
bl.a. gudstjenester
der du bor eller der
du befinner deg
akkurat nå
Slå opp informasjon
om ulike aktiviteter,
samt påmelding til
aktiviteter m.m.

LUNDE OG FLÅBYGD
MENIGHET HAR
FÅTT VIPPS!

VIPPS NR. 10 73 41
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Utsmykningene i Lunde kyrkje
Lunde kyrkje sto ferdig i 1872 og ble
bygget i nygotisk stil, en stil hvor det
var den himmelstrebende arkitekturen
med de ulike bygningselementene
som skulle fremheves og fremstå som
innvendig utsmykning, dekor utover
dette hadde liten eller ingen plass.
I 1927 fikk kirken en ny og omfattende
utsmykning utført av kunstneren
Johanna Bugge Berge.
Anne Strømvold

I 2014 mente menighetsrådet i Lunde
og Flåbygd at tiden var moden for å se nærmere på disse
utsmykningene, og tok kontakt med Agder og Telemark
bispedømme ved seniorrådgiver Tone Klev Furnes.
De valgte å gi oppdraget til en masterkandidat, og
Anne Strømvoll, ved Universitetet i Oslo, har fullført en
masteravhandling som har hatt til hensikt å forklare
bakgrunnen for denne endringen av kirkerommet.
Utsmykningen må ses i lys av flere forhold som gjorde seg
gjeldende rundt forrige århundreskiftet og fremover;
modernismens fremvekst, en fortsatt levende nasjonal tidsånd med ønske om å knytte sammen fortid og nåtid, og den
forholdsvis store satsingen på monumentalutsmykning i
begynnelsen av forrige århundreskiftet. Det har blitt en
spennende fortelling om fornyelse, valg, konflikt og tilpasning.
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Dekorasjonene i Lunde kyrkje har i stor grad hentet sine forbilder fra den lokale kunsten man finner i traktens gamle
stuer og loft.
Tidligere hadde det vært vanlig å dekorere kirkerommet, men
med reformasjon og pietisme forsvant denne tradisjonen.
Mye av det som fantes av dekor ble overmalt eller oversett.
Men ønsket om utsmykning og religiøse motiver forsvant
ikke, og fra siste halvdel av 1700-tallet flyttet den over til
bondens stue.
Man kan nå si at ringen er sluttet, -for med utsmykningen i
Lunde kyrkje er denne kunsten igjen tilbake i kirkerommet.
Avhandlingen kan bestilles direkte fra forfatteren:
anne@stromvoll.net Den vil også være tilgjengelig på UiO
sine hjemmesider (www.uio.no) fra midten av mars.
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SuperTorsdag, Fidus og konfirmantleir
Trosopplæreren vår, Cathrine S. Friberg,
er dessverre langtids-sykemeldt, men vi
håper at hun er tilbake over ferien.
Planen er at hun skal være med prest
Ragnhild Halden og konfirmantene våre
(kull 2019) på konfirmantleiren «Ønsket
og Elsket» på Gjennestad i uke 32.
Vi håper på oppstart av SuperTorsdag og Fidus i september og
kommer tilbake med mer info etterhvert. Følg med på vår nettside:
www.lundekirken.no.
Vi ønsker Cathrine riktig god bedring og gleder oss til å ha henne
tilbake hos oss igjen!

Nytt tilbud i menigheten vår
Vi er i oppstartfasen for et fellesskapstilbud for voksne og yngre
voksne på Solhaug. Det skal være et åpent fellesskap, der det er
opp til en hver hva en har lyst til å bidra med. Eller kanskje man
har behov for å være tilstede i stillhet sammen?
Etter fellesskapsstunden spiser vi kveldsmat sammen.
Følg med på vår nettside og facebook for oppstart til høsten.

St. Hans basar på Solhaug
Søndag 24. juni kl. 17.00
Andakt, sang og musikk.
Kaffe og kaker.
Loddsalg og trekning.

