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Andakt fra  

Ragnhild Halden 

Hver gang jeg og menigheten tar i mot et lite 
barn til dåp på en gudstjeneste, leser jeg en 
av Bibelens sterkeste tekster: Markus 10,13-16: 
 

De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene 
viste dem bort. 14 Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de 
små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører 
slike som dem. 15 Sannelig, jeg sier dere: Den som ikke tar imot 
Guds rike slik som et lite barn, skal ikke komme inn i det.» 16 Og han 
tok dem inn til seg, la hendene på dem og velsignet dem.  

Det er ingen mild Jesus vi får høre om her. Nei, Jesus er sint! Virkelig 
sint! Og han irettesetter sine venner. Hva er det han er så sint for? Jo, 
disiplene har prøvd å hindre noen å komme til ham. 

Dette er en tekst som viser at barn er viktige for Gud, og en utfordring 
til oss voksne om at barn har en naturlig plass hos Gud, i menigheten 
vår og på gudstjenestene våre.  

Men det er også en tekst som utfordrer oss mer enn bare å la barna 
få komme til Jesus. For denne teksten handler også om oss voksne. 
Jesus sier at vi alle må ta i mot Guds rike som et lite barn. 

Hva vil det si å ta i mot Guds rike som et lite barn? Da min nevø var  
4 år, skulle han være på søndagsskolen mens vi voksne var på guds-
tjeneste. Like før prekenen skulle barna gå ut, og foran skulle noen 
bære et prosesjonskors. Det ville fireåringen bære, men det var så 
tungt. Derfor prøvde faren hans å hjelpe til, men pjokken ropte ut: 
«Bæle sjøl!!! Bæle sjøl». Vi vil gjerne det vi mennesker, klare oss sjøl, 
stå på egne bein, være selvstendig. 

Men et lite barn kan ikke gjøre mye selv. Vi mennesker blir født som 
små hjelpeløse barn. Ikke kan vi gå, ikke snakke. Vi er helt avhengig 
av andres omsorg, og må bare stole på at de tar vare på oss. Og det 
er det som skal til for å komme til Jesus. Overgi seg. Ikke måtte  
prestere noe, ikke klare noe, fortjene noe, men kun overgi seg i hans 
hender, i hans kjærlighet. Ingen har lov til å hindre at noen får komme 
til Jesus. Ingen får stille krav på vegne av Jesus og sperre folk borte 
fra ham.  
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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. 

La de små barn komme til meg og  

hindre dem ikke. For egentlig er vi alle 

Guds små barn, vi er alle avhengig av 

Guds kjærlighet. 

Men det virker ikke som disiplene  

skjønner hva Jesus snakker om da de 

senere krangler seg i mellom om hvem 

som er størst av dem. Og Jesus tar et 

radikalt, men ganske tydelig grep «2 Da 

kalte han til seg et lite barn, stilte det 

midt iblant dem 3 og sa: «Sannelig, jeg 

sier dere: Uten at dere vender om og blir 

som barn, kommer dere ikke inn i him-

melriket. 4 Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den 

største i himmelriket. 5 Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt 

navn, tar imot meg.» 

Vi må selv overgi oss som små barn til Guds kjærlighet, men også ta i 

mot hverandre som Guds barn. Alle skal få komme til Jesus. Barn, 

voksne, gamle, friske, syke, glade, sørgende, redde, modige, store, 

små, alle har vi en plass i Jesu armer. Hos ham får vi overgi alt vi  

bærer av det vi klarer og det vi ikke klarer og bare få være Guds barn, 

for det er vi. 

Som når et barn kommer hjem om kvelden og møter en vennlig favn, 

slik var det for meg å komme til Gud, jeg kjente at der hørte jeg hjemme. 

Det var en plass i Guds store rom, en plass som lenge ventet meg.  

Og jeg kjente: Her er jeg hjemme, jeg vil være et barn i Guds hjem.  

(Strandsjö/Olsen) 
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Allsang på slusa 2018 

Allsang i Lunde sluseamfi har blitt en tradisjon, og arrangeres  

søndag før skolestart. Første gang vi arrangerte allsang, var det 

en minnemarkering i forbindelse med terroren på Utøya 22. juli 

2011. Nå er allsang kommet for å bli! 
 

Det pleier å være med mange lokale artister,  

og disse var med i år:  

  Olav Ajer m/band;  
 Tor Oskar O. Johnsen,  
 Lars Halvor O. Johnsen og  
 Gunnhildur Baldursdottir 

  Elisabeth Løvskeid 

  Tony Carey 

  Lunde kammerkor 

  Lunde barne- og minigospel 
 

 

Søndag 19. august 2018 var det allsang i Lunde sluseamfi.  
Da klokken nærmet seg 17.00, var det masse folk i amfiet.  

De 300 programmene vi hadde, ble revet bort  
en halv time før... - Du verden, så moro! 

Publikum på Allsang på slusa 2018 
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Mære kirke 

Det var et bredt program som startet med 

den kjente melodien "Allsang på grensen" 

omdøpt til "Allsang på slusa". 

Allsang ble avsluttet med en egen  

"I Lunde"-sang, med skikkelig trøkk i.  

Lunde barne- og minigospel, sjarmerte  

oss med bl.a. "Happy" og «Vennesang»,  

før Olav Ajer med band bidro med kjente  

sanger. Alle refreng var skrevet i program-

met, så her var det bare å synge med! 

Elisabeth Løvskeid ledet oss igjennom fine 

Hellbillies-låter, før Tony Carey fremførte irske sanger.  

