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Andakt ved
Ragnhild Halden
Å bygge hus
Et hus er ikke et dårlig bilde på et liv.
Et hus består av ulikt materiale, slik livet består av ulike dager.
Huset har ulike rom, slik vi selv og livet har ulike sider og ulike
tider. De som har greie på drømmer sier at når et menneske
drømmer om sitt eget liv, drømmer de ofte om hus.
Så hvis vi holder oss til bildet av livet som bygging av et hus, er
dette for oss alle et ikke ferdigstilt prosjekt. Det skjer hele tiden
mens vi lever. Hver dag er en del av husbyggingen. Noen dager er
gode. Kanskje vises de i gull. Andre dager er vonde. Kanskje vises
de i sprekker og skjeve planker. Vi bestemmer ikke hvor mange og
hva slags dager en får, men en kan velger hva en vil fylle dem med
og hva en vil gjøre med det en har fått.
Paulus snakker i 1 Kor 3,1-10 om byggematerialer i livet: Gull, sølv
og edelstener, tre, høy og halm. Noen liv fremstår kanskje som
store vakre slott med spir og staffasje. Andre liv fremstår kanskje
som slitne små hytter. Men jeg tror at alle livshus har forskjellige
materialer i seg. Selv det vakreste slott har noen råtne bjelker,
selv det minste uthus har en spiker eller to av gull gjemt bort.

Jesus forteller i en av lignelsene sine at alle har fått gaver av Gud
til å bruke i sine liv. Tro ikke at det er noen uten talent! Hvert enkelt
menneske her har talent, noe gudgitt, noe unikt og dyrebart. Hver
enkelt av oss, uavhengig av funksjon, psyke og annen utrustning,
har en mening, har en rolle å spille og er behøvd av Gud i denne
verden.
Gud har en jobb til deg. Som Guds arbeider er du en del av Hans
hellige tempel, du er en arbeider i Hans rike. Men du har fått fri vilje,
og dermed kan du selv velge hva du vil gjøre med gavene Gud har
gitt deg. Men vit at du en gang skal stå til rette for dine valg, dine
prioriteringer, dine handlinger, eller mangel på handlinger.
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Gud forventer noe av oss,
han forventer at du gjør
jobben han har skapt deg til:
Det enkleste og vanskeligste
i denne verden: at vi elsker
hverandre. Og ved å elske
din neste bygger du det
vakreste slott av livet ditt,
uavhengig av den prestisje,
suksess, rikdom og makt som vi her og nå måler livene våre i.
Jeg tror alle livshus har sine skjeve planker og sprekker. Jeg tror
ikke at noen kan vise frem et perfekt liv. Men det som bærer huset
til sjuende og sist er grunnmuren. Alle bygninger har et fundament,
det de er bygd på. Fundamentet er det som bærer hele huset,
selv det vakreste slott eller usleste hytte er avhengig av dette
fundamentet. Legges dette fundamentet galt kan det går riktig
ille med bygningen. Et godt eksempel er det vakre, men akk så
skjeve tårnet i Pisa.

Og Paulus gir oss bare en trygg grunnvoll, et fundament, for våre
liv: Jesus. Vi har en Gud som elsker hver enkelt av oss så høyt at
han gav sin egen sønn for oss alle. Det er denne kjærligheten vi
må bygge livet vårt på. I den kjærligheten blir byggefeil tilgitt og
reparert, og en får hjelp til å bygge videre. I den kjærligheten skal
våre liv gjenreises, selv når vi tror at livshuset er rasert og ødelagt
for alltid. I den kjærligheten vi kan elske hverandre og med det
bygge gode livshus.