Alle er hjertelig velkommen!
Arr.: Prestegården misjonskvinneforening
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17. mai i Lunde og fest på Solhaug
17. mai ble en flott dag i Lunde! Det var veldig hyggelig at Lunde
Barne- og Minigospel og Lunde kammerkor sang for oss på
17. mai-arrangementet på yrkesskolen. Sokneprest Ragnhild
Halden sa noen velvalgte ord. Mye folk, leker, lapskaus og tale for
dagen ved rektor på skolen vår.
Det var is, brus, kaffe, kake, bunad,
sol og varme, karamellslipp, tog,
Lundesong, Vassåsmars, Lensmanns Otterstad vei og Ja, vi elsker.
Seinere på dagen var det nasjonalfest på Solhaug med mye dans og
moro. Alt i alt en vellykket og fin
17. mai-feiring for store og små!

17. mai-fest på Solhaug

Slekters gang
Gravlagde i Lunde:
Torbjørg Dorholt
Hanne Kathrine Børte
Gudbjørg Synøve Berg
Hildur Louise Lia
Kristen Ragnar Hellstad
Jens Hvilen
Halvard Nordskog
Gravlagd i Landsmarka:
Geir Erling Nilsen

Døypte i Lunde:
Andreas Hegna-Wik
Olav Lia Hermansen
Thomas Arnøy Hermansen
Døypte i Flåbygd:
Aksel Johnsen
Døypte i Landsmarka:
Per Leon Slåtta Moen

Nå kan du gi kollekt med mobil og registrere dåp på nett!
Se våre nettsider: www.lundekirken.no
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Sommerhilsen fra staben
Vinteren har vært lang og plutselig slår
varmen til i mai og varmen er her
fortsatt, når jeg i skrivende stund kan
skrive 1. juni.
Visste du at vi i Nome kommune har
totalt ca. 70 mål å klippe gress på og noen tusen gravsteiner å
klippe rundt? Kirketjenerne bruker mye tid på dette om dagen, og
allerede dagen etter at det er klipt, kommer løvetann og andre gule
blomster opp… Dette vil se noe ustelt ut, men vi har dessverre
ikke kapasitet til å klippe mer enn en gang pr. uke på alle kirkegårdene. Vi har god hjelp av Odd Harry Bjervamoen og kirketjenerne hjelper hverandre tvers over soknene.
Årets store prosjekt i Lunde og Flåbygd sokn er at vi skal sette inn
brannvarslingsanlegg med direktekopling til 110 – i Flåbygd kirke.
Bårehuset i Lunde, skal få en oppgradering, med nytt tak og
maling. Dette skjer våren 2019.
Andreas Grossmann har fått innvilget et års permisjon fra sin
prestestilling i Holla og Helgen sokn - fra august. I denne tida vil
det komme en vikar, som vi også får hilse på her i Lunde.
Staben skal ha noen velfortjente feriedager. I år er ferien delt slik:
Anette S. Krøgli
Frøydis B. Holte
Jonny Bakkan
Jens Vassend
Mona Halsvik

sekretær
organist
kirketjener
kirketjener
kirkeverge

Andreas Grossmann prest
Ragnhild Halden
prest

uke 26, 27, 28
uke 29, 30, 31
uke 30, 31, 32
uke 27, 28, 29
uke 28, 29, 30, 31, 32
uke 26, 29, 30, 31
uke 27, 28, 29, 33

Kirkekontoret på Lundetunet blir sommerstengt i uke 28.

God sommer!
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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 17. juni
4. s. i treenighetstiden
Landsmarka kapell
kl. 11.00
Matt 16, 24-27
Søndag 24. juni
Jonsok
Romnes kirke kl. 12.00
v/ Andreas Grossmann
Matt 11, 7-14
Søndag 1. juli
6. s. i treenighetstiden
Lundetunet kl. 11.00
Matt 16, 13-20
Søndag 8. juli
7. s. i treenighetstiden
Helgen kirke kl. 11.00
v/ Andreas Grossmann
Luk 19, 1-10
Søndag 15. juli
8. s. i treenighetstiden
Flåbygd kyrkje kl. 11.00
v/ Andreas Grossmann
Mark 12, 37b-44
Søndag 22. juli
9. s. i treenighetstiden
Romnes kirke kl. 11.00
v/ Asgeir Sele
Joh 8, 2-11
Med forbehold om endringer.