Lunde kammerkor sang flere sanger bl.a. Abba sin «Thank You  

for the Music». 

Sommerkvelden ble avsluttet med at Lunde og Flåbygds  

sokneprest Ragnhild Halden, hadde en kort apell til publikum.  

Med god hjelp av Bjørn Lona og hans crew, ble lyden bra!  

Takk til arrangøren Lunde og Flåbygd sokneråd i samarbeid  

med staben. Takk til våre sponsorer! Og organisten vår, 

Frøydis Bøe Holte, har gjort en kjempejobb med arrangementet!  
 

Vi gleder oss allerede til neste år! 

Mona Halsvik  

Marie W. Halsvik 

 

Skyssordning 
 

Vi har nå på plass en ordning  

med skyss til menighetens  

gudstjenester og arrangementer. 

Ring 412 34 904 - så ordner vi det. 
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Min salme 

v/Katrine Burmester 

Vi sang den nylig i kirken i Flåbygd på vingårdssøndagen. 

Jeg blir alltid glad når den dukker opp i gudstjenesten.  

Da dukker minner opp fra somre på Fjordglimt leirsted som liten. 

Sol, sommer, bading, sove 

hjemmefra. NMS som eier 

leirstedet, passet også på å 

gi oss litt åndelig føde. Helt 

ærlig husker jeg ikke så 

mye av den delen, men 

denne salmen sitter ennå 

som spikret. Vi måtte lære den utenat for å oppnå små  

utmerkelser i form av merker som kunne festes på klærne  

Salmen har jeg har hatt med meg inni meg helt siden den gangen, 

og som voksen har innholdet fått mer betydning for meg. Den  

inneholder mye av det jeg gleder meg over i min kristne tro. Den 

handler om Gud som er god, som lar oss erfare dette i vår hverdag 

og som gir oss styrke og inspirasjon til å gi denne godheten videre. 

 
Gud, du er rik!  

Gud, du er rik! Din godhet er stor. 

Din miskunnhet tar ikke slutt. 

Du nærer og styrker din kirke på jord. 

Og leger når håpet er brutt. 

 

Du gav din Sønn! I ham ble vi skapt. 

Til gjerninger båret av tro. 

Du frelste i kjærlighet det som var tapt 

og brakte nytt liv til å gro.  

 

Vi er ditt verk! Du eier oss, Gud,  

med alle de goder vi har. 

Du byr oss forvalte dem etter de bud, 

Du gav oss, vår Skaper og Far. 

 

Styrk da vår tro! Tenn håp i vårt sinn. 

Fyll hjertet med kjærlighet varm. 

Så går vi frimodig i tjenesten inn. 

I ly av din utstrakte arm.  
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Mannsringen på Solhaug  

høsten 2018 

Mandag 8. oktober kl. 18.00  

Mandag 12. november kl. 18.00  

Mandag 10. desember kl. 18.00 

 

Velkommen!  

Helsing frå soknerådet 

 

 

 

Me har lagt bak oss ein særdeles varm og fin sommar. Neste års 

konfirmantar har vori på konfirmantleiren «Ønsket og Elsket»  

på Gjennestad i lag med konfirmantar frå Ulefoss, Bø og fleire 

andre menigheitar i vårt prosti. Det var bare godord å høyre om 

opplegget, både frå ungdomane sjølve og frå leiarane. Dette er  

eit program som me vil halde fram med.  

Sommaren blei ellers avslutta med ein ny vellykka «Allsang på 

Slusa»-konsert. Det er verkeleg imponerande kva me kan få til 

med eigne lokale krefter. Tusen takk til alle artistar, som stiller opp 

gratis, til staben som har gjort det meste av planlegging, og til alle 

andre som ellers har bidratt økonomisk. Dette er eit arrangement, 

som ble startet i forbindelse med tragedien på Utøya 22. juli 2011. 

Dåverande sokneprest, Rune Lia, var med og drog konserten i 

gong. Det har blitt ein fin tradisjon og me ser alt fram til ein ny  

konsert neste år. 

Trusopplæraren/ungdomsarbeidaren vår, Cathrine Friberg, er 

langtidssjukemeld. Me ønskjer henne god bedring og håpar ho  

er på plass etter nyttår. Samstundes er me glad for at me har fått 

på plass vikarar i hennar fråvær fram mot  jul, slik at det nå er full 

aktivitet i barne- og ungdomsarbeidet. 

Ha ein fin haust! 

Harald Omnes 
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Hilsen fra Leif Raustøl 

Kjære menighet, 
 

Her kommer en hilsen fra 
«gamlepresten». Det er 7 år siden  
jeg sluttet som sokneprest i Lunde. 
Siden den gang har jeg fått anledning 
til å gjøre tjeneste i ulike vikariater i 
prostiet vårt. Det har vært rike år.  
Siden april har jeg imidlertid vært  
ute av tjeneste p.g.a. sykdom. Men  
2. september hadde jeg gudstjeneste 
i Holla og Lunde. Det var min første 
gudstjeneste på 5 måneder og det  
var velsignet godt. 
 

Jeg har sagt ja til å vikariere i  
Holla og Helgen menighet, mens  
Andreas Grossmann har permisjon og arbeider i skolen. Jeg 
skal utføre prestetjenesten utenom konfirmantarbeidet. I den 
tjenesten ligger at jeg ei gang i måneden skal forrette guds-
tjeneste i Lunde. Det skal bli godt å ha noen regelmessige 
gudstjenester her.  
 