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.
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Min salme
v/Kirsten Sunde
Å synge er bra for oss. Det gjør oss glad til kvardag og fest. Salma
eg har valt la eg merke til ein onsdag i november 1989 på ei
ungdomsgudsteneste i Lunde kyrkje. Den salma er god i det
daglege, både ved glede og ved sorg. Den talar til meg i medgang
og i motgang. I sorg har eg hatt svært god hjelp av den salma.
Då treng eg verkeleg noko å halda meg til. Hos Herren får eg hjelp.
Salma hjelper meg til å finna fred hos Jesus. Den hjelper oss alle
om vi syng eller les denne salma.

Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang
(Christer Hultgren/Per Hagen)
Jeg vil gi deg, o Herre, min lovsang, jeg vil takke deg med mine ord,
for din nåde som er uten grenser, og for godhet og kjærlighet stor.
Refr.: Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang for deg,
la hvert tone en hyllest til deg være,
og i dager med glede og dager med sorg
vil jeg leve hver dag til din ære!
Ingen annen er verdig den sangen. Bare du, Herre, eier min sang,
og i himmelen skal lovsangen lyde til din ære en evighet lang.

Og om sangen i blant skulle stilne og forstyrres av uro og strid,
Herre, åpne på ny mine øyne så jeg ser at hos deg er min fred.

Christer Hultgren (f. 25.12.1945)
Svensk komponist og tekstforfatter til kristne salmer og viser.
Han er bosatt i Karlskrona, arbeider med IKT og er musikkleder
i pinsebevegelsen. Blant hans kjente sanger kan nevnes «Herre,
till dig får jag komma» og «Jag vill ge dig, o Herre, min lovsång».
(Wikipedia)
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Velkommen til basar
på Solhaug
22. november kl. 18.00

Den tradisjonelle Solhaugbasaren blir i år erstattet med
et enklere arrangement på kveldstid. At det blir enklere betyr ikke
at det blir mindre attraktivt. Alle detaljene er ikke på plass ennå,
men programmet vil i hovedsak inneholde:
Lunde Kammerkor
er et trofast og verdsatt innslag på Solhaugbasarene, også i år.
Jon Svartdal
er som vanlig full av gode historier. Han er sikkert kjent for de fleste.
Mange av dere, som husker han fra 17. mai festen på Solhaug for
noen år siden, har ønsket et gjenhør.
Ragnhild prest
kjenner vi godt. Hun har som vanlig mye viktig å si oss.
Kaffe, kaker
og god tid til å snakke sammen.
Trekning
med mange fine gevinster.
Inntekten går som vanlig til driften av Solhaug.
Håper at du kan komme.
Vel møtt!
Hilsen Husstyret
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Helsing frå leiar
Me har hatt valg på nytt sokneråd. Det nye styret blir ei fin blanding
av erfarne folk og nye yngre krefter som eg er sikker på vil fungere
bra. Eg ønsker dei lykke til med arbeidet. Det er nok av viktige
saker å ta tak i.
I snart 2 år har eg vori leiar, ei ny og uvant rolle for meg, men
som òg har vori interessant og gitt meg mange nyttige erfaringer.
Av hendingar som eg vil hugse spesielt, vil eg trekke fram
bispevisitasen i fjor. Det var stor stas og ikkje noe som skjer
kvart år eller i kvar valgperiode. Når eg nå sier takk for meg vil
eg få takke for godt samarbeid med Ragnhild og resten av
soknerådet, og ikkje minst for all god hjelp frå staben. Eg vil også
nytte høve til å takke alle dei frivillige som trufast stiller opp og gjør
ein innsats for menigheten. Dekkan er heilt avgjerande for alt det
gode og mangfoldige arbeidet som gjøres i menigheten.
Med ønske om ein fin høst til dekkan alle!
Helsing Harald

Tyri bedehus
FØRJULSFEST
Mandag 2. desember kl. 18.00
Torgeir og Barbro Hegland synger.
Andakt, sang og musikk.
Mat og basar.

