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Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd  6/12 2018 
 
Til stede: Ragnhild Halden, Øyvind Berg Andersen, Borghild H. Hanto, Torunn 
Håskoll Næss, Dordi Elisabeth Norheim, Jostein Vetland, Harald Omnes og Hans 
Olav Lahus.  

 
Forfall: Stian Holte 
 

 

Sak 52/18: Godkjenning av innkalling og referat fra møtet av 15.11.2018 
Vedtak: Godkjent med merknad til referatet: Øyvind orienterte fra Fellesrådsmøte om 
arbeid med urnelund og muslimsk gravlund ved kirkegården i Holla  
 
Sak 53/18: Sangkveld på Solhaug 
Det vises til vedtak i sak 50/18.  Torgjerd ønsker at evnt. overskudd skal gå til 
menighetens misjonsprosjekt i Estland. 
 
Geir Hansen er blitt kontaktet med spørsmål om han vil holde konserten i egen regi.  
Han har svart og vil komme med tilbakemelding etter å ha snakket med 
domorganisten.  Me avventer svar. 
 
Forslag til vedtak: 
Eventuelt overskudd frå sangkveld på Solhaug 12. april skal gå til menighetens 
misjonsprosjekt i Estland 
 
Vedtak:  Enstemming vedtatt 
 
Sak 54/18:  Kirkevalget - valg av representant til valgkurs. 
I forbindelse med kirkevalget skal det avholdes et valgkurs i prostiet og valg av 
representant til nominasjonskomiteen for bispedømmerådsvalget.  Kurset holdes i 
Seljord 6. februar.  Menighetsrådet skal sende en representant i tillegg til kirkeverge. 
 
Vedtak: Harald møter. 
 
Sak 55/18: Oppgradering av breiband på Solhaug 
Solhaug har i dag et Altibox abonnement på 80/80 mbit/s.  Det viser seg å være for 
liten hastighet for Fidus når fleire ungdommer samtidig ønsker nedlastning fra 
internett.  Det er ønske om en oppgradering til 300/300 mbit/s.  Da vil abonnementet 
auke frå  629 kr/mnd til 839 kr/mnd. Tidligere har Fidus betalt halvt abonnement.  Det 
er avtalt med Egil at Fidus etter dette skal dekke abonnementet med kr. 400 kr/mnd, 
mens resten fordeles på Solhaug og leiligheten.  Det må først gjennomføres måling 
av dekningsforhold og kapasitet på ledningsnett m.m. for å sikre at ein oppnår den 
forventa hastigheten. 



 
Forslag til vedtak: 
Under forutsetning av at målinger/tester viser tilfredsstillende dekning og kapasitet på 
utstyret, oppgraderes Altibox-abonnementet for Solhaug til 300/300 mbit/s og Fidus 
dekker kr 400 per mnd av abonnementet. 
 
Vedtak: Enstemming vedtatt 
 
Sak 56/18: Kjøp av nytt musikkanlegg for Fidus 
Det er kommet ønske om å kjøpe nytt musikkanlegg, miksebord + evnt. høytalere, til 
Fidus for bruk i kjelleren på Solhaug.  Kostnaden er oppgitt til kr. 15.000.  Et 
tilsvarende anlegg vil bli lånt inn og prøvd ut fredag 14. desember når det er Fidus-
kveld.  Det er mulig eksisterende høytalere kan brukes.  Jostein orienterer. 
 
Vedtak:  Jostein gis fullmakt til å følge opp saken og i samarbeid med Mona beslutte 
hva som skal kjøpes. 
 
Sak 57/18 Kirkeleg innslag i 17. mai arrangementet 
Saken ble drøftet på siste møte. Da Ragnhild hadde forfall ble det ikke konkludert.  
Saken legges fram på nytt.  Soknerådet bør legge fram forslag for 17. mai komiteen 
snarest mulig. 
 
Behandling i møtet:  Det var ønske om å «ta gudstjenesten tilbake» på 17. mai slik 
det var når barnetoget startet ved kjørka.  Det kan imidlertid være en fare for at 
barnefamilier synes det blir mye stress for barna, først å skulle delta i kjørka og 
seinere på arrangementet ved Yrkeskolen, og dermed dropper gudstjenesten. 
Tidspunkt må tilpasses øvrig arrangement. 
 
Vedtak: Soknerådet ønsker at det holdes gudstjeneste i kjørka før arrangementet 
ved Yrkesskolen begynner. 
 
Sak 58/18 Orienteringer. 

- Egil og Sigbjørn ønsker å slutte i husstyret for Solhaug.  Vi må takke disse av 
på årsmøtet med en høvelig oppmerksomhet.  Saken følges opp på neste 
møte 

 
- Fidus.  Det er fortsatt uklart når Cathrine vil være tilbake.  Monica har en 

arbeidsavtale ut året.  Denne avsluttes da og Jostein tar over stillingen etter 
Monica inntil videre. 

 
- Felles menighetstur til Gran.  Gudstjeneste i Nikolaikirken er 4. mai. Det vil 

koliere med konfirmasjon.  Neste mulig gudstjeneste er Kr.himmelfartsdag.  
Det vil være et dårlig alternativ å reise i uka.  Harald jobber videre med tanke 
på tur den 25. og 26. mai med gudstjeneste i en annen kirke på Gran. 
 

- Årsmøtet 2019.  Fastsatt til 24. mars 
 

- Mottatte gaver.  Vi har mottatt gave til barne- og ungdomsarbeidet på kr. 
20.963 fra Svenseid kvinneforening.  Videre har Supertorsdag, Fidus og 
Minigospel mottatt kr. 2000 hver frå Lunde helselag.  Takkbrev er avsendt. 



 
 
 

Møtedatoer i 2019: 24. jan., 14. mars, 25. april og 13. mai 
 
 
 

 


