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

91377393

Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd 15/11 2018
Til stede: Øyvind Berg Andersen, Torunn Håskoll Næss, Dordi Elisabeth Norheim,
Jostein Vetland, Harald Omnes Stian Holte og Hans Olav Lahus.
Forfall: Ragnhild Halden, Borghild Hardang Hanto
Sak 48/18 Godkjenning av innkalling og referat fra møte 24/10 2018 og fra felles møte med
Holla & Helgen menighetsråd 24/10 2018
Vedtak: Godkjent uten merknader.
Sak 49/18 Offerliste for 2019.
Det vises til vedtak i sak 45/18. Basert på foreliggende planer for 2019 blir det 40
gudstjenester med offeringer. AU’s forslag er at 19 offersøndager går til menighetens eget
arbeid, mens 21 offersøndager går til «eksternt» arbeid, inkludert 6 offeringer til menighetens
misjonsprosjekt i Estland.
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Sak 50/18 Sangkvelder på Solhaug
Torgjerd Lahus spør om Lunde og Flåbygd Sokneråd er villige til å stå som arrangør av en
ny sangkveld på Solhaug. Soknerådet skal ikke ha noen økonomiske forpliktelser. Aktuell
dato er 12 april 2019. Det er Dag Arne Saltnes frå Karmøy som vil komme til Solhaug den
kvelden. Han er en mangfoldig, profesjonell musiker og er en kløpper på gitaren, og viser en
ekte glede av å formidle det han framfører, både i sang, musikk og fortelling.
Ragnhild har fått forespørsel fra Geir Hansen, tidligere lundehering og tidligere sokneprest i
Veldre og Brumundal, om det er interesse for en Prøysenkveld; «Prest i Prøysenland» Det
blir både kåseri, solosang og allsang av kjente og mere ukjente Prøysenviser. Domorganist i
Hamar, Trond Våge, blir også med på denne konserten som enten kan være i kjørka eller på
Solhaug. Tidspunkt er åpent, men AU tenker seg tidlig juni. Et eventuelt overskudd fra
konserten skal gå til finansiering av nytt orgel i Hamar domkirke.
Forslag til vedtak:
1. Soknerådet står som arrangør av sangkveld på Solhaug 12. april, men har ikke noe
økonomisk ansvar. Torgjerd Lahus står for alt det praktiske ved arrangementet.
2. Soknerådet er positive til å arrangere Prøysenkveld. Ragnhild gjør avtale med Geir
Hansen vedr. tidspunkt og sted for konserten

Behandling i soknerådet: Soknerådet mener det er urimelig at Torgjerd skal ta
ansvar for evnt. underskudd, men at soknerådet burde stå som arrangør og formelt
bestemme hvordan potensielt overskudd skulle disponeres. Torgjerd bør kontaktes
for avklaring av hennes ønske.
Flertallet mente at forespørselen fra Geir Hansen burde behandles på lik linje med
andre private forespørsler om konserter siden han ville at evnt. overskudd skulle gå

til orgel i Hamar domkirke. Dette flertall ønsket avklaring på om Geir Hansen selv
ville stå som arrangør, i motsatt fall hvilke kostnader som var forventet.
Vedtak:
1. Soknerådet står som arrangør av sangkveld på Solhaug. Disponering av
eventuelt over-/ underskudd fra konserten blir, etter å ha kontaktet Torgjerd,
tatt opp på neste soknerådsmøte.
2. Saken om Prøysenkveld utsettes til det foreligger en avklaring fra Geir
Hansen.
Vedtakene er enstemmig
Sak 51/18 Orienteringer
- Dispensasjon for kveldsgudstjenester. Det er søkt om dispensasjon for 1.
halvår 2019 som en prøveordning. Soknerådet tar saken til etterretning
-

Kirkevalget 2019. Brev fra bispedømmet ble tatt til orientering. Det ble drøftet
hvilke personer som kunne være aktuelle både til nytt sokneråd og til
nominasjonskomite. Følgende personer ble foreslått å skulle spørres til
valgkomite: Mona Halsvik,Torgjerd Lahus, Miriam Kjeldsen Gunnerud.

-

Kirkeleg innslag i 17. mai arrangementet. Erfaringene fra siste år var ikke bra.
Det haster med å komme i dialog med og med forslag til 17. mai komiteen.
Saken tas opp på nytt i neste møte

Eventuelt
Før møtet orienterte Renny Pettersen fra festkomiteen om hvilke arrangementer og
oppgaver de hadde ansvar for. Ho ga uttrykk for at stort sett gikk det greit å få folk til
å stille opp, men ho kunne gjerne ha litt fleire navn på lista for å dele på oppgavene,
særlig ønsket ho folk til rydding/vask etter arrangement på Solhaug og til kakebaking
for kirkekaffe. Fleire fra soknerådet sa seg villige til å bli med.
Takmalerikomiteen skal ha møte 22. nov
Neste møte er torsdag 6.des. kl. 12.00

Torunn Håskoll Næss(sekretær).