Alle er hjertelig velkommen!
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Resultat kirkevalget i Lunde og Flåbygd sokn
Da er Kirkevalget 2019 gjennomført. Det var 280 personer som
stemte på årets kirkevalg i Lunde og Flåbygd sokn, noe som er
en liten nedgang fra sist valg. Det nye soknerådet trer i kraft
1. november. I første møte skal soknerådet konstituere seg og
2 representanter + 2 vara skal velges inn i nytt kirkelig fellesråd,
som gjelder fra 1. desember.
Soknerådet har mange spennende oppgaver og det skjer mye
positivt i menigheten vår. Det nye soknerådet vil bl.a. være med
å planlegge og gjennomføre kirkejubileum i 2022, i samarbeid
med kommunen, frivillige og staben. Flåbygd kirke: 200 år,
Lunde kirke: 150 år. Dette gleder vi oss til!
Kirkelig fellesråd består av representanter fra begge
menighetsrådene i Nome kommune. Fellesrådet har ansvar for
ivareta kirkegårder, kirkebygg, personal, økonomistyring og
gravplassforvaltning. Fellesrådet er arbeidsgiver for alle ansatte
i kirken, med unntak av prestene og ungdomsarbeider i Lunde og
Flåbygd sokn. Rådets daglige virksomhet ledes av kirkevergen.
Vi har 6-7 møter i året. Det er interessant å sitte i kirkelig fellesråd.
Her får man være med å bestemme hvilke oppgaver som skal
gjøres framover.
Resultatet fra valget ble som følger:
Nils Steinar Stavsholt
Katrine Burmester
Nils Kristian Hardang
Øyvind Berg Andersen
Carina Syvertsen Pedersen
Jostein Vetland
Inger Synnøve Røddesnes, 1. vara (møter fast i soknerådsmøtene)
Øivind Lunde, 2. vara
Trond Andrè Lundmark, vara
Eilef Sunde, vara
Sokneprest Ragnhild Halden møter i alle møtene.
Vi ønsker alle velkommen inn som medlemmer av soknerådet.
Dere tar på dere en viktig oppgave de neste 4 åra. Vi gleder oss
til å bli kjent med dere.
7

Lunde kammerkor

Foto: Michael Burmester (fra Allsang på slusa i kirken)

Bli med i Lunde kammerkor! Vi er et trivelig blandakor, som har
øvelser på Solhaug menighetshus hver tirsdag kl. 19.00-21.00.
Kammerkoret var også i år med på «Allsang på slusa» som
for øvrig ble flyttet inn i Lunde kirke p.g.a. ustabilt vær. Det ble
et trivelig arrangement, og koret bidro med egne innslag
i tillegg til å støtte opp om allsangen!
Det blir korseminar i starten av semesteret i år også.
Denne gangen blir seminaret i her Lunde. Vi får besøk av
en sangpedagog som vil jobbe med sangteknikk og samklang.
Det neste store arrangementet koret skal øve fram mot, er
Julekonserten som blir søndag 8. desember kl. 17.00.
Hold av datoen! Koret deltar for øvrig på enkelte gudstjenester
og andre arrangement.
Velkommen til nye og «gamle» sangere!
For mer informasjon:
Se www.lundekirken.no, eller ta kontakt med leder Unni Madsen
(tlf: 410 20 725) eller organist Frøydis B. Holte (se bakerst i bladet)
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Lunde Minigospel startet opp med øvelser på Solhaug
torsdag 5. september. Det er fortsatt plass til flere,
så hjertelig velkommen skal dere være!

Foto: Michael Burmester

Koret er for alle barn fra 3-6 år, men både yngre og eldre barn
er velkomne til å være med hvis de har lyst!
Vi øver på Solhaug menighetshus, torsdager fra kl. 17-17.45.
De yngste barna må ha med seg en voksen.
Det er god plass til både barn og voksne i ringen.

