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

91377393

Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd 13.06.2019
Til stede: Øyvind Berg Andersen, Torunn Håskoll Næss, Dordi Elisabeth Norheim,
Jostein Vetland, Borghild Hardang Hanto, Harald Omnes og Ragnhild Halden.

Møtet startet med et felles møtet med Holla og Helgen sokneråd
Sak 13/19 Evaluering av forsøksordninga med felles gudstjenester
Hvilke erfaringer har me så langt? Konsekvenser for stillinger? Er dette ei ordning
som kan fortsette?
Sak 14/19 Integrering av våre nye innbyggere
Er det noko me kan bidra med? Borghild vil innlede denne saka.
Konklusjon/vedtak i begge saker: Se eget referat fra felles soknerådsmøte ved
Berit Lia.

Saker for Lunde og Flåbygd sokneråd
Sak 15/19 Godkjenning av innkalling og referat frå møtet 25.04.2019
Vedtak: Referat godkjent.
Sak 16/19 Konsert med Nikolsky Ensamble.
Det vises til tidligere vedtak i sak 10/19. Det er nå gjort avtale om konsert søndag
10. november. Eg trur det er nødvendig at me oppnevner 2 – 3 personer som tar
ansvar for planlegging, kost og losji m.m. Det vil også vera viktig å gjøre ein god jobb
med annonsering og omtale for å få nok publikum.
Vedtak: Konsert Lunde kyrkje 10 november. Oppnevnt gruppe som tar ansvar for
konserten og annonsering. Borghild H. Hanto, Harald Omnes og Dordi Elisabeth
Norheim har ansvar for konserten.(Øivind Berg Andersen, reserve).
Sak 17/19 Orienteringer
- Kyrkjevalget, status gjennomgått
- Økonomirapport per 31.05.2019 viser overskudd, men gir et litt for positivt
inntrykk per d.d. Økonomien synes likevel å være tilfredsstillende.
- Målform i liturgien. Ragnhild opplyser at det skyldes en glipp denne dagen og
innebærer ingen endring av praksis.
- Allsang på Slusa 18. august, arbeidsoppgaver. Harald tar kontakt med
aktuelle personer til funksjonærer, ordner med servering og skaffer telt.
- Kurs for frivillige i menigheter i Telemark med misjonsavtale, se egen e-post
som ble videresendt soknerådets medlemmer

Eventuelt:
Blomsterhilsener. Dordi tar seg av disse.
Soknerådsmøter for høsten: 18 september og 23 oktober.

Mvh Torunn Håskoll Næss (sekretær)

