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Andakt ved  

Ragnhild Halden 

 

 Sokneprestens kontortid 

 

 Ragnhild Halden er stort sett å treffe på Lundetunet på  

tirsdager, men innimellom har hun begravelser, møter,  

samtaler m.m. Ønsker du samtale med presten? Ta gjerne 

kontakt med henne på tlf.: 99 25 79 91 for å avtale tid. 

Salme for de blå timer 

I den Den norske kirkes salmebok 

har Erik Bye sin Blå salme fått sin 

plass. Blå salme handler om de blå 

timene. De blå er timene når dagen 

går over i kveld. Det er den tiden når 

lyset endrer seg. Det er vakkert, 

samtidig som det har vemod i seg 

fordi dagens lys går inn i mørket.  

I denne tiden av ro og ettertanke synger Erik Bye sin salme, med  

takk for dagens gleder, men han legger også frem våkenettene med 

bekymringer og uro. En trenger ikke forstå alt, men alt kan legges 

fram for Gud. Hånden som sanker og som sår.  

Og Gud er den som leger alle sårene livet har gitt oss. Gud tilgir og gir 
oss nytt liv. Et liv der vi kan rette ryggen og gå ut og kjempe for vår 
neste. Og med frimodighet, med løftet hode skal vi til sist gå inn til 
Gud. Den Gud som bringer liv og lys, er også med inn i den blå time 
og inn i mørket. Slik handler Blå salme ikke bare om kveldstimene, 
men også om livets kveld da vi alle skal ro dit alle dager ror når det  
blir kveld, til Gud. 
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Helsing frå soknerådet 

Som det framgår i dette bladet er det valg på nytt sokneråd i år.  

Gjennom valget kan du være med å påvirke hvordan menigheten vår 

skal styres. Menigheten trenger medlemmer som bryr seg, derfor er 

det viktig at også du deltar. Altfor mange stiller seg likegyldige til  

hvem som sitter i soknerådet og bruker ikke stemmeretten sin. Bruk 

stemmeretten din og gi tilleggstemme til den eller de du ønsker skal 

bli valgt. 
 

Samtidig er det valg på bispedømmeråd. Medlemmene fra alle landets 

bispedømmer utgjør Kirkemøtet som er kirkens øverste demokratisk 

valgte organ og treffer beslutninger om kirkens lære og øvrige  

spørsmål som angår kirken. Derfor er også dette valget så viktig. 
 

Men før me kommer så langt, ha ein fin sommer, og GODT VALG! 
 

         Harald Omnes 

 

St. Hans basar på Solhaug  

Mandag 24. juni kl. 17.00 

 

 Bevertning og god tid til samtale.  

Vi synger sammen. 

 Andakt og misjonsinformasjon.  

Via utlodningen kan vi støtte det viktige  

arbeidet Det Norske Misjonsselskap driver.  

 

  Alle er hjertelig velkommen! 
 

Arr.: Prestegården misjonskvinneforening 



4 

Min salme 

v/Signe Johanne Hagen  

Sang har vært og er en viktig del for meg. Når jeg ble bedt om å finne 
min sang var det ikke lett. Det er så veldig mange fine sanger og  
salmer som jeg kunne tatt med. Vi sang mye hjemme hos oss. Også i 
familiesamlinger sang vi alltid. I barnemusikken på Filadelfia deltok 
jeg sammen med mine venninner fra Vesthagen på Ulefoss. Det ble 
begynnelsen på sang i foreninger og kor i mange år. Det er slutt på 
det nå, men jeg har stor glede av å høre andre. 
 

Vanskelig å velge en, men nå om dagen er det likevel en sang som 
sitter fast i hodet. 

Salme 319 
Lær meg å kjenne dine veie 

og gå dem trøstig skritt for skritt! 
Jeg vet at hva jeg fikk i eie, 
er borget gods, og alt er ditt. 

Men vil din sterke hånd meg lede, 
jeg aldri feil på målet ser, 

og for hvert håp som dør her nede, 
får jeg et håp i himlen mer. 

 

Lær meg å kjenne dine tanker 
og øves i å tenke dem! 

Og når i angst mitt hjerte banker, 
da må du kalle motet frem. 

Når jeg har tenkt meg trett til døden, 
så si hva du har tenkt, o Gud! 
Da kan jeg se at morgenrøden 

bak tvil og vånde veller ut. 
 

Men lær meg fremfor alt å kjenne 
din grenseløse kjærlighet, 

den som kan tusen stjerner tenne 
når lykkens sol for meg går ned. 
Den tørrer tåren som den skapte 

og leger såret som den slo. 
Dens vei går gjennom det vi tapte, 

den gir oss mere enn den tok. 
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Søndagen i midten av 1940-åra 

I midten av april kom det  

et fint kort med bilde av  

liljekonvall i postkassa vår.  

Kortet var håndskrevet, og 

handlet om søndagsskolen 

på Kjeldal skole i 1940-åra. 

Vi syntes dette var veldig 

hyggelig og gjengir derfor 

opplevelsen med søndags-

skolen her:   

«Me budde nokre år i 2. etg. på Kjellemoskulen, søndagene var  

spesielle der og da. Da var det tidleg opp på søndagsskulen. Mor  

vår var tidleg nede og fyra, så det skulle bli godt og varmt til alle kom.  

Av dei som leda ordet var det nokon eg hugsa best. Det var Anton 

Fjeldly, Harald Hovland og Bjarne Rui. Det var sikkert fleire, men 

mange år har gått og mykje blir glømt. 
 

Ein gong i blant var presten med og det var gildt. Me synes det var 

gildt med søndagsskulen og møtte trofast opp. Me fekk ei stjerne for 

kvart frammøte og da ville me ikkje skofte nokon. Ingen måtte få fleire 

stjerner. Me såg nokre gonger på noko som hette flanellograf. Det var 

vel noko som ligna på lysbilder. 
 