Øvelsene består av musikk og bevegelse, sang, spill på
instrumenter, lek, bibelhistorie, dans og mye gøy! Vi opptrer
på ca. to familiegudstjenester i semesteret.
Velkommen til Minigospel!
Påmelding:
Via https://minkirkeside.no/nome. Vi vil gjerne at alle
nye skal registrere seg her p.g.a. personvernregler.
Ta kontakt dersom du trenger hjelp til påmelding.
For mer informasjon:
Se www.lundekirken.no, trosopplæringens facebook-side, eller
ta kontakt med organist Frøydis B. Holte (se bakerst i bladet)
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Foto: Kåre S. Pedersen

Lunde minigospel

Konfirmantleir 2019
Mandag 5. august var det klart for konfirmasjonsleir på
Gjennestad for konfirmantene i Lunde og Flåbygd. Reisen
startet ved Lundehallen, og så var vi innom på Ulefoss og
plukket opp konfirmantene fra Holla og Helgen menighet.

På leiren fikk ungdommene være med på mange spennende ting.
De ble delt opp i forskjellige grupper som de skulle forholde seg til
under hele leiren. På gruppesamlingene var det tema som bønn,
den hellige ånd, Jesus, påske m.m. og vi satt med gruppene
og snakket rundt de ulike temaene.
Dagen startet kl. 08.00 og avsluttet rundt kl. 23.30. Konf.-challenge,
gruppesamlinger to ganger til dagen, underholdning på kvelden,
panelet, undervisning i storsalen, var bare noe av det som
konfirmantene fikk være med på. Prest Ragnhild hadde
undervisning i storsalen to av dagene og trosopplærer
Cathrine hadde undervisning en gang i storsalen om bønn.
Konfirmantene og lederne er svært fornøyd med leiren «Ønsket og
elsket», som konfirmanter fra Lunde & Flåbygd menighet deltar på
som en del av konfirmant-opplegget. Det var dager fylt med latter,
glede, tårer og litt hjemlengsel. Vi hadde en fin konfirmant leir.
Dette er også en tur som gjør at vi blir enda bedre kjent.
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Annen hver fredag er det samlings punkt for ungdom
i Lunde på Solhaug menighetshus. Fidus-banneren er
oppe i Lundes gater og det er klart for ungdommenes
kveld! Biljard, bordtennis, diskotek og kiosken er klar.
Ungdommene stortrives og har det gøy. Vi møter
alltid glade og positive ungdommer.

Fredag 6. september var det full fart på ungdomsklubben med
melodi-konkurranse og premie. Ungdommene ble valgt inn i to lag
og trosopplærer Cathrine spilte av musikk uten tekst kun melodi,
og begge lagene skulle gjette. Det ble mye latter og glede blant
ungdommene. Og selvsagt premie til vinnerlaget.
Frivillige voksne blir også utfordret i biljard og det syns jo
ungdommene er veldig gøy når vi er med å spille mot dem.
Ungdommene har også laget en ønskeliste om hva de ønsker
å gjøre på Fidus fremover og vi har fått mange gode forslag
som vi ønsker å imøtekomme. Vårt ønske er at ungdommene
skal ha det bra og trives. Og at vi skal kunne se og høre
dem og møte dem på en god måte.
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Oppstart Supertorsdag
22. august var det oppstart for
Supertorsdag. Heidi og Cathrine
hadde stelt i stand i storsalen
for barna med ballonger og
festbord. Det ble boller og saft
til alle barna. Vi hadde en
spørsmålsrunde på hva alle
barna hadde gjort denne
sommeren og det var alt fra
Sverigetur til utenlandstur.
Det var fint å møtes igjen og høre
om det de har opplevd i sommer.
Så hadde vi lystenning og bønn sammen. Dette er en veldig fin stund
på Supertorsdag. Hobby- og snekkerverksted var det også. Barna er
kreative og lager mange fine ting.
Torsdag 5. september var det også Supertorsdag. Da var andakten
om Jesus og de 12. disiplene. Trosopplærer Cathrine trives med å
formidle andakten på en kreativ og lærerik måte, så denne kvelden
fikk alle barna være en disippel hver. Cathrine lærte også barna en
sang fra Sprell Levende søndagsskole-opplegg. Barna viste stolt
frem hva de hadde laget i hobby- og snekkerverksted.
Velkommen til Supertorsdag utover høsten!

