Lundetunet, Brugata 5 3825 Lunde

Referat frå møte i Lunde og Flåbygd sokneråd, 28/2 - 2018
Til stede: Øyvind Berg Andersen, Dordi Elisabeth Norheim, Borghild Hardang Hanto, Jostein
Vetland, Ragnhild Halden, Stian Holte og Harald Omnes.
Sak 20/18
Godkjenning av innkalling og referat.
Godkjent uten merknader
Sak 21/18
Misjonsprosjekt.
NMS har hatt vårt bistandsprosjekt dei siste åra. Det vil være naturleg å velge ein ny organisasjon
Ragnhild legger fram forslag
Vedtak: SR anbefaler overfor årsmøtet at Normisjonen velges som organisasjon for
misjonsprosjekt. SMM (Samarbeid menighet og misjon) kommer med forslag til 2-3 prosjekter. SR
legger fram forslag for årsmøtet.
Sak 22/18
Menighetsbladet
Redaksjonskomitéen har forslag om å ta inn annonser frå bedrifter/næringslivet for å skaffe
inntekter. Ragnhild orienterer. Det lages en økonomisk vurdering.
Behandling i SR: Redaksjonskomiteen ønsker å heve kvaliteten på bladet bl.a. med noe farger.
Regnskaper viser at dagenes utgave i svart/hvitt gir et underskudd på ca. kr 5.000 per år.
Abonnement for dei som bur utenbygds for å kompensere for porto ble nevnt som en mulighet.
Reklame/annonse for lokale bedrifter/næringsliv som samles på ei side bør kunne gi kr. 1.000 per
år per. annonsør. Redaksjonskomiteen jobber videre bl.a. med å undersøke interessen fra
annonsører og kommer tilbake til SR med forslag.
Sak 23/18
Fasteaksjonen 2018
Fasteaksjonen med årets konfirmanter er planlagt til 20. mars. Stian er godt i gang med
forberedelsene. Han trenger noe hjelp i form av bøssebærere/sjåfører. Stian orienterer.
Behandling i SR: Det er 14 roder. Antall konfirmanter er 18. Det skal være en voksen med på
hver rode. Vi trenger minst 25 voksne + sjåfører (foreldre + frivillige). Stian gir tilbakemelding om
behov når han for oversikt.
Sak 24/18
Bispevisitas.
Gjennomgang av program og arbeidslister.
Behandling i SR: Programmet og arbeidsoppgaver gjennomgått. Alt ok.
Sak 25/18
Friluftsgudstjeneste Kr. Himmelfartsdag 10. mai.
Det er kommet ønske om ei utegudstjeneste kl. 13.00 denne dagen. I så fall, har SR forslag til
hvor?
Vedtak: Det er årets åpningsgudstjeneste i Romnes kjørke den dagen og SR anbefaler
menigheten til delta der.
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Sak 26/18
Eventuelt
-

Borghild minner om konserten Mariaviser og oppfordrer til spre annonsering. SR stiller
mannskap som ved forrige konsert.
Gudstjeneste 4. mars blir ei fellesgudstjeneste/fellessamling i Veslekyrkja
Ragnhild har hatt møte med 17.mai komiteen. Det blir ei «17.mai gudstjeneste» kl. 12.00
ved Yrkesskulen.
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