Signe Standeren var flink til å spille gitar og da var det alltid nokon 

som ville synge med. 
 

Hvor mykje av det me hørte, husker me nå, er vel litt vrient og huske, 

men noko dukker opp i blant. Det var ei god tid me levde oppi, mange 

gode opplevelser». 
 

- Ester KRT - 

Tusen takk til Ester Tveito som deler sin historie  

her i Lunde kyrkjeblad! 
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Konfirmanter 2019 

Lørdag 4. mai og søndag 5. mai var det konfirmasjon i  

Lunde kyrkje. Det ble to fine dager og vi vil med dette  

gratulere årets konfirmanter med dagen!  

Første rekke fra venstre:  

Rebecca Wollmo, Mia Ødegård Lunde, Sanna Storkås,  

sokneprest Ragnhild Halden, Thea Myrjord Norheim, Maja Dorholt,  

Osato Andrea Hagen Ogbonmwan. 

Andre rekke fra venstre: 

Stian Øvervall Dalen, Oddbjørn Hermansen Lunde, Joakim Nordskog, 

William Skugstad, Halvor Skoe, Henrik Dorholt, Jostein Lunde. 

Tredje rekke fra venstre: 

Gaute Simones Hegna, Malin Nordskog, Amalie Andersen Nerbø,  

Camilla Skogseide, Endre Skoe, Hansine Gregersen, Sindre Grindkåsa. 

Fjerde rekke fra venstre: 
Erik Gjelstad, Mikael Eriksen, Jon Anders Fehn, Sander Sandstå Nielsen, 

Sondre Dalen-Vetland. 

Foto: Kåre Pedersen, Bilde for bilde 
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Fantastisk vårkonsert  
i Flåbygd kyrkje  

Lunde kammerkor  

bød på en vårlig og fin  

musikalsk opplevelse, 

da de arrangerte sin  

tradisjonelle vårkonsert 

i Flåbygd kyrkje fredag 

26. april. 

Her ble det både korsang, allsang og innslag fra flere solister. Bandet 
som akkompagnerte var for anledningen satt sammen av musikere fra 
både Gvarv, Ulefoss og Lunde, ledet av Runar Johansen. 
 

Konserten startet med to «bygde-
originaler» som hadde forvilla seg til  
Flåbygd. For publikummere som ikke 
kjente disse revygutta (Kjetil Lundefaret 
og Rolf Fredrik Andersen) fra før, trodde 
i noen sekunder at dette var ekte bygde-
originaler. Med dette var den gode  
stemningen i salen satt, gutta stilte opp 
i koret, og så var konserten i gang. 
 

Tuva Nagel Kyrkjebø sjarmerte alle med «Idas sommarvisa» og 
«Soltrall». John Trygve Bakke tryllet fram vårstemningen med sitt 
munnspill da han framførte «Vårsøg» og «Men går jag över ängarna». 
Linn Malen Vefald er et flott tilskudd til musikklivet i bygda, og  
framførte tre sanger med stor innlevelse. Lunde kammerkor, med sin  
dirigent Frøydis Bøe Holte, hadde både vårsanger, Prøysen-potporri 
og gospel på programmet. Det var god stemning, og publikum koste 
seg. En flott kveld for oss som var der!  
 

Har du lyst til å være med i koret?  
Da er du hjertelig velkommen! Koret øver hver tirsdag kl. 19 - 21 på 
Solhaug, og starter opp etter sommerferien tirsdag 3. september.  
Mer info finner du på www.lundekirken.no eller ta kontakt med leder 
Unni Madsen eller organist Frøydis Bøe Holte (se bakerst i bladet). 
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8. - 9. september er det valg på nytt Sokneråd. Samtidig er det også 

valg til nytt bispedømmeråd/Kirkemøte. Valget foregår samtidig med 

kommune- og fylkestingsvalget. Stemmerett ved kirkevalget har du  

som er medlem i Den Norske Kirke og som oppfyller følgende vilkår: 

 A) vil ha fylt 15 år innen utgangen av valgåret. 

 B) er registrert i folkeregistret som bosatt i soknet. 
 

Slik stemmer du ved soknerådsvalget: 

Kandidatene velges ved flertallsvalg, dvs. de som får flest stemmer  

blir valgt. Velger du å levere stemmeseddelen uten endringer, får alle  

kandidatene på listen én stemme hver. Vil du endre på stemme-

seddelen kan du: 

 Gi inntil tre kandidater en tilleggsstemme (personstemme) ved å  

sette kryss i ruten til venstre for kandidatens navn. Kandidaten får  

da to stemmer. 

 Tilføye navn på inntil tre valgbare personer i menigheten. Disse kan 

ikke gis tilleggsstemme og får da kun én stemme hver.   

Andre endringer vil ikke regnes med. 
 

Det er viktig å benytte muligheten til å gi en tilleggsstemme til den eller 

de tre kandidatene du ønsker skal bli valgt. 
 

Mer om valg og stemmereglene finner du på www.kirken.no/valg.  

Stemmereglene vil også bli trykt på stemmeseddelen. 
 

Forhåndsstemming: 

Du har mulighet til å forhåndsstemme i tiden 10. august til 6. september 

på følgende steder:  

Rådhuset på Ulefoss: Onsdager og torsdager kl. 9.00 - 14.00, samt 

3. september kl. 16.00 - 19.00. 

Kirkekontoret på Lundetunet: Tirsdager kl. 9.00 - 14.00, samt  

tirsdag 3. september kl. 12.00 - 19.00. 

Nome sjukeheim: Torsdag 5. september kl. 10.30 - 12.00.  

Bjervatun alderpensjonat: Torsdag 5. september kl. 12.00 - 13.00. 
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Presentasjon av  

soknerådskandidatene 2019 
 

Kandidatene ble bedt om å svare på følgende spørsmål: 
 

 Jobber som, eventuelt utdannet som? 

 Hva mener du er viktige satsingsområder for menigheten? 