Søndag 29. juli
Olsok
Romnes kirke kl. 18.00
Luk 9, 23-26
Søndag 5. august
11. s. i treenighetstiden
Lunde sluse kl. 11.00
Mark 2, 23-28
Søndag 12. august
12. s. i treenighetstiden
Kilen kapell kl. 12.00
Fellesgudstjeneste
Luk 8, 1-3
Søndag 19. august
Ingen gudstjeneste
«Allsang på slusa»
Lunde sluseamfi
kl. 17.00

Søndag 26. august
Vingårdssøndag /
14. s. i treenighetstiden
Flåbygd kyrkje kl. 11.00
Luk 17, 7-10
Søndag 2. september
15. s. i treenighetstiden
Lunde kyrkje kl. 18.00
Vikarprest
Luk 10, 38-42
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Søndag 9. september
16. s. i treenighetstiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
Familiegudstjeneste m/
utdeling av 6-års bok
1 Pet 4, 12-19
Søndag 16. september
17. s. i treenighetstiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
Fellesgudstjeneste m/
Holla og Helgen menighet
Luk 7, 11-17
Søndag 23. september
18. s. i treenighetstiden
Landsmarka kapell
kl. 11.00
Matt 8, 5-13
Søndag 30. september
19. s. i treenighetstiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
Gullkonfirmanter og
konfirmantpresentasjon
Joh 7, 14-17
Søndag 7. oktober
20. s. i treenighetstiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
Mark 10, 2-9

Ragnhild Halden forretter
der ikke annet er nevnt.

Møte og samlingar
LUNDE BEDEHUS
August - oktober 2018

DAG

DATO

TID

MØTE / SAMLING

August
Fre. søn.

10.11.-12.

Søndag

19.

Sept.

«Skjærgårdsang» i Langesund.
Se eget oppsett.
12.00 14.30

Trovassli stevne.
Taler: Oddvar Søvik.
Sang: «Godt Nytt».

Månedens misjonsland: Midt-Østen

Tirsdag

4.

19.00

Samlingsfest.

Tirsdag

11.

19.00

Tirsdagsamling:
Besøk av: Solveig Sollie.

Tirsdag

18.

19.00

Tirsdagsamling:
Besøk av: Marta Irene Eriksrød.

Tirsdag

25.

19.00

«Fiskeaften» med mer.

Oktober Månedens misjonsland: Nepal
Tirsdag

2.

19.00

«Kveldstrekning» med noe
attåt. Andakt: Ragnhild Halden.

Tirsdag

9.

19.00

Tirsdagsamling: Besøk av:
Martha Irene Eriksrød.
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LUNDE OG FLÅBYGD SOKN
Lunde prestekontor, Lundetunet
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf.: 35 00 86 86
www.lundekirken.no

LUNDE KYRKJEBLAD
Organ for Lunde og Flåbygd kyrkjelyd
Redaktør: Lunde og Flåbygd
sokneråd

Frivillig kontingent:
Kasserar: Nils Steinar Stavsholt
Konto nr: 2665.20.27139

Kontortid:
Lundetunet
Telefonar:
Prest:
Sekretær:
Trusopplærar:
Organist:

tysdag kl. 09.00 - 15.00
35 00 86 85
35 00 86 86
35 00 86 88
35 00 86 89

Soknerådets konto nr.:
Bankgiro: 2665.20.00869

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

Bruk Solhaug

Organist:
Frøydis Bøe Holte, tlf. 950 27 282
froydis@nome.kirken.no

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

Trosopplærer og ungdomsarbeider:
Cathrine Friberg, tlf. 934 20 128
cathrine.friberg@nome.kirken.no
Sekretær:
Anette S. Krøgli,
tlf. 35 00 86 86 (tysdag) / 35 94 62 60
anette.sneddon@nome.kirken.no
Kyrkjetenarar:
Jens Vassend, tlf. 959 29 281
jens@nome.kirken.no

Nå er det mulig å gi gave
til menighetshuset.
Konto nr. : 2610.28.96490

Jonny Bakkan, tlf. 907 99 217
jonny@nome.kirken.no

Frist for innlevering av stoff til
neste nummer er
søndag 9. september 2018
Trykt opplag: 1650 stk.
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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
mona@nome.kirken.no

Sommerkonsert
- Allsang på slusa 2018 -

Søndag 19. august kl. 17.00
i Lunde sluseamfi
- Gratis inngang -

Årets artister:
Olav ajer m/band
Elisabeth Løvskeid
Tony Carey
Lunde Kammerkor
Lunde barne- &
minigospel
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