Min hilsen til dere i dag er: Det er ikke pensjonsalder i  
Guds rike. Det trengs ulike aldre, mennesketyper, ressurser i 
arbeidet. Noen skal arbeide åpenlyst, noen mer i det skjulte.  
Alle har en oppgave. Det er viktig at evangeliets glade budskap 
om Jesus som døde, sto opp og lever i dag når stadig nye  
mennesker. Har du funnet din plass? 
 

Og så vet jeg om en oppgave som vi alle har fått og som det 
ikke er tidsbegrensninger på. Den varer livet ut: Bønn. Fil. 4,6: 
«Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på 
ham med takk.» 1.Tess. 4,16-18: «Vær alltid glade, be uavbrutt, 
takk Gud under alle forhold.» 
 

Hilsen Leif Raustøl 

Leif Raustøl 
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Tyri bedehus  
 

FØRJULSFEST 

Mandag 3. desember kl. 18.00 

Andakt, sang og musikk. 

Utlodning og kveldsmat.  

 

Alle er hjertelig velkommen! 

Følg med på våre nettsider / facebook 

Til alle frivillige i  

menigheten vår! 

Velkommen til  

medarbeiderfest 

Søndag 18. november 2018 

på Solhaug menighetshus 

 

Medarbeiderfesten holdes etter 

gudstjenesten (ca. kl. 12.30). 

Invitasjon kommer snart, men 

hold av datoen allerede nå. 
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Lunde kammerkor 

Liker du å synge? Har du lyst til å synge i kor?  

Da er du velkommen til å begynne i Lunde kammerkor! 

Vi er et trivelig blandakor, som har øvelser på  

Solhaug menighetshus hver tirsdag kl. 19:00-21:00. 

Koret var med på «Allsang på slusa» i år også, og vi må bare si tusen 

takk for en fantastisk innsats og fin sang! Koret bidro med egne kor-

innslag, og de støttet meget godt opp under allsangen. Det ble et flott  

arrangement som mange fikk med seg.  

Det neste store arrangementet koret skal øve fram mot, er Julekonserten, 

som blir søndag 9. desember kl. 17:00. Hold av datoen! Koret deltar for 

øvrig på enkelte gudstjenester og andre arrangement. I år blir det kor-

seminar på Morgedal hotell helt i starten av semesteret. Her får de besøk 

av en sangpedagog som bl.a. vil lære koret pusteteknikk og stemmebruk. 

De vil også benytte anledningen til å begynne og øve på litt nytt repertoar, 

og til å bli enda bedre kjent med hverandre!  

«Gamle» og nye sangere ønskes hjertelig velkommen!   

Påmelding: 

Via https://minkirkeside.no/nome, eller via appen «MinMenighetsportal», 

som kan enkelt lastes ned via GooglePlay eller AppStore. Vi vil gjerne at 

alle skal registrere seg her, også de som har vært med i koret tidligere. 

Dette p.g.a. nytt personvernreglement.  
 

For mer informasjon: 

Sjekk menighetens hjemmeside, eller ta kontakt med leder Unni Madsen 

eller organist Frøydis Bøe Holte (se bakerst i bladet). 
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Lunde Minigospel 

Aller først: Tusen takk for kjempefin sang på slusa i sommer!  

Dere er supergode! Nå er vi i gang med et nytt semester, og vi 

ønsker nye og «gamle» sangere velkommen til Minigospel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Lunde Minigospel starter opp med øvelser torsdag 13. september  

kl. 17:00 -17:45 på Solhaug menighetshus. Vi ønsker alle barn fra 3-6 år 

(gjerne også 1. og 2. klassinger) hjertelig velkommen!  

Vi øver hver torsdag. Øvelsene består av musikk og bevegelse, sang, 

spill på instrumenter, lek, bibelhistorie, dans og mye gøy! De yngste  

barna må ha med seg en voksen på øvelsen. Vi opptrer på en eller to 

familiegudstjenester i semesteret. 

Velkommen til Minigospel! 

Påmelding: 

Via https://minkirkeside.no/nome, eller via appen «MinMenighetsportal», 

som kan enkelt lastes ned via GooglePlay eller AppStore. Vi vil gjerne at 

alle skal registrere seg her, også de som har vært med i Minigospel  

tidligere. Dette p.g.a. nytt personvernreglement.  

For mer informasjon: 

Sjekk menighetens hjemmeside, trosopplæringens facebook-side, eller ta 

kontakt med organist Frøydis Bøe Holte (se bakerst i bladet). 

 

«Allsang på slusa»: Tegnet av Karoline W. Halsvik (7 år) 
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Nye vikarer for Cathrine 

Menighetens trosopplærer og  

ungdomsarbeider, Cathrine Friberg,  

er dessverre langtidssykemeldt og 

vi har sett oss nødt til å skaffe  

vikarer, slik at SuperTorsdag,  

FamilieTorsdag og tilhørende  

gudstjenester går som normalt.  

I tillegg starter vi opp Fidus! 

Anne-Grethe Aarnes Andersen er 

vikar i trosopplærer-stillingen. Hun 

er tilsatt ut oktober, og så ser vi an 

situasjonen når vi er kommet så 

langt.  

Monica Brynjulfsen (på bildet)  

tar ansvar for oppstart av Fidus  

og blir med Ragnhild på  

konfirmantsamlinger og ungdoms- 

gudstjenester. Monica bor i Bø og  

har masse å gi til menigheten  

vår. Vi har ansatt henne ut året.  