 Hva kunne du tenke deg å engasjere deg i? 
 

Her er deres svar: 

Katrine Burmester (54).  

Bor i Flåbygd. PP-rådgiver.  
 

Lundekirken bør absolutt satse på unge  

familier, barne- og ungdomsarbeid.  

Jeg har et engasjement for å gjøre kirke og 

menighetsliv mer relevant for folk i dag, uten 

at det går på bekostning av kjernebudskapet 

vi ønsker å formidle. Ønsker meg en åpen  

kirke som kan romme alle ulikhetene våre  

og som kan være et møtested der vi kan ta vare på hverandre.  

Nils Kristian Hardang (37).  

Bor i Bjørndalsvegen. Lærer.  
 

Jeg mener et av de viktigste satsnings-

områdene for menigheten er barne- og  

ungdomsarbeid. At alle barn og unge skal  

ha et godt tilbud i menigheten der de kan føle 

seg hjemme.  
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Nils Steinar Stavsholt (67). 

Bor på Bjervafeltet. Pensjonist,  

(utdannet vernepleier).  
 

Menigheten har en visjon om å være et sted 

der relasjoner til mennesker, til Gud og til  

samfunnet skapes og utvikles. Dette innebærer 

et mangfold av tilbud og tjenester til  

menneskene i menigheten. Vi skal ikke være 

redde for å være utradisjonelle i dette arbeidet.  

Har vært engasjert innenfor en rekke områder i menigheten.  

For tiden er jeg en av fire som deler på klokkertjenesten og  jeg  

sitter også i husstyret for Solhaug. Jeg har tidligere vært med i  

menighetsrådet i tre perioder.  

Jostein Vetland (52).  

Bor i Vassås. Helsefagarbeider og montør 

for varmepumper.  
 

Barne- og ungdomsarbeid er det jeg brenner 

mest for. Har vært medhjelper på supertorsdag 

og en av de faste lederne på Fidus.  

Jeg er også med som hjelper på  

konfirmantleiren på Gjennestad. 

Carina Syvertsen Pedersen (35). 

Bor i sentrum.  

Utdannet barn og ungdomsarbeider.  
 

Jeg liker og er glad i å jobbe med barn og  

ungdom i alle aldere. Satsningsområdet jeg 

ønsker er at flere barnefamilier skal kunne  

bruke kirken og Solhaug. Jeg er også  

interessert i diakoni og kulturarrangementer. 

Kan også bidra på et godt felleskap.  
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Inger Røddesnes (73). 

Bor på Skoemyra. Pensjonert lærer  

videregående skole. 
 

Satsningsområder må i første omgang være  

å videreføre arbeid som allerede er i gang og 

som fungerer bra. Forbedringer bør gjøres der 

det er nødvendig. Praktiske gjøremål og ev. 

dugnader tror jeg kan være aktuelt å jobbe  

med for meg, men da jeg er ny i  

soknerådsarbeidet vil det være naturlig for  

meg å få noen retningslinjer for det arbeidet vi skal gjøre før jeg tar  

en endelig avgjørelse her.  

Trond Andre Lundberg (57). 

Bor i Vassås. Webdesigner/webutvikler.  
 

Har en sterk formening om at barne- og  

ungdomsarbeidet bør utvikles enda mer  

samt viktigheten av vedlikehold (dugnad)  

av bygningsmassen.  

Eilef Sunde (43).  

Bor på Helgetveit. Hobbybirøkter og bonde. 

Jeg har utdanning i Økonomi, Informatikk 

og GIS.  
 

Jeg har blitt kasserer både i Kammerkoret  

og Kyrkjebladet, så jeg har allerede noen  

oppgaver i menigheten. Jeg engasjerer meg 

gjerne i dugnadsarbeid. 
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Øyvind Berg Andersen (63). 

Bor i Vassås. Jobber som arbeidsterapeut  

i Bø kommune. Utdannet som  

menighetssekretær. 
 

Satsningsområde for Lunde og Flåbygd  

menighet bør være videreutvikling av barne-  

og ungdomsarbeidet. Det er en fin måte å  

holde kontakt med de “eldre” i menigheten  

med blomsterhilsener til 80- og 90-års dager.  

Forbønn er det viktigste som blir gjort i  

menigheten vår. Personlig vil jeg fortsette mitt arbeid på Supertorsdag 

og Fidus da jeg ser på dette som veldig viktig i menigheten. Vil være 

med å gi alle i Lunde et lavterskeltilbud med å bruke Solhaug  

menighetshus og kirkene våre som møteplasser.  

Øivind Lunde (63).  

Bor i Flåbygdvegen. Sagarbeider. 
 

Jeg er en sosial person, liker å prate med folk. 

Snakker gjerne kristendom med folk som ikke 

går i kirken, men uten at de tar avstand fra det. 

Ønsker å legge til rette for at folk skal føle seg 

hjemme i kirken.  

 

Mer informasjon om kirkevalget finner du her: 

www.kirken.no/valg 
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Fredag 24. mai var det avslutning på Fidus  

før sommerferien. Det ble en skikkelig gøy  

fredagskveld med lek og moro for ungdommene.  

Det kom 40 blide og engasjerte ungdommer  

innom Solhaug denne dagen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi grillet pølser ute i finværet. Resten av kvelden var  

det god stemning inne i peisestua på Solhaug. 
 

Det er også et godt samarbeid i lederteamet,  

med god stemning og oppmuntring og ledere  

som ser det beste i hverandre. Jeg er glad for at  

Fidus sitt lederteam har det fint sammen  

og det merkes blant ungdommene. 
 

Jeg ønsker å gi en stor takk til Jostein, som har tatt ansvaret  

når jeg var sykemeldt, og stor takk til hele teamet  

for kjempe godt samarbeid denne våren! 
 

Vi gleder oss allerede til oppstarten fredag 23. august! 
 

