
      

 

DEN NORSKE KYRKJA 
Lunde og Flåbygd sokneråd                    Leder: Harald Omnes, tlf 915 71 465 
Lundetunet, Brugata 5 3825 Lunde 

 

 

Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd 14.03.2019 
 
Tilstede: Øyvind Berg Andersen, Harald Omnes, Torunn Håskoll Næss, Dordi 
Elisabeth Norheim, Borghild Hardang Hanto, Jostein Vetland og Ragnhild Halden. 
 
Dagens ord ved Ragnhild 
 
Sak 5/19 Godkjenning av innkalling og referat.  
Innkalling og referat frå møtet 24.01.2019 godkjent. 
 
Sak 6/19 Antall medlemmer til nytt sokneråd 
Nominasjonskomiteen er godt i gang med arbeidet. Målet er å ha samme antall 
medlemmer som nå.  Det mangler ennå villige kandidater og me veit ikkje om dei 
kommer i mål innen fristen 30. april.  Hvis me skal redusere på antall medlemmer i 
rådet, må det vedtas av årsmøtet den 24. mars eller på et ekstraordinært 
menighetsmøte seinare, noe eg trur er ei dårleg løysing.  Ei anna løysing er å be 
årsmøtet uttale seg, og be om fullmakt til å gjøre  endring hvis nødvendig. 
 
Forslag til vedtak:  Soknerådet legger spørsmålet om antall medlemmer av rådet 
fram for årsmøtet, og ber om fullmakt til å vedta endring dersom det viser seg umulig 
å finne nok villige kandidater. 
 
Vedtak: Forslag til vedtak godkjent. 
 

 

Sak 7/19 Orienteringer og drøftinger 
 

 Årsmøtet blir på Solhaug 24.03.19 etter familiegudstjeneste.  Soknerådet har 
ansvar for kirkekaffe.  Oppgaver fordelt 

 

 Fellesgudstjenester til erstatning for kveldsgudstjenester.  Ragnhild orienterte 
om prestesituasjonen i Holla/Helgen. Det er satt opp foreløpig prekenliste med 
doble gudstjenester på frihelgene for prest/organist.  Vi må være varsomme 
med å redusere antall gudstjenester da det kan medføre reduserte stillinger.  
Dagens prøveordning med fellesgudstjenester for våren 2019 skal fyrst 
evalueres.  Vi må avvente prestesituasjonen i Holla/helgen 

 

 17.mai arrangementet . Det har vært et positivt møte med 17. mai komiteen.  
Kirkelig innslag blir som i fjor, men vi skal få avgrensa området mot 
kiosksalget.  Soknerådet er behjelpelig med oppsetting av telt 15. eller 16. 
mai. 

 

 Allehelgenkonsert. Ragnhild kontakter ansvarlige i Bø om erfaringene med 

Nikolsky Ensemble. 



 
Eventuelt 

Borghild foreslå at Soknerådet skulle ta initiativ til et møte med div. lag og 
organisasjoner om integrering av våre nye innbyggere, flykninger m.m.  Borghild 
forbereder et forslag til drøfting på neste møte. 
 

Neste møte 25.04.19. 

 

Torunn Håskoll Næss( sekretær) 

 

 

 

 

 

 

 

 


