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Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd den 4/4 2018. 
 
Til stede: Harald Omnes, Torunn Håskoll Næss, Dordi Elisabeth Norheim, Borghild 
Hardang Hanto, Jostein Vetland, Hans Olav Lahus Forfall: Øivind Berg Andersen. 
 
Sak 27/18. Godkjenning av innkalling og referat. 
Innkalling og referat godkjent. 
 
Sak 28/18. Årsfest (Årsmøte). 
Årsmelding gjennomgått før årsmøtet og blir lagt frem på årsmøtet til godkjenning. 
 
Sak29/18. Misjonsprosjekt. 
Årsmøtet skal velge nytt prosjekt. Me har tidlegare vedtatt at Normisjon blir vår nye 
samarbeidspartner. Ragnhild vil legge fram forslag til prosjekt etter tilråding fra SMM. 
Vedtak: Årsmøtet velger nytt prosjekt. Ragnhild Halden legger fram alternative forslag som 
voteres over. 
 
Sak 30/18. Trosopplæringsplan 2017. 
Planen blei revidert 2017, men har ikkje blitt formelt vedtatt av SK. Etter vedtak skal saken 
sendes bispedømmet for godkjenning. Plan følger vedlagt for gjennomlesing og eventuelle 
merknader. 
Vedtak: Trosopplæringsplan godkjent. 
 
Sak 31/18. Prosjekt for økte gaveinntekter. 
Under bispevisitasen blei det informera om eit pilotprosjekt I regi av bispedømmerådet der 
formålet var å skaffa auka gaveinntekter til menigheten.Litt meir informasjon om prosjektet 
framgår av vedlagte brev til Kviteseid sokneråd.Det vil vera begrensa antall menigheter 
som får bli med i startfasen, men det er muligheter for å bli med seinare. 
 
Behandling i SR: Det var noe ulikt syn på hvorvidt SR hadde kapasitet til å engasjere seg i 
fleire prosjekter nå.  Argumenter for: Det blir større behov framover for innsamla midler, 
me bestemmer sjølve omfanget av vårt engasjement i prosjektet. 
Vedtak: Jostein tar opp saken med Stian og Renny. Dersom det er ønske i U.p.komiteen 
om å få meir informasjon og evnt. bli med, tar Jostein kontakt med Tore Gullaksen i 
bispedømmet og inviterer han til en møte her i Lunde.  
 
Sak 32/18.Orientering om Ungdomsprosjektet. 
Plan som gir tilbud fra 0 til 18 år. Ragnhild Halden gav en orientering. 
Vedtak. Planen godkjent. 
 
Sak 33/18 Nytt fra Fellesrådet. 
Orientering ved budsjett, regnskap og årsmelding. 
 
 
34/18.Eventuelt. 
Tilbud fra «Niklosky Male Ensamble» frå Russland om konsert i oktober.  Borghild følger 
opp saken. 
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Orientering om at Katrine Burmeister ønsker å dra i gang et forum for unge voksne og 
familier i menigheten.  
15 april konfirmantgudstjeneste/samtalegudstjeneste med samvær for konfirmanter på 
Solhaug etter gudstjenesten. Festkomite og fjorårets konfirmanter ordner dette. 
Blomsterhilsener/jubilanter ved Dordi Elisabeth Norheim. 
Møtedatoer: Neste møte: 23. mai og 13. juni. 
 
Vennlig hilsen Torunn Håskoll Næss (sekretær). 
 
 
 

 


