
      

 

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 25. 04.2019 
Tid/sted:  kl. 13.00 – 15.00 på møterommet ved prestekontoret  
 
Tilstede: Øyvind Berg Andersen, Harald Omnes, Torunn Håskoll Jostein Vetland 
,Ragnhild Halden.  
Forfall: Dordi Elisabeth Norheim, Borghild Hardang Hanto. 
 
Sak 8/19 Godkjenning av innkalling og referat frå møtet 14.03.2019 
Vedtak: Innkalling og referat godkjent. 
 
Sak 9/19 Integrering av nye innbyggere. 
 Vedtak: Siden Borghild har forfall utsettes saken til neste møte som er et felles møte 
med Holla og Helgen sokneråd. 
 
Sak 10/19 Prosjekt: Kyrkjemusikk og kultur 
Det gjenstår ein konsert av programmet i vårt 3-årige prosjekt godkjent av 
bispedømmekontoret og støtta av OVF.  
Det foreligger et tilbud frå Nikolsky Ensemble frå Saratov i Russland som planlegger 
ein ny turne i Norge i tida 28. okt – 17. nov. 2019.  Dei synger a cappella russisk 
kirkemusikk og folkesanger og består av 4 (5) menn. Dei gjesta både Bø og Heddal i 
2018 og året før var dei i Skien.  Se eget vedlegg vedr. kostnader og vilkår. 
Me bør nå treffe ein avgjørelse på om vi vil engasjere denne gruppa eller jobbe 
videre med andre alternativer for konsert til høsten. 
 
Vedtak: Soknerådet går inn for å engasjere ensemblet.  
 
Sak 11/19  Soknerådsvalget. 
Nominasjonskomiteen vil til møte legge fram liste over foreslåtte kandidater i prioritert 
rekkefølge underskrevet av til sammen 10 personer. 
Det er valgstyret, altså soknerådet, som har ansvar for at kandidatene oppfyller 
vilkårene for å stå på lista og å godkjenne listeforslaget. Eventuelle endringer må 
drøftes med nominasjonskomiteens leder.  Endelig godkjenning må være gjort innen 
6. mai. 
 
Behandling i møtet: Torgjerd Lahus orienterte om valgkomiteens liste til 
soknerådsvalget. Øivind Berg Andersen hadde merknader til rekkefølgen på 
kandidater. Øyvind Berg Andersen forlot møtet etter orientering og før 
stemmegivning. Soknerådet takker nominasjonskomiteen for godt arbeid.  
 
Vedtak: Valgkomiteens liste godkjennes og blir offentliggjort. 
 
 
Sak 12/19  Orienteringer 

- 17. mai festen, fordeling av oppgaver. 



- Felles menighetstur til Gran, avlyst p.g.a. manglende interesse. 
 

Eventuelt: ingen saker 
 
Neste møte er torsdag 13 juni. 
 
 
Torunn Håskoll Næss(sekretær). 
 
 
 
 
 
 
 

 