 

Kontaktinfo:  

Anne-Grethe (trosopplærer): 

Tlf. 47 23 73 90, e-post: anne-grethe.andersen@hotmail.no  

Monica (ungdomsarbeider): 

Tlf. 92 11 04 42, e-post: monicabrynjulfsen@gmail.com  

 

Vi ønsker både Anne-Grethe og Monica  

hjertelig velkommen til oss!   

Monica og Cathrine 
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En hilsen fra Cathrine 

Jeg ønsker inderlig å takke for alle hyggelige hilsener og varme 

ord jeg fått av dere i Lunde. Jeg har vært velsignet som har fått 

flotte blomster av soknerådet og tidligere blomster av kollegaer i 

staben. Dette har vært en stor oppmuntring for meg oppi alt. Jeg 

har fått vite at mange i Lunde ber for meg, og det betyr veldig mye 

for meg.  Bønn kan utrette mye.  

 

Jeg savner Lunde og alle de hyggelige menneskene der. Gleder 

meg til se alle sammen igjen når jeg blir frisk.  

Hilsen Cathrine 

 

 

Fidus høsten 2018 

Ungdomsklubben Fidus starter opp igjen på Solhaug menighetshus. 

Det er satt opp fire fredagskvelder i høst og dørene åpner kl. 19.30  

og stenger kl. 24.00. Det blir salg av mat, drikke og milkshake. Det blir 

arrangert konsert/underholdning fra kl. 20.00 - 21.00. Ungdoms-

klubben er for alle ungdom fra 8. klasse - 10. klasse, men nytt av året 

er at vi ønsker å gi dere i 7. klasse muligheten til å være på ungdoms-

klubb. For 7. klasse gjelder tidene kl. 19.30 - 21.30.  

 

Høstens Fidus kl. 19.30 - (21.30) - 24.00: 

 Fredag 21. september 

 Fredag 19. oktober 

 Fredag 16. november 

 Fredag 14. desember 

 

Kontaktperson for Fidus høsten 2018: 

Monica (ungdomsarbeider): 

Tlf. 92 11 04 42, e-post: monicabrynjulfsen@gmail.com  

 

Fidus har også egen facebook-side: FIDUS Ungdomsklubb i Lunde 
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Torsdag 13. september starta vi opp igjen med  

SuperTorsdag på Solhaug menighetshus  

fra kl. 18.00 til 19.30. Dette er et tilbud til  

alle barn fra 1. klasse og oppover. 

 

På SuperTorsdag har vi Supertime (med fortelling fra Bibelen), 

hobbygruppe og snekkerkrok. Vi har også en pause med noe 

godt å bite i.  

 

Har du lyst å være med?  

Møt opp på Solhaug torsdag kl. 18.00.  

Vi ser fram til å være sammen med deg!  

 

Lurer du/dere på noe?  

Ta kontakt med Anne-Grethe  

på tlf. 47 23 73 90  

 

Påmelding: 

Via https://minkirkeside.no/nome,  

eller via appen «MinMenighetsportal», som kan enkelt lastes 

ned via GooglePlay eller AppStore. Vi vil gjerne at alle skal  

registrere seg her, også de som har vært med på SuperTorsdag 

tidligere. Dette p.g.a. nytt personvernreglement.  
 

Høstens SuperTorsdag-program finner du på menighetens 

hjemmeside: www.lundekirken.no 

Hilsen Anne-Grethe  

Tuva Nagel Kyrkjebø lager fly 
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Denne høsten ønsker vi igjen velkommen til tre torsdager  
som vi har kalt Familietorsdag, som er torsdag før familie-

gudstjenestene våre. Programmet disse dagene er litt  
annerledes enn en vanlig Minigospel eller SuperTorsdag.  

 

Vi startet opp torsdag 6. september og da var det Taco på  
menyen. Dette ble en hyggelig ettermiddag for store og små! 

 
Program for Familietorsdag: 

 

Kl. 17:00-17:30:  
Ønskes hele familien, barna og de voksne, gjerne med  

besteforeldre og venner velkommen til middag på Solhaug.  
Middagen koster kr. 20.- pr person. 

 

Kl. 17:30-18:30:  
Er det samling og ulike aktiviteter knyttet opp til  

den forestående familiegudstjenesten. 

Kommende Familietorsdager: 
 

Torsdag 18. oktober kl. 17-18.30: Dagens middag: Høstsuppe. 
 

Torsdag 29. november kl. 17-18.30: Dagens middag: Grøt. 
 

ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!! 

Torsdag er barnas og familiens dag i Lunde og  

Flåbygd menighet. Vi ønsker å bygge videre med  

SuperTorsdag og Minigospel som bærebjelker i  

trosopplæringsarbeidet vårt for barn og familier.  
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Foto: Anette H. Johanson 

Hilsen fra staben  

Høsten er kommet og vi kan  

glede oss over frukt fra  

egen hage, ferske poteter  

og gulrøtter på butikken.  

Trærne som begynner å  

få gule og røde blader og  

den nydelige kalde høstlufta  

er bare herlig… 

I to dager har jeg hatt gleden av å være sammen med kirkeverger,  

proster og ansatte i Agder og Telemark bispedømme i Bø. Viktige tema 

er tatt opp. Vi blir kjent på tvers av prostiene og deler våre erfaringer.  

Dette er nyttige dager å få med seg. 

