
Referat fra felles menighetsra dsmøte pa  
Fredheim menighetshus onsdag 24.10.2018 

Fra Lunde og Flåbygd sokneråd møtte: Ragnhild Halden, Harald Omnes, Torunn Næss, Dordi 

Norheim, Borghild H Hanto, Øyvind Andersen og Stian Holte. Kathrine Burmester var særskilt invitert 

til å orientere under sak 1. 

Fra Holla og Helgen menighetsråd møtte: Leif Raustøl, Bjørn Sturød, Berit Lia, Tone F Kjeldsen, Lars 

Olav Hegland, Ellen G Nilsen og Helge Skippervold. 

Møtet startet med at vi spiste kveldsmåltid. Bjørn Sturød ledet møtet. Møtet godkjente referatet fra 

forrige møte 23.mai 2018. 

 

Saker vi drøftet: 

Sak 1: Orientering om 114 

Kathrine Burmester var invitert til å orientere om 114-samlingene de har startet opp i Lunde og 

Flåbygd menighet. Målgruppa er unge voksne og voksne. De samles en gang pr måned på Solhaug 

menighetshus. Alle bidrar til felles kveldsmat. Deretter følger de et fast program som tar ca ½ time å 

gjennomgå – musikk, sang, deling av ord og tanke, bønn og velsignelse. De har også hatt fellesturer til 

andre arrangement – blant annet kino med kristent innhold, Taizé-gudstjeneste i Romnes kirke.   

De ønsker flere deltakere. Det er bare å kontakte Kathrine. Gruppen har opprettet egen gruppe på 

FaceBook hvor det legges ut informasjon og gjøres avtaler. 

Vi takker Kathrine for en fin orientering om et flott og etterlengtet tiltak. 

 

Sak 2: Menighetstur 

Møtet ønsker å fortsette planene om å få til en menighetstur til søsterkirkene på Gran. Aktuelt 

tidspunkt er en helg (lørdag og søndag) i mai 2019. Harald Omnes fører denne saken videre. 

Det ble også lagt fram tilbud om å delta på tur til Nidarosdomen og Olavspillet på Stiklestad. Denne 

turen er i regi av LB-tur med Rune Lia og Leif Raustøl som reiseledere. Turen går over 5 dager.  

Møtet ønsker å anbefale begge turene. Siden turen til Gran ikke blir så kostbar og lang, anser vi den 

som mer realistisk å gjennomføre for å få flest mulig med fra menighetene. 

Sak 3: Felles gudstjenester i sommerhalvåret 

Gudstjenesteplanen for vår/sommer 2019 er nå lagt. Vi fortsetter med fellesgudstjenester neste 

sommer. Dette er også nødvendig for å få til ferieavviklingen for de ansatte. Møtet er positive til at 

bruken av småkirkene prioriteres i sommermånedene. 



Sak 4: Pilgrimsvandring 

Vi kom ikke fram til konkrete planer for å gjennomføre en felles pilgrimsvandring. Det dukket 

imidlertid opp en idé om felles topptur for konfirmantene. 

 

Sak 5: Arrangement St.Hansaften 

Lunde og Flåbygd sokneråd ønsker å arrangere samling i Lauvbukta, Landsmarka på St.Hansaften 

2019. Møtet foreslår at også Holla og Helgen menighetsråd slutter opp om dette. 

 

Sak 6: Eventuelt 

Det ble reist spørsmål om skolenes innstilling til ranselpost når det gjelder distribuering av 

arrangement i menighetens regi. Møtet slo fast at skolene har lik holdning til dette i hele kommunen.  

 

Ref.: Berit Lia 

 