Hilsen Cathrine Rønneberg  
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Litt av hvert fra Solhaug  

Først en stor takk til  

Egil Halsvik for snart  

40 års innsats i husstyret 

for Solhaug. Egil har nå 

finni ut at nå er det nok. 

For denne innsatsen fekk 

han ein velfortjent takk 

under årets årsmøte i  

menigheten.  
 

Egil har vært på Solhaug seint 

og tidlig, hatt stålkontroll på  

drifta og lagt ned et stort arbeid. 

For noen år siden ble han årets 

«Slusesliter» for sin innsats for 

Solhaug. «Slusesliteren» er en 

oppmerksomhet og takk for ekstraordinær frivillig innsats som tildeles 

etter en avstemning blant kommunens innbyggere. Å erstatte Egil blir 

ikke lett. Kloke hoder har derfor finni ut at skal det være mulig å fylle 

plassen etter han, så er det behov for 2 nye medlemmer i husstyret. 

Heldigvis så brenner Egil fortsatt for Solhaug og vil også i fortsettelsen 

bidra med sin erfaring og praktiske innsats. Et eksempel på det er at 

han i sommer skal han skure opp og bone gulva på huset. 

 

Husstyret 

Husstyret for Solhaug mangler fullstendig kjønnsbalanse og består  

nå av: Sigbjørn Lia og Harald Pettersen som begge har mange års 

erfaring fra husstyret. De to nye grønnskollingene i styret er  

Hans Olav Lahus og Nils Steinar Stavsholt. 

 

 

 

 

Egil Halsvik og Harald Omnes 
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Utleie  

I tillegg til menighetens  

egne aktiviteter er det  

mulig å leie Solhaug til  

ulike arrangementer som 

f.eks. begravelser, familie-

begivenheter, barne-

bursdager, o.s.v. De som  

er interesserte i å leie kan gå inn på menighetens  

hjemmeside, www.lundekirken.no, og klikke seg inn på fanen  

«Solhaug menighetshus». Der vil dere finne en link til Solhaugs  

egen kalender som viser når huset er ledig/opptatt. Dere vil også  

finne et bestillingsskjema som dere kan fylle ut og dette blir da sendt 

til Harald Pettersen på hans e-postadresse: hpetter2@hotmail.com.  

Du vil deretter bli kontaktet av Harald, som vil bekrefte avtalen, og  

avklarer behov for utstyr, avtaler utlevering av nøkler, gir praktisk  

informasjon m.m. Harald kan også kontaktes på telefon: 99 25 06 56. 

           Hilsen fra Husstyret 

    

  Utleieprisene er: 

  Lillesalen:    Kr. 250,- 

  Storesalen:    Kr. 550,- 

  Storsal og Lillesal:  Kr. 650,- 

  Barnebursdag:   Kr. 400,- 

  Minnesamvær:   Kr. 700,- 

  Minnesamvær over 80 personer:  

       Kr. 900,- 

 

  Velkommen til Solhaug! 

mailto:hpetter2@hotmail.com
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 Minigospel - en kjekk plass å være       

Torsdag igjen. Hektisk aktivitet i  

heimen, barnebarn som skal ha  

mat i kroppen før vi haster ut døra.  

Til koret. Minigospel. På Solhaug.  

Tre- og fem-åringene er trøtte,  

men springer inn på Solhaug  

og vrenger av seg ytterklær som 

havner på gulvet. Inn i storsalen. 

Hva er det som foregår der?   

De blir alltid sett når de kommer og blir møtt av et hei og smil. Så  

begynner Frøydis å spille. Signalet, alle barna kjenner det, de  

springer mot pianoet og finner en plass på gulvet, i ringen av barn, 

foreldre og besteforeldre. Vi synger og peker, hopper og ler, springer 

og danser, alt etter hva Frøydis gjennom musikken sier vi skal gjøre. 

Det er moro. Alle barna er sett og nevnes med navn, enten ballen  

sklir over seilet som fungerer som "havet" eller instrumenter leveres  

ut til alle barna. Og oss voksne.  
 

Så er det andakt, en liten historie som blir illustrert av bilder i en bok. 

Ungene lytter. Eller ikke. Det går greit, det er høgt under taket her!  
 

Så er det mer synging, holde hender og gå i ring, lage lang slange 

eller sitte rolig på gulvet og synge. 
 

På slutten synger vi, at Gud må velsigne deg. Og deg. Og deg. Og 

deg. Og deg. Ikke alltid lett å stoppe når en er kommet inn i en stim... 
 

Noen ganger synger barna i kirka. I koret får alle som vil, lov og hjelp 

til å synge i mikrofon. Gjerne alene. Ikke alle vil det. Men vil de, blir de 

oppmuntret til det. 
 

En torsdag i måneden er det familiedag. Da spiser alle middag  

sammen. Og synger. Og har en aktivitet hvor barna limer, klipper, 

fingermaler eller lager lyslykter. Populært hos barna! 
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Dette tilbudet til barn mellom tre og seks år er åpent for alle. De fleste 

barna har forelder med, noen har besteforeldre med. Som oss. Vi får 

trimmen den dagen på gulvet sammen med barnebarna.  
 

Har dere barn eller barnebarn er minigospel en god og flott plass for 

barna å være!!! Torsdager kl. 17.00 til 17.45.  
 

Og alle er velkomne!!! 
 

         Kristi Stavsholt 

Minigospel øver til 17. mai med KaTuLa-trio  

 

Lunde minigospel  
starter opp igjen etter sommerferien  

torsdag 5. september kl. 17.00. 

Velkommen! 
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Foto: Anette H. Johanson 

Gammalmannsglede 

Når åra dreg på blir ein svakare 
både fysisk og psykisk. Da gjeld 
det å ta vare på dei små gledene  
i hverdagen.  
 