Du har kanskje lest i Kanalen, at vi i høst installerer brannvarslings-

anlegg i Flåbygd kyrkje. Våren 2019 bytter vi tak på bårehuset ved  

Lunde kyrkje. Vi har noen prosjekter i Holla og Helgen sokn også, og  

i dag har vi fått tilsagn om tilskudd fra Riksantikvaren, til brannvegg i 

Romnes kirke mellom tårn og kirkerom. Veldig moro!   

På forsiden av dette kyrkjebladet, ser dere et nydelig bilde av  

Landsmarka kapell. Kapellet ble i sommer vasket og malt. Vi hadde  

også dugnad i Flåbygd. Tusen takk til dugnadsgjengene! Vi setter stor 

pris på den jobben dere gjør! 

Årets Allsang på slusa ble en suksess! Og har du lyst til å være med  

på moroa, - meld deg inn i Lunde kammerkor og Lunde Minigospel.  

SuperTorsdag er i gang, og Fidus starter opp ungdomsklubb i løpet  

av september.   

Vi i administrasjonen jobber med en brosjyre vi håper å få til. Planen er  

at denne kommer ut til nytt år. Kirken er mye mer enn bare gudstjenester 

og begravelser. Vi tilbyr arrangement for alle.  

Du er alltid velkommen innom oss. Du finner oss på Lundetunet hver  

tirsdag fra kl. 9-15. Trenger du å snakke med en kirketjener, finner du 

dem ved en av kirkegårdene i soknet.  

Da gjenstår det å ønske alle en riktig fin høst!         Mona Halsvik 
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Foto: Silje Laland Moe 

Foto: Anette H. Johanson 

114-gruppa 

Reverend B 

Nå lanseres 114-gruppa, 

som er et åpent fellesskap  

for de som er unge voksne 

og voksne. Samlingene 

holdes på Solhaug menig-

hetshus kl. 19:30 ca. én 

onsdag i måneden.  

Navnet «114-gruppa»  

har sitt utspring i diktet/
bønnen på bildet. 

Opplegget for kvelden er likt fra gang til gang; 

Kl. 19:30:  

Vi dekker på og forbereder kveldsmaten. Alle bidrar med noe, slik som 

drikke, pålegg, brød o. l.. Dette avtales i vår «hemmelige» facebook-

gruppe som du kan bli medlem av - hvis du vil. Første gang du kom-

mer, trenger du ikke ta med noe og det pleier å være rikelig med mat.  

Kl. 20:00:  

Samling til fellesskapsstund: deling av tro og tanker, sang og bønn.  

Etter fellesskapsstunden går vi til dekket bord og spiser kveldsmat  

sammen; sosialt og veeeldig hyggelig!   
 

De neste samlingene er: 

Onsdag 17. oktober 

Onsdag 14. november 

Onsdag 12. desember 
 

Nye og nysgjerrige er ønsket og velkomne til å bli med!  
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Kirketjenerne Jens og Jonny  

Kyrkjebladet besøkte kirke-
tjenerne Jens Vassend og 
Jonny Bakkan i Lunde, en 
tidlig høstdag og slo av en 
hyggelig prat. 

 
Hvor lenge har dere jobbet 
her og hva gjorde dere før 
dere kom hit? 
 

Jens: 10 år har jeg vært  
her nå. Før jobba jeg 10 år 
for Svenheim Møbelindustri, 
men da det ble kjent at de 
ville flytte bedriften til Litauen 
søkte jeg et vikariat som  
kirketjener i Holla, og ble  
der i 2 år.  
 

Jonny: Nå i høst blir det  
7 år siden jeg starta her. Tidligere jobba jeg på et bilverksted, 
videre på Bygg- og anlegg i Oslo og så 13 år i Skien kommune 
som snekker ved Vedlikeholdsavdelinga. 
 
Trives dere som kirketjenere her? 
 

Vi trives godt, jobben er selvstendig og vi bestemmer mye av 
dagene selv og hva vi skal gjøre. Samarbeidet oss to imellom er 
også veldig bra, må vel si vi utfyller hverandre på en fin måte. 
 
Fortell litt om hva slags gjøremål dere har. 
 

Om sommeren er det pass, stell og vedlikehold av kirkegårdene 
i Lunde, Flåbygd og i Landsmarka. Mye klipping og raking av 
løv. Så går det en del tid ved flytting av utstyr mellom de  
forskjellige stedene. Graving av graver er også en viktig  
oppgave vi har å gjøre.  
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Jevnt over hele året igjennom er det vår jobb å stelle i stand ved 
gudstjenester, brylluper og ved begravelser. Kirkebygga må til 
enhver tid passes på med riktig temperatur, at termostater er 
intakt og at alt er i orden med vannet. Viktig er det at vi holder 
strømforbruket på et forsvarlig nivå, det skal være godt og varmt 
og behagelig når folk kommer inn. Vedlikehold av maskiner og 
annet utstyr hører også med til jobben. 
 
Er det stor forskjell på arbeidsmengden sommer og vinter? 

Vinterhalvåret er nok mere tidkrevende. Da må det til enhver  
tid være brøyta og strødd fram til kirkene, så snørike vintrer 
medfører en god del ekstraarbeid mot i sommerhalvåret. I fjor 
høst ble det kjøpt en liten traktor med lasteapparat med skuffe 
og snøfres, til bruk i jobben vår, noe som letter mye for oss.  
 
Dere møter mennesker både i glede og i sorg. 

Det gjør vi. I møte med mennesker i sorg blir vi minnet på at  
livet kan være skjørt, vi kommer tett innpå sykdom og død, og  
vi opplever at mange setter pris på å kunne prate med oss.  
 
