
 
      

 

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

 

 

Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd 24.01.2019 
 
Til stede: Øyvind Berg Andersen, Torunn Håskoll Næss, Dordi Elisabeth Norheim,  
Jostein Vetland, Harald Omnes og Ragnhild Halden.   

 
Forfall: Borghild Hardang Hanto og Stian Holte 
 
Dagens ord ved Ragnhild 
 
Sak 1/19  Valg av leder og nestleder. 
Leder har oversett at leder og nestleder av soknerådet bør formelt velges på nytt 
hvert år i god tid før 1. januar. Saken tas derfor opp til behandling nå og legges fram 
uten tilråing. 
Vedtak: Valg av leder og nestleder enstemmig vedtatt. Harald Omnes står som leder 
og Øivind Berg Andersen som nestleder. 
 
Sak 2/19  Nytt husstyre for Solhaug. 
Det vises til orientering på siste SR-møte.  Det sittende styret har arbeidet med å få 
på plass ei gruppe som kan overta og fortsette det flotte og viktige arbeidet som har 
vært utført.  Det vil til møtet bli lagt fram ei liste over personer som vil utgjøre forslag 
til nytt husstyre. 
Harald Pettersen og Egil Halsvik orienterte om arbeidet og la fram sitt forslag til nytt 
husstyre for Solhaug:  
Harald Pettersen, Hans Olav Lahus, Nils Steinar Stavsholt, Sigbjørn Lia (tar 1år til). 
Egil Halsvik fortsetter som konsulent og tar regnskapet. Knut Ulsnes bidrar etter 
behov, men sitter ikke i styret. 
Det foreslås en felles kalender, oversikt over når Solhaug benyttes (dataprogram) og 
som er tilgjengelig for Ragnhild og Mona. 
Harald Pettersen er ansvarlig for utleie. 
Vedtak. Soknerådet tar orienteringen til etterretning og er glad for at det har kommet 
nytt husstyre på plass. 
 
Sak 3/19  17. mai arrangement 
I sak 57/18 vedtok soknerådet at vi ønsker at det holdes gudstjeneste i kjørka før 
arrangementet ved Yrkeskolen starter.   Beklageligvis hadde vi ikke drøfta dette med 
kirkeverge/staben hvorvidt dette lot seg gjøre.  Det viser seg nå at det blir vanskelig å 
få til alt slik soknerådet nok hadde tenkt.  Vi må derfor ta saken på til drøfting på nytt.  
Mona Halsvik og Frøydis Bøe Holte møtte og orienterte. 
Vedtak: Gudstjeneste I Lunde kyrkje frafaller. Soknerådet går inn for at soknepresten 
har et kirkelig innslag ved Yrkesskolen som tidligere år, og at kor/kammerkor og 
Minigospel deltar. Soknerådet sender en henvendelse til 17 mai-komiteen med 
konkrete forslag til justeringer av arrangementet.  Harald har ansvar for dette. 
 



Sak 4/19 Orienteringer 
- Årsmøtet er fastsatt til 24/3 2019. Årsmelding blir lagt frem ved neste 

soknerådsmøte. Evnt. endring av antall medlemmer i sokneråd må vedtas på 
årsmøtet. 

- Regnskap blir fremlagt ved neste møte. 
- Valget . Valgkomite må være opprettet innen 1. mars. Torgjerd er i gang. 

Forslag på kandidater til nytt sokneråd 2019 er i gang. Frist er 30. april. 
- Kjørkebladet. Planen  om et felles sokneblad for Lunde og Ulefoss er ikke 

ferdig gjennomdrøftet. 
- Takmaleriene. Medlemmer av soknerådet møtte Tone Klev Furnes fra 

Bispedømmekontoret og drøftet takmaleriene I Lunde kyrkje. Hun vil komme 
med forslag til hvordan disse kan fremmes for skole og bygd. 
 
 

Eventuelt 
Ragnhild ber om at tidspunkt for møtet 25/4 og 13/6 endres til 13.00 – 15.00 
 
Neste møtedatoer : 14/3 kl.12.00 , 25/4 kl 13.00 og13/6 kl13.00. 
 
Torunn H Næss (sekretær) 
 
 