Påmelding via nett:
https://minkirkeside.no/nome
(Ulike arrangementer - dåp - konfirmasjon - vielser)
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6-års fest på Solhaug
Torsdag 29. august inviterte Ragnhild, Frøydis og Cathrine
til stor 6-års fest på Solhaug, med god hjelp fra Heidi og
Jostein. Der var det virkelig fest!
Med rød løper, partytelt
(satt opp i storsalen), ballonger,
hvit duk og stettglass ble spente
6-åringer ønsket velkommen.
Det lyste glede i øynene til alle,
der 6 åringene sto i kø for å få
servert pølse i brød.
Søndag 1. september var det
familiegudstjeneste i Lunde kirke,
der 6-års festen fortsatte med
utdeling av 6-års bok.
Vi gleder oss allerede til neste
6-års fest høsten 2020!
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Dikt: Høst
av Marit Irene Jensen
Et fargerikt teppe
kler skogen til fest
en vinter i vente

der høsten er best.
En tornado av farger
gir sjelen min ro
for her vil jeg bygge
Ja, her skal jeg bo.
Naturens stier

de skal vi gå
men husk at du alltid
litt varsomt må trå.
Naturen har krefter
i vann og i vind
så gå ut og se den

med åpnede sinn.
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Foto: Dordi Elisabeth Norheim

Gullkonfirmanter 2019
Vi inviterer alle gullkonfirmanter til gudstjeneste i
Lunde kyrkje og fest på Solhaug menighetshus
søndag 20. oktober fra kl. 11.00.

Etter gudstjenesten, blir det tatt gruppebilde og så går turen
videre til Solhaug menighetshus. Her blir det servert varm mat,
kaffe og kaker. Det blir god tid til å friske opp gamle minner.
Påmelding innen 3. oktober til:
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no eller
telefon: 35 94 62 60 / 35 94 62 62 (hverdager)
eller 35 00 86 86 (tirsdager)
I år har vi opprettet en gruppe på facebook som heter:
Gullkonfirmanter 2019 Lunde og Flåbygd sokn.
Dette er en lukket gruppe, som kan brukes til å få kontakt med
hverandre i forkant av Gullkonfirmant-treffet. Ikke alle
er på facebook, så det er valgfritt å bruke denne.
Velkommen til årets Gullkonfirmant-treff!
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Takknemlig til Lunde
Tiia Tenno fra Tartu i
Estland var organist
i Lunde og Flåbygd i
1 ½ år fra august 2010.
Sammen med henne
var barna Katariina og
Henrik, som nå er 20
og 17 år og som da
fikk plass ved
Lunde 10-årige skole.

