
 
      

 

DEN NORSKE KYRKJA 
Lunde og Flåbygd sokneråd 
Torunn H. Næss sekretær          91377393 

 

 

Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd  05.09.2018. 
 
Til stede: Harald Omnes, Torunn Håskoll Næss, Dordi Elisabeth Norheim, Borghild 
Hardang Hanto, Jostein Vetland, Stian Holte og Ragnhild Halden.  
Forfall: Øyvind Berg Andersen 
 

Sak 41/18  Godkjenning av innkalling og referat frå møte 23/5. 
Innkalling godkjent, referat godkjent. 
 
Sak42/18   Forslag til ny prostistruktur.  Høring 
Det er sendt på høring forslag til ny inndeling av prostier i Agder og Telemark bispedømme.  
Forslaget innebærer ingen endringer i vårt prosti.  Saksutredning oversendes i egen e-post. 
Vedtak:  Det er ingen merknader til høringsforslaget 
 
Sak 43/18 Orienteringer 

- Høstens program:  Trosopplærer er sykemeldt på ubestemt tid.  Anne Grete 
Aarnes Andersen er vikar i trosopplærerstillingen og er tilsatt ut oktober.  
Supertorsdag, Familietorsdag og tilhørende gudstjenester er oppgaver her. 
Monica Brynjulfsrud tilsatt i 20% stilling som ungdomsarbeider ut året.  Ho tar 
ansvar for oppstart av Fidus, er med soknepresten på konfirmantsamlinger og 
ungdomsgudstjenester. 
Det blir ingen barnegospelgruppe i høst. 
Det er planlagt 3 familiegudstjenester i høst. 
Gudstjeneste på Kleppe skule 9. des. 

 
- Økonomirapport: Kasserer la fram regnskap per. 30.aug. Regnskapet er sålangt i 

balanse, men det ligger an til underskudd for året.  Me bør øke ofringer til lokalt 
menighetsarbeid til 50%.  Offerlista for høsten er imidlertid fastsatt. 
 

- Nikolsky male ensamble: Det har vært kontakt med gruppa med tanke på mulig 
konsert nov. 2019 som ledd i prosjektet «Kultur i kyrkja».  Gruppa hadde konsert i 
Skien kirke og flere andre steder i Norge høsten 2017.  Kontor Karolina 
Wisniewska i Skien menighet var kontaktperson og kunne anbefale gruppa.  Den 
bestod av 4 mannlige sangere som framførte gregoriansk og russiske folketoner. 

 
- Allsang på Slusa:  En vellykket konsert.  Regnskapet vil ende opp med et mindre 

underskudd. 
 

- Eventuelt: Drøfting av rollen som kirkevert. Ønsker en person som kan koordinere 
tjenesten.  Harald spør Torjerd Loe Lahus. 
Ragnhild orienterte om appen «Min menighet» 
 
 
Neste møte 24. okt. som også blir felles møte med Holla & Helgen  

 