Ein vinterdag for meg går omtrent slik: 
Vakne ved daggry etter ei god natts søvn 
med bra draumar. Kose seg litt under 
dyna, og gjera kroppen klar for ein ny dag 
med svært små forpliktelser. Stå opp,  
påkledning og morrastell, medisinering.  
Alt tar tid. Fyre opp i omnen og kjenne den 
gode lukta av nystekt egg til mårråmaten. 
 

Hente posten og stave seg gjennom ferske aviser til fyrste  
kaffekoppen og fyrste røyken. Kjenne den gode varmen frå omnen 
som brer seg i rommet. Klappe den tamme katta og fore villkatta.  
Lokke opp for anda og kanskje fore hønene. 
 

Så er plikta over, det er friminutt. Da gjer eg akkurat det eg vil. Viss 
det ikkje er sport på TV slår eg kanskje på CD-spelaren og hører på ei 
god lydbok. Kanskje eg skriv litt eller bare sit og tenker. Å tenke er ein 
undervurdert fritidsaktivitet. Men det må vera positive tankar, det som 
ikkje er så bra prøvar eg heller å fortrenge. 
 

Snart er det midt på dagen knekkebrød med ny kaffekopp og røyk. 
Etterpå er det tid for trim. Eg pakkar meg inn, tar på stavar og går ein 
tur. Er takksam for at kommunen har godt vintervedlikehold på vegen 
eg går. Er været dårleg, eg likar ikkje temperatur under -10 grader 
eller sterk vind, blir det ikkje lange turen. Men skin sola og skogen 
står stakka er eg ute meir enn ein time. Kanskje treffer eg kjentfolk  
og slår av ein prat. Treffer eg folk eg ikkje kjenner helsar eg og pratar 
med dei og. Når begge går på same vegen er med på same nivå. Dei 
fleste set pris på det, og eg blir kjent med nye menneske. Eller eg 
bare går og ser. Ser på millionar av snøkrystallar som ligg som eit 
perleteppe bortover. Da tenker eg ofte på sangen av Jørun Telnes 
som me ofte song på barneskulen: 

Sveinung Børte 
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Foto: Silje Laland Moe 

Foto: Anette H. Johanson 

«Når som Noreg i sylvkåpa glimar, 
då på føtene spenner me ski. 

Opp frå dalen i flokkar me stimar, 
og så møtas me gutar i li. 
Der det gjeld vera snar, 
der det gjeld vera kar. 

Der det gjeld vera søner åt far.» 

For meg er dette eit godt tidsbilde av livet på bygda for gutungar for 

100 år sidan. For ungdom i dag høres det vel ut som reinspikka tull. 

Tidene forandrar seg. 
 

Når eg kjem heimatt er det nytt friminutt. Snart kjenner eg middags-

lukt frå kjøkkenet. Eg har ei kjerring som er flink til å lage mat så  

meddagen er bestandig god.  
 

Etterpå er det ein liten strekk på divanen til Dagsrevyen byrjar. Er det 

godt program på TV ser eg vidare på det. Elles går eg over til mine 

eigne syslar. Kanskje er det ein telefon, eller eit sjeldent besøk. 
 

Eg saknar ofte å kunne kjøre bil sjølv. Men kvar mondag kjem ein god 

venn av meg. Me kjører til Ulefoss og spelar bridge 3 timar midt på 

dagen saman med andre gamlingar. Ellers kjører familien meg til  

nødvendige ærend som butikk eller doktor. I går kjørte sonen meg 

heilt til Ullevål sjukehus i Oslo. Der blei eg vurdert for ein auge-

operasjon. Eg er imponert over at samfunnet satsar så mykje på ein 

87-åringsom ikkje har lenge igjen å leva. Operasjonen hadde meir enn 

50% sjanse til å bli vellykka så eg skal opererast om 2-3 månader. 
 

Etterpå besøkte me ei dotter på Rikshospitalet og ein son på Sunnås 

sjukehus. Så helsetilstanden i familien er ikkje på topp for tida. 
 

Dette var eit sidesprang, tilbake til hverdagen. Hver 14. dag har fire 

gamlingar (75-90 år) ei samling me kallar senilbridge. Da spelar me 

kort, blir oppdatert på folk som er alvorleg sjuke eller døde. Me et 

godt, fortel gamle historiar som blir som nye, og hyggar oss. I tillegg  

er det bra trim for hjernen.  
 

Etter kveldsnytt er det sengetid. Ein dag er over, og morgondagen vil 

antageleg gå i same løypa. 
 

Slik er gammelmannsgleda. Lita, men god.     

         Sveinung Børte 
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«Vi er sju» 

Eva Lysell var innom oss på  

kirkekontoret på Lundetunet  

og hun hadde med seg diktet 

«Vi er sju», som er hentet fra 

boka om «Husmannsplassane 

nordøst i Drangedal». Eva ble  

så fascinert av diktet og  

hun ønsket at flere skal ha  

muligheten til å lese det.  

Vi takker for innspillet! 

«Vi er sju» 

William Wordsworth 

Gjendiktet av Halldis Moren Vesaas 

Ei lita jente møtte eg ein gong på framand stad.  

Ho kom mot meg med lette steg, og smilte, trygg og glad. 

Ho var vel ein sju – åtte år, var fattig kledd, men sunn 

og vakker, med sitt mjuke hår og kjaken frisk og rund. 

“Kor mange sysken har vel du?” sa eg. Straks fekk eg svar: 

“Kor mange sysken? Vi er sju. Sju born har mor og far.” 

“Kvar er dei andre?” sa eg så og atter svara ho: 

“To er i byen, langt herfrå, og ut til sjøs drog to. 

“To ligg på kyrkjegarden her, ei syster og ein bror. 

Og i et hus tett innmed der, bur eg med far og mor.” 
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Eg drygde litt, så spurde eg: “Og enda seier du 

at de er sju?” – ho såg på meg, ho sa: “Ja, vi er sju.” 

“Men kjære barn, du veit da visst: Om fire heim att kjem, 

er to av dykk for evig mist, no er de bare fem!” 