Samarbeid med andre tilsatte i kirka? 

Hver tirsdag har vi stabsmøte, og da møtes kirkeverge, prest, 
organist, sekretær og kirketjenere. Vi er et godt team med  
godt samarbeid. 
 
Noe mer dere vil si? 

Vi syns det er hyggelig å møte menigheten i de ulike sammen-
henger, mye sosialt samvær og mange rause mennesker her  
i menigheten.  
 
Kirkekaffi'n på søndager etter gudstjenesten er svært hyggelig! 

 
Vi takker for praten og ønsker Jens og Jonny alt godt i den  
viktige tjenesten de står i! 

Torgjerd Lahus 
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«Til Lundefolket» 

Her om dagen fikk jeg 
en forespørsel fra  
Kyrkjebladet i Lunde 
om jeg kunne tenke 
meg å skrive noen ord 
om minner fra Lunde  
og hvor livet har tatt  
veien siden jeg flyttet. 
Jeg kan tenke meg 
ganske mange andre 
ting som er spennende 
enn min livshistorie, 
men her kommer  
i alle fall en liten  
oppsummering: 
 

Jeg var 8 år da familien min flyttet fra Vinje til Lunde; Yngst av fem 
søsken og barn av prest og prestekone, Haakon og Aud. Det er 
alltid en stor overgang, på godt og vondt, for barn å flytte til et nytt 
sted. For min del ble det en ganske brutal overgang fra alt det 
kjente i Vinje til alt det fremmede i Lunde. Jeg møtte mange flotte 
mennesker som ønsket oss velkommen, men jeg fikk også erfare 
det motsatte i form av mobbing på skolen. Mye av det var nok 
knyttet til det å være prestesønn. Og jeg var nok ikke den mest  
robuste sorten og tok derfor ting inn over meg mer enn jeg hadde 
behøvd. 
 

Når jeg som voksen ser tilbake på tiden i Lunde, har jeg mange 
gode minner derfra med mange hyggelige mennesker og fine  
hendelser og vakre steder så jeg er jo glad i mitt gamle hjemsted. 
 

Etter å ha fullført ungdomskolen ble jeg som mange andre pendler 
til Bø videregående skole. Nytt miljø med nye venner – og noen 
gamle. Deretter dro jeg på folkehøyskole i Oslo (Rønningen folke-
høyskole), hvor jeg gikk på en linje som het «Natur og idrett». 
(Idrett – min idrettskarriere var inntil da én sesong på Skade IL der 
den største bragden var for en motstander da jeg skjøt selvmål). 

John T Meyer m/familien 
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Deretter dro jeg i militæret. Husker reisen til Lillehammer. Jeg fikk 
smake snus for første gang av en kamerat da vi kjørte til rekrutt-
skolen. Jeg stappet den opp i leppa. Etter noen kilometer og de 
neste fem timene kom både snusen og mageinnholdet ut. Og  
lysten på snus ble for evig kurert! 
 

Etter et halvt år i indre Troms, jobbet jeg intenst i tre måneder før 
jeg dro med en kamerat på en jord-omreise i åtte måneder. Og 
med det - åtte måneders dårlig søvn for mamma.  
 

På jord-omreisen møtte jeg folk fra mange forskjellige religioner. 
Husker spesielt en buddhistmunk i Thailand. Han virket så mye 
snillere enn meg. Skulle liksom min tro være bedre enn hans? Jeg 
ville finne mer ut av min egen tro og begynte å studere kristendom 
på Norsk Lærerakademi i Bergen. Og mye ville ha mer – jeg fort-
satte å studere teologi på Det teologiske menighetsfakultet i Oslo. 
Deretter arbeidet jeg som skoleungdomsprest i Tana, Finnmark og 
deretter som prest i Vadsø menighet. I de seks årene i Finnmark 
lærte jeg mye om meg selv, om min tro på Jesus, om geografi og 
historie og samisk og kvensk kultur.  
 

Så fant jeg kjærligheten – i Stavanger og flyttet dit i 2004. I vel fire 
år var jeg prest i Stavanger International Church og deretter i en 
menighet i Sandnes. Så sa jeg opp og gikk over til Forsvaret. Først 
i sjøforsvaret på Madla og deretter luftforsvaret i Bodø. Stor trivsel! 
Men pendlingen ble en stor påkjenning både for meg og familien. 
Så nå henger uniformen på loftet mens jeg arbeider med bosetting 
av flyktninger. I det ene øyeblikket fulgte jeg militære brifer om  
krigens spill i Syria før jeg plutselig satt ansikt til ansikt med  
mennesker rammet av spillets grusomheter. 
 

Mine svigerforeldre bor 650 meter unna og mamma og pappa  
350 meter unna. Fruen, Hilde, arbeider med norskopplæring for 
fremmedspråklige mens barna går i 3., 4. og 5. trinn.  
 

Endte du med å lese dette, ja da vet du litt mer om meg og mitt.  
50 år er jeg blitt og håper og satser på en god del flere. 
 

Hilsen John T Meyer 
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Solhaugbasaren 2018  

Lørdag 24. november fra kl. 12.00 
 

  

 

 

 

 

Salg av lopper, lodd, pølser m/brød, kaffe og vafler.  

 Kl. 14.00:  

Sang v/ Lunde kammerkor.  

Andakt v/ Leif Raustøl. 

Kveldstrekning, kransekaketrekning og hovedtrekning. 
 

  Vi håper på en trivelig dag og  
du er hjertelig velkommen! 