I sommer var de her igjen i 3 uker, hvor Tiia var organistvikar
i Drangedal og hadde flere konserter sammen med barna sine.
Gjennom en prat med dem fortalte de litt av hvert om Lunde og
Tallinn, der de nå bor, og som de gjerne deler med Kyrkjebladets
lesere.
Tiia har nå fast jobb som en av to kantorer ved Johanneskirken i
Tallin, og i tillegg jobb som lærer ved Kulturskolen i samme by,
veldig fornøyd med de to jobbene. Johanneskirken har en stor
menighet med stabil bra kirkesøkning, 300-400 mennesker samles
hver søndag. Foruten å spille ved gudstjenester og andre kirkelige
handlinger spiller hun ved konserter og musikkandakter, som de
har en gang hver uke.
For å "komme dit hun er i dag" har Tiia en lang musikk-utdannelse
bak seg. I 1989 startet hun studier ved Musikkhøyskolen i Tallinn.
Der ble hun tilsammen i 5 år (piano og orgel), med et "avbrekk" på
3 år hvor hun studerte kirkemusikk i Tyskland.
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Det var ikke så lett for
Katariina (10) og Henrik
(7) å skulle "hoppe inn"
på skolen i Lunde uten å
kunne norsk. Tiia tenkte
"hva har jeg gjort, men
de fikk venner i skoletida
og litt i fritiden og ble i
sin rolle og tenkte at slik
er det nå. Ellers ble det
mest «voksenkontakt".
I dag er de alle tre
takknemlige for tiden de
hadde i Lunde. (De hadde et sommeropphold her for 3 år siden
også). Takknemlige til folket i Lunde som var så snille mot dem.
De har lært mye, sier Tiia, og har fått så god en støtte. Folk er så
snille mot hverandre og har mer tid til hverandre her. I Tallin med
1 million innbyggere er livets jag og tempo så stort og mange må
streve så.
De er takknemlig til Gud og mennesker for at de fikk muligheten til
å bo her.
Bildene er fra konserten de tre hadde på Villa Lunde en kveld
i sommer. En stor opplevelse for oss som var der!
Hjertelig takk!
Torgjerd Lahus
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MinMenighetsportal
•

Benytt mobil-appen til å få
oversikt over gudstjenester
der du bor eller der du befinner
deg akkurat nå.

•

Slå opp informasjon om ulike
aktiviteter, samt påmelding til
aktiviteter. Meld også din
interesse som frivillig i
menigheten.

•

MinMenighetsportal er tilgjengelig
på GooglePlay og AppStore.
Appen lastes gratis ned av
alle som ønsker det.

Vedlagt giro
Lunde kyrkjeblad utgis fire ganger i året med
støtte fra frivillige gavemidler. Vi tillater oss
å legge ved giroblankett i dette bladet.
Alternativ til giro er: VIPPS nr. 522654.
Tusen takk for gaven!
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Konsert i Flåbygd kyrkje
Søndag 10. november
kl. 18.00 er det klart for
konsert med Nikolsky
Male Ensemble fra
Saratov i Russland.
Dette er sangere med
musikalsk utdannelse
fra et av de beste
konservatoriene i
Russland.

Nikolsky Male Ensemble

Nikolsky Male Ensemble har begeistret publikum på turneer
i inn- og utland. De er engasjert som solister i operaer og
konserter verden over. De russiske basstemmene er kjent
for sitt lave register, som når godt under bassene i mange
andre land.
På programmet står en avdeling med musikk fra den russisk
ortodokse kirkeliturgi de siste 300 år. Andre del av konserten
er viet russiske folkesanger som spenner over et vidt register
i stemninger, rytmer og melodier. Her får vi bl.a. høre
klassikere som «Kalinka» og «Volga’s båtmenn».
Hele konserten framføres a capella og uten mikrofoner.
Du kan lese og høre mer på: www.nikolskyensamble.com.
Konserten starter kl. 18.00. Billetter a kr. 200,- ved inngangen
eller på Vipps.nr: 10 73 41.

Velkommen!
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Slekters gang
Døpt i Flåbygd:
Karine Stavsholt
Preben Sumner

Gravlagt i Lunde:
Inger Kristense Nome
Rune Dalen
Odd Tore Erichsrud
Siv Pollen
Johannes Myhre
Karin Valen

Døpt i Lunde:
Hanna Feng Halland
Tobias Pedersen Hoøen
Torjus Nymo Myhre

Gravlagt i Landsmarka:
Karin Plassen

Mannsringen på Solhaug
14. oktober kl. 18.00
11. november kl. 18.00
(Henning Hanto: “Johan Otterstad,
komponist og musiker”)

9. desember kl. 18.00
Se www.lundekirken.no for nærmere info.

Velkommen!
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Nytt fra staben
Høstens store happening i Telemark er vel Dyrsku`n (og jakt i
oktober). Når Dyrskuhelga er over og det treskes på jordene,
ja da er det høst. Staben planla høsten i mars og nå er