“På gravene veks blom og gras”, sa veslejenta fort, 

“eg ser dei frå vårt kjøkenglas og tidt eg spring dit bort. 

Der er eg alltid trygg og sæl, eg set meg der og syr, 

eg syng for dei, og tidt fortel eg dei et eventyr. 

Og mang ein kveld når sol går ned og det er vakkert ver, 

da tek eg mjølk og niste med, så et eg kveldsmat der. 

Først døde Anna, syster mi. Ho sjukna inn så brått. 

Ho låg og leid ei lita tid, men så fekk ho det godt. 

Da snøen kom og la seg til, så eg fekk ut på ski, 

vart Veslebror og kvit og still og gjekk til syster mi."  

“Men vesle jente, desse to er døde, skjøner du! 

Kor mange sysken har du no?” Ho svara : “Vi er sju.” 

“Men dei er døde, barnet mitt! I himlen får dei bu!” 

- Den vesle jenta stod på sitt, ho svara, like fast og blidt: 

“Ja, visst. Og vi er sju.” 
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Lundeheringstakken 

Tenk at vi, i lille Lunde har en egen  

bunad? Er ikke det fantastisk?  

Takket være mange gode krefter  

har vi nå fått en oppblomstring og 

interesse for den fine bunaden igjen. 

Det har vært lagt ned mye arbeid i  

å registrere og bevare denne unike 

kvinnebunaden fra Lunde.  
 

På 80-tallet startet Dordi Elisabeth  

Norheim i ungdomslaget Aasmund 

Vinje arbeidet i samarbeid med lokale bondekvinnelag og Bunads- og 

folkedraktrådet. Denne særegne stakken ble brukt i Lunde tilbake på  

tidlig 1800-tallet, muligens er opprinnelsen helt tilbake på 1700-tallet. 

Lundestakken dekker bygdene Nordbygda, Flåbygd, Landsmarka og 

Tveitankroken.  
 

I Lundesoga finnes det bilder av enka etter Eilev Lunde, Åsta Sveinungs-

datter, i kleda etter sin mor. F. i 1825. Stakken ble funnet på en av  

Lundegårdene i komplett stand, og er et verdifullt kulturminne om det  

tradisjonsrike plagget. I arbeidet med å sy bunaden var Gunn Marit 

Strand sentral, og hennes arbeid er overtatt av Lunde husflidslag, som nå 

har rettighetene til bunaden.  
 

20-års jubileum  

Lunde husflidslag ble stiftet i 1999 og er en forening som ønsker å  

fremme husflidsarbeidet i bygda vår. 20-års jubileet i år benyttes til å 

fremme interesse og kunnskap om Lundestakken. Utstillinger, tema-

kvelder og kurs kan bidra til å gjøre bunaden kjent – og at spesielt flere 

barn og unge kan pynte seg med dette stasplagget.  
 

Magnhild Brukåsa i Lunde husflidslag har hatt mange kurs i løpet av de 

siste årene. Ser man seg rundt på 17. mai, vil man se mange små og 

store som går med denne flotte stakken – og ingen er like! Her har du 

god anledning til å sette ditt personlige preg på bunaden.  
 

Synes du dette er interessant og har lyst til å gå på kurs? 

Ta kontakt med Magnhild Brukåsa: Tlf. 41 62 65 95. 
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SUPERTORSDAG 
Høsten  2019  

 

AUGUST: 

Torsdag 22. august kl. 18.00 

Torsdag 29. august - Familietorsdag kl. 17.00 
 

SEPTEMBER: 

Torsdag 5. september kl. 18.00 

Torsdag 12. september kl. 18.00 

Torsdag 19. september kl. 18.00 

Torsdag 26. september kl. 18.00  
 

OKTOBER: 

Torsdag 3. oktober kl. 18.00 - Tema: Misjon  

(Mat fra misjonsland, lek og moro)  

Torsdag 10. oktober - Høstferie  

Torsdag 17. oktober kl. 18.00 

Torsdag 24. oktober - Familietorsdag kl. 17.00 

Torsdag 31. oktober kl. 18.00 
 

NOVEMBER: 

Torsdag 7. november kl. 18.00 

Torsdag 14. november kl. 18.00 

Torsdag 21. november kl. 18.00 

Torsdag 28. november - Familietorsdag kl. 17.00 
 

DESEMBER:  

Torsdag 5. desember kl. 18.00 
 

Velkommen!   
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Nytt fra staben 

 Vi er kommet til slutten av mai. Gresset vokser og plenklipperen går 
hver dag. Vi har avsluttet kor, Supertorsdag og Fidus, og det går mot 
sommer. Nå planlegges høsten. Konfirmantkullet 2020 er startet opp, 
og vi gleder oss til å reise på leir med en flott gjeng i begynnelsen av 
august. Allsang på slusa kommer i midten av august og i år er det 
kirkevalg i september. Vi oppfordrer alle til å bruke stemmeretten sin. 
 

Gravstellavtaler 
Vi har inngått avtale med IDEA AS om  
å plante på alle gravsteder som har  
avtale om gravstell. Det har vært litt av  
en jobb, for Sunniva, som har ansvaret 
for gravstellet. Det blir så fint! Stemor er 
satt ned til 17. mai, for de som har den 
gamle avtalen nr. 3 - planting to ganger 
pr. år, samt nye avtaler fra 2019.  
Sommerblomster settes ned fra slutten  
av neste uke og vi håper å bli ferdig til Kr. himmelfartsdag.  
Sunniva har gjort en kjempejobb! Det er ikke bare bare å plante på  
ca. 140 gravsteder for første gang. Hun er kjempeflink! 
 

Jernkors i Flåbygd 
Kirketjenerne har gjort en kjempejobb 
med jernkorsa som står i bue ved  
inngangspartiet til Flåbygd kirke.  
De har klart å få vasket dem ordentlig,  
fått bort mose, lakkert og satt tilbake  
kors som var tatt bort. Sunniva har  
plantet Bjørkebladspirea her.   
 