 

 

Har du noen lopper? Ta kontakt med: 

Harald Pettersen, tlf.: 99 25 06 56 
Sigbjørn Lia, tlf.: 91 63 92 17 
Egil Halsvik, tlf.: 95 25 90 71  
 

  

LUNDE OG FLÅBYGD  

MENIGHET HAR  

FÅTT VIPPS! 
 

VIPPS NR. 10 73 41  
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Slekters gang 

 

Gravlagt i Lunde: 

Jan Arild Aarnes 

Arnfinn Rønningen 

Margit Bø 

Kai Henry Bratt 

Anne-Karin Hellstad 

Alfhild Storli 
 

Gravlagt i Flåbygd: 

Aslak Sundbø 

Olaug Kjeldal 

 

Døpt i Lunde: 

Vanessa Karin Corbisiero 

Stauch-Hansen 

Emma Svenseid Espedalen 

Frida Dalen Kjørbek 

Nå kan du enkelt melde deg som frivillig i 
menigheten via appen "MinMenighetsportal". 

Appen er gratis og du kan laste den ned via 
App Store eller Goolge Play. Vi har listet opp 
funksjoner som vi trenger frivillige til og ved 
få tastetrykk kan du registrere deg til ønsket 
tjeneste. Vi trenger blant annet kakebakere,  
forsangere, kirkevert og klokker. 

Velkommen som frivillig i menigheten! 

 

 

Nå kan du gi kollekt med mobil og registrere dåp på nett! 

Se våre nettsider: www.lundekirken.no   

Meld deg som frivillig i menigheten 

MinMenighetsportal-ikon 

Har du gifteplaner? 

Ta kontakt med oss  på  

kirkekontoret (se side 27). 
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NMS Gjenbruk 

NMS (Det norske misjonsselskap)  

Gjenbruk er en kjede av brukt-butikker.  

Vi selger brukte møbler og gjenstander 

som vi mottar kostnadsfritt. Gjenbruks-

butikkene drives av rundt 2000 frivillige 

medarbeidere. Overskuddet fra driften  

går til NMS sitt arbeid med å dele troen  

på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe 

urettferdighet. 

 

NMS Gjenbruk har et tredelt fokus: Miljø, møteplass og misjon. 

 

Miljø handler om å gjøre noe for kloden vår. Brukthandel er et 

flott bidrag til gjenbruk. Vi er med på å bremse behovet for stadig  

å produsere mer og begrense søppelberget. Samtidig er gjenbruks-

butikkene et skattkammer for deg som er glad i å pusse opp brukte 

møbler og gamle gjenstander og som er opptatt av redesign. Vi har 

ofte flotte retro-varer i hyllene. 
 

Møteplass handler om deg selv og menneskene rundt deg.  

Gjenbruksbutikkene er et sted med roligere puls. Du er velkommen  

til kaffekroken der det er kaffe/te på kanna og hyggelige mennesker  

å slå av en prat med. Kanskje er du ny på stedet, eller opplever at 

vennekretsen tynnes ut. Da kan det være kjekt å finne noen å prate 

litt med her. Kanskje nye venner? Kanskje bli frivillig medarbeider i 

gjenbruksbutikken? 
 

Misjon handler om å gjøre noe for våre medmennesker. Dele 

troen på Jesus, utrydde fattigdom og bekjempe urettferdighet. Gi  

verdighet. Muligheter. Drømmer. Rent vann. Utdanning. Skolegang. 

Helsearbeid. Bibelen på morsmålet. Mye av det som vi tar som en 

selvfølge er utenfor rekkevidde for mange mennesker. Tenk at din 

handel av brukte varer hos NMS Gjenbruk har gode og varige  

ringvirkninger. 
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Vedlagt giro 
 

Lunde kyrkjeblad utgis 4 ganger i året med støtte av  
frivillige gavemidler. Vi tillater oss å legge ved giroblankett.  

Alternativ til giro er å bruke VIPPS nr. 522654.  
Takk for gaven! 

NMS Gjenbruk i Bø har ca.  

35 medarbeidere fra Nome,  

Bø og Sauherad og vi har  

bruk for fler!  

Kanskje du har lyst  

til å bli med?  

 

Butikken er åpen hver dag:  

Kl. 11.00-16.30 (mandag - fredag) 

Kl. 11.00-15.00 (lørdag)  
 

Butikkens tlf.: 400 39 420.  
 

Vi henter og bringer varer og i Lunde kan du ringe: 

Knut Ulsnes: tlf.: 97 67 39 81  eller  

Sigbjørn Lia: tlf.: 91 63 92 17, så står de til tjeneste. 

NMS Gjenbruk i Bø  

MinMenighetsportal  

 Benytt mobil-appen til å få oversikt over  

gudstjenester der du bor eller der du  

befinner deg akkurat nå.  

 Slå opp informasjon om ulike aktiviteter,  

samt påmelding til aktiviteter. Meld også  

din interesse som frivillig i menigheten. 

 MinMenighetsportal er tilgjengelig på  

GooglePlay og AppStore. Appen lastes  

gratis ned av alle som ønsker det. 
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 Møte og samlingar 

LUNDE BEDEHUS 
 

SEPTEMBER - DESEMBER 2018 

DAG DATO TID MØTE / SAMLING 

September  Månedens misjonsland: Midt-Østen 

Tirsdag 18. 19.00 Tirsdagsamling:  
Besøk av: Terje Olafsen. 

Tirsdag 25.  19.00 «Fiskeaften» med mer. Besøk av: 
Øyvind Barland. 