Investeringer 
Rundt fellesferien starter vi med  
oppgradering av bårehuset ved Lunde kirke og Landsmarka kapell 
skal få installert brannalarmanlegg innen utgangen av året.  
 

Ferie 
Jeg er så glad og takknemlig for at vi er så mange dyktige personer i 
staben vår! I skrivende stund er alle på plass og vi er allerede i gang 
med å planlegge høsten.  
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Staben skal ha en velfortjent sommerferie og ferieoversikten er 
som følger: 

 Jonny Bakkan :   Uke 27, 28, 29 

 Jens Vassend:  Uke 30, 31, 32 

 Ragnhild Halden:  Uke 26, 27, 28, 29 

 Frøydis B. Holte:   Uke 26, 27, 28, 29 

 Cathrine Rønneberg: Uke 27, 28, 29 

 Anette S. Krøgli:  Uke 28, 29, 30 og 32 

 Mona Halsvik:   Uke 4 d i uke 26, 3 d i uke 27, 29, 30, 31  
     og leir/ferie i uke 32. 

 

Kirkekontoret på Lundetunet blir sommerstengt f.o.m. uke 26 t.o.m. 
uke 32. Da er vi er å treffe på rådhuset på Ulefoss - med unntak av 
uke 29, 30 og 32. Tlf: 35 94 62 60 / 35 94 62 62. 
 

Prest Leif Raustøl og organist Gunnhildur Baldursdottir gjennomfører 
kirkelige handlinger i ferietida. Kirketjener Morten Karlsson har ansvar 
for koordinering av evt. gravferd i kirkevergens ferie.   

Håper alle får en fin vår og sommer! 

Sommerlig hilsen fra staben v/ Mona.  

SØNDAG 18. AUGUST KL. 17.00 

i Lunde sluseamfi 
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Taizé sangkveld i Romnes kirke 

 

 
 
 

Tyri bedehus 
 

 

MISJONSFEST 

  Fredag 6. september kl. 17.00  
 

Øyvind og Herdis Jørgensen taler og synger. 

Gave til Normisjon. Bevertning. 

 
Alle er hjertelig velkommen! 

 

Velkommen til  

meditativ sangkveld  

i Romnes kirke  

onsdag 3. juli kl. 19.00.   
 

Med Taizé sanger.  

Andakt ved Hellek Sannes. 

Musikkledelse av  

Julian E. Isaacs og    

Gunnhildur Baldursdottir. 

Gratis inngang.  
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  Slekters gang 

Påmelding via nett: 

https://minkirkeside.no/nome 
(Dåp - konfirmasjon - vielser - ulike aktiviteter) 

 

Gravlagt i Landsmarka: 

Ragnhild Marie Sandstå 

Gravlagt i Lunde: 

Nils Granheim 

Olav Haugane 

Henrick Gruszewski 

Marie Solli 

Gunleik Bjørn Norheim 

Turid Busk Hermansen 

Døpt i Flåbygd: 

Martine Hartveit 

Thea Aaland Tveit 

 
 

Mannsringen på Solhaug  

14. oktober kl. 18.00 

11. november kl. 18.00 

9. desember kl. 18.00 

Se www.lundekirken.no for nærmere info. 
 

Velkommen!  
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Annonser 

 

 

  LUNDE 

Lunde malerforretning 
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Vil du/dere 
 støtte kyrkjebladet? 

Alle gaver blir mottatt 
 med stor takk! 

Kontonr:  
2665.20.27139 

Vippsnr: 
52 26 54 

 

 

Skyssordning 

Vi har nå på plass en ordning  

med skyss til menighetens  

gudstjenester og arrangementer.  

Ring 412 34 904, så ordner vi det. 

 
 

Ønsker du annonse i kyrkjebladet? 

Ta kontakt med oss på kirkekontoret.  
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Møter & samlinger 

LUNDE BEDEHUS 
 
 

JUNI - OKTOBER 2019  

DAG DATO TID/KL MØTE / SAMLING 

Juni Månedens misjonsland: Europa 

Tirsdag 
til 

Torsdag 

11. 
til  
13. 

Fra 
 17.00 

Dugnads dager, med innlagt kaffepause. 

Juli Månedens misjonsland: Bangladesh 

Tordag 
Fredag 
Lørdag 

11. 
12. 
13. 

10.00 
til 

 16.00 

«Markedsdager» på Bedehuset 
Innsamling til prosjekt i Bangladesh 
Loppemarked – matsalg. 

August Månedens misjonsland: India 

Fredag 
til 

Søndag 

9. 
til 

11. 

  «Skjærgårdssang» i Langesund. 
Se nærmere program. 

Søndag 18. 12.00 
og 

14.30 

«Trovassli stevne» Taler: Anne Birgitta 
Langmoen Kvelland. Sang av: «Godt Nytt» 
fra Øyfjell og Bjørn Dagfinn Tveiten 

Sept. Månedens misjonsland: Kambodsja 

Tirsdag 3. 19.00 «Samlingsfest» Besøk av: Kjell Skjærum 

Tirsdag 10. 19.00 Bibeltime 1 - «Personer i Bibelen»  
v/ Leif Raustøl 

Tirsdag 17. 19.00 Temakveld: Gustava Kielland - «misjons-
kvinnenes mor» Besøk av: Solveig Sollie. 

Tirsdag 24. 19.00 «Bibelens troverdighet»? 
Besøk av: Berit og Arne Øystein Rambekk 

Okt. Månedens misjonsland: Mali 

Tirsdag 1. 19.00 «Fiskeaften» - brød – vann – fisk, hva mer? 

Tirsdag 8. 19.00 «Tirsdagsamling» 

Tirs. til 
Tors. 

15. til 
17.  