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. 

Tir. - fre. 
 
 

Søn. 

16. - 19. 
 
 

21.  

19.00 
 
 

17.00 

Møteuke med:  
Ragnar Johannessen. Tema: 
«Trosbekjennelsen». 
Se også nærmere kunngjøring. 

Tirsdag 30. 19.00 Tirsdagsamling: Besøk av:  
Ole André Eliassen. 

November  Månedens misjonsland: Senegal 

Tirsdag 6. 19.00 Tirsdagsamling: Besøk av:  
Sam Tore Bamle. 

Tirsdag 13. 19.00 Tirsdagsamling: Besøk av:  
Martha Irene Eriksrød. 

Tirsdag 20. 19.00 Tirsdagsamling: Bibeltime  
v/Leif Raustøl. 

Tirsdag 27. 19.00 Tirsdagsamling: Besøk av:  
Sam Tore Bamle. 

Desember  Månedens misjonsland: Norge 

Tirsdag 4. 19.00 «Før-julsfest». Besøk av:  
Jostein Gjærum. 
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LUNDE OG FLÅBYGD SOKN 

Lunde prestekontor, Lundetunet 
Brugata 5, 3825 Lunde 

Tlf.: 35 00 86 86  
 

www.lundekirken.no 
 
Kontortid:  
Lundetunet: Tirsdager kl. 09.00 - 15.00 
 
 
Sokneprest: 
Ragnhild Halden, tlf. 992 57 991 
ragnhild@nome.kirken.no  
 
Organist: 
Frøydis Bøe Holte, tlf. 950 27 282 
froydis@nome.kirken.no  
 
Trosopplærer (vikar høst 2018): 
Anne-Grethe Aarnes Andersen 
Tlf. 47 23 73 90 
anne-grethe.andersen@hotmail.no   
 
Ungdomsarbeider (vikar høst 2018): 
Monica Brynjulfsen, tlf. 92 11 04 42 
monicabrynjulfsen@gmail.com  
  
Sekretær: 
Anette S. Krøgli,  
tlf. 35 00 86 86 (tirsdag) / 35 94 62 60 
anette.sneddon@nome.kirken.no  
 
Kirketjenere: 
Jens Vassend, tlf. 959 29 281 
jens@nome.kirken.no  
 
Jonny Bakkan, tlf. 907 99 217 
jonny@nome.kirken.no  
 
 
Leder soknerådet: 
Harald Omnes, tlf. 91 57 14 65  
har-omne@online.no  
 
Kirkeverge i Nome kommune: 
Mona Halsvik, tlf. 35 00 86 87 (tirsdag) 
35 94 62 62 / 957 27 214  
mona@nome.kirken.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 
 

Soknerådets konto nr.: 

Bankgiro: 2665.20.00869 

 

Bruk Solhaug 
 

På Solhaug kan du ha minne- 
samvær, 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 
 

Nå er det mulig å gi gave  
til menighetshuset. 

Konto nr. : 2610.28.96490 

Frist for innlevering av stoff til 
neste nummer er  

søndag 18. november 2018 

Trykt opplag: 1700 stk. 

mailto:froydis@nome.kirken.no
mailto:froydis@nome.kirken.no
mailto:Anette.Sneddon@nome.kirken.no
mailto:jens@nome.kirken.no
mailto:jonny@nome.kirken.no
mailto:leif.raukl@gmail.com
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HIMMELSKE FAR, gjør dørene til disse hus vide nok for dem som lengter etter kjærlighet og søker sam-

funn 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.  

HERRE, gjør dørene til innfallsporter for Ditt rike. AMEN 

GUDSTJENESTER 

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  

 

Søndag 14. oktober 

Ingen gudstjeneste 

Høstferie 

 

Søndag 21. oktober 

22. s. i treenighetstiden 

Flåbygd kyrkje kl. 11.00 

Høsttakkefest og utdeling 

av 3- og 4-års bok 

Ordsp 6,20-23a  

 

Søndag 28. oktober 

Bots- og bønnedag 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Luk 18,9-14  

 

 

Lørdag 3. november 

Lunde kyrkje kl. 16.00 

Minnegudstjeneste 

 

Søndag 4. november 

Allehelgensdag 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Matt 5,13-16  

 

Søndag 11. november 

25. s. i treenighetstiden 

Landsmarka kapell  

kl. 11.00 

Matt 14,22-34  

 

Søndag 18. november 

26. s. i treenighetstiden 

Solhaug kl. 11.00 

Medarbeiderfest etter 

gudstjenesten 

Joh 9,1-7.35b-38  

 

Søndag 25. november 

Domssøndag /  

Kristi kongedag 

Lunde kyrkje kl. 18.00 

v/Leif Raustøl 

Matt 25,1-13 

 

 

Søndag 2. desember 

1. s. i adventstiden 

Lunde kyrkje kl. 17.00 

Lysmesse 

 

Søndag 9. desember 

2. s. i adventstiden 

Kleppe skule kl. 11.00 

 

Søndag 16. desember 

3. s. i adventstiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

 

Søndag 23. desember 

Ingen gudstjeneste 

 

Mandag 24. desember 

Julaften 

Flåbygd kyrkje kl. 14.00 

Lunde kyrkje kl. 16.00 

Familiegudstjenester 

 

Tirsdag 25. desember 

Juledag 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Høytidsgudstjeneste 

 

 

Ragnhild Halden forretter 

der ikke annet er nevnt. Med forbehold om endringer. 