19.00 Møtedager med Martha Irene Eriksrød  
m/flere. Se nærmer kunngjøring. 
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LUNDE OG FLÅBYGD SOKN 

Lunde prestekontor, Lundetunet 
Brugata 5, 3825 Lunde 

Tlf.: 35 00 86 86  
 

www.lundekirken.no 

 
Kontortid:  
Lundetunet:  

Tirsdager kl. 09.00 - 15.00 

 
Sokneprest: 

Ragnhild Halden, tlf: 992 57 991 
ragnhild@nome.kirken.no  

 
Organist: 

Frøydis Bøe Holte, tlf: 950 27 282 
froydis@nome.kirken.no  

 
Trosopplærer / ungdomsarbeider:  

Cathrine Friberg Rønneberg,  
tlf: 905 07 822  

caaathrine@hotmail.com 

  
Sekretær: 

Anette S. Krøgli,  
tlf: 35 00 86 86 (tirsdag) / 35 94 62 60 

anette.sneddon@nome.kirken.no  

 
Kirketjenere: 

Jens Vassend, tlf: 959 29 281 
jens@nome.kirken.no  

 
Jonny Bakkan, tlf: 907 99 217 

jonny@nome.kirken.no  

 
Leder soknerådet: 

Harald Omnes, tlf: 91 57 14 65  
har-omne@online.no  

 
Kirkeverge i Nome kommune: 

Mona Halsvik,  
tlf: 35 00 86 87 (tirsdag) 
35 94 62 62 / 957 27 214  

LUNDE KYRKJEBLAD 
 

Organ for Lunde og Flåbygd kyrkjelyd 

Redaktør: Lunde og Flåbygd  
  sokneråd 

 

Frivillig kontingent: 

Kasserer: Eilef Sunde 

Konto nr: 2665.20.27139 
 

Soknerådets kontonr.: 

Bankgiro: 2665.20.00869 

 

Bruk Solhaug 
 

På Solhaug kan du ha minne- 
samvær, barneselskap, barnedåp,  
konfirmasjon, bryllup og konserter. 

Lag og foreninger som trenger  
et sted å være? Ta kontakt med: 
Harald Pettersen: tlf: 992 50 656  
e-post: hpetter2@hotmail.com 

 

Gave til Solhaug 
 

Nå er det mulig å gi gave  
til menighetshuset. 

Konto nr. : 2610.28.96490 

Frist for innlevering av stoff til 
neste nummer er:   

Mandag 9. september 2019 

Trykt opplag: 1600 stk. 

mailto:froydis@nome.kirken.no
mailto:froydis@nome.kirken.no
mailto:Anette.Sneddon@nome.kirken.no
mailto:jens@nome.kirken.no
mailto:jonny@nome.kirken.no
mailto:leif.raukl@gmail.com
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HIMMELSKE FAR, gjør dørene til disse hus vide nok for dem som lengter etter kjærlighet og søker sam-

funn med deg og med hverandre. Men gjør dem trange nok til å stenge all smålighet ute. Gjør tersklene så 

lave at intet skrøpelig menneske hindres i å komme inn, men høye nok til å holde sjelefienden ute.  

HERRE, gjør dørene til innfallsporter for Ditt rike. AMEN. 

GUDSTJENESTER 

Med forbehold  

om endringer. 

Søndag 16. juni 

Treenighetssøndag 

Friluftsgudstjeneste 

på Øvre Verket kl. 11.00 

Felles gudstjeneste 

Apg 17, 22-34  
 

Søndag 23. juni 

2. s. i treenighetstiden 

Friluftsgudstjeneste 

v/Leif Raustøl 

Lauvbukta kl. 11.00 

(ved dårlig vær blir det  

i Landsmarka kapell) 

Felles gudstjeneste 

Joh 3, 1-13  
 

Søndag 30. juni 

3. s. i treenighetstiden 

Romnes kirke kl. 11.00 

v/Leif Raustøl 

Felles gudstjeneste 

Mark 10, 13-16  
 

Søndag 7. juli 

4. s. i treenighetstiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

v/Leif Raustøl 

Felles gudstjeneste 

Matt 9, 35-38  

Søndag 14. juli 

5. s. i treenighetstiden 

Romnes kirke kl. 11.00 

v/Leif Raustøl 

Felles gudstjeneste 

Matt 18, 12-18  
 

Søndag 21. juli 

6. s. i treenighetstiden 

Flåbygd kyrkje kl. 11.00 

v/Leif Raustøl 

Felles gudstjeneste 

Mark 3, 13-19  
 

Mandag 29. juli 

Olsok 

Romnes kirke kl. 18.00 

Felles gudstjeneste 

Luk 22, 24-27  
 

Søndag 4. august 

8. s. i treenighetstiden 

Friluftsgudstjeneste  

Lunde sluse kl. 11.00 

Felles gudstjeneste 
 

Søndag 11. august 

9. s. i treenighetstiden 

Kilen kapell kl. 11.00 

v/Møyfrid Lunde  

Felles gudstjeneste  

Luk 6, 36-42  

 Ragnhild Halden forretter  

der ikke annet er nevnt. 

Søndag 18. august 

Ingen gudstjeneste,  

men «Allsang på slusa»  

kl.17.00 i Lunde sluseamfi  
 

Søndag 25. august 

11. s. i treenighetstiden 

Landsmarka kapell kl. 11.00  

Joh 8, 31-36  
 

Søndag 1. september 

12. s. i treenighetstiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Familiegudstjeneste 

Joh 4, 27-30. 39-43  
 

Søndag 8. september 

13. s. i treenighetstiden 

Flåbygd kyrkje kl. 11.00 

Apg 6, 1-7  
 

Søndag 15. september 

14. s. i treenighetstiden 

Helgen kirke kl. 11.00 

Felles gudstjeneste 

Matt 19, 27-30  
 

Søndag 22. september 

15. s. i treenighetstiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Joh 15, 9-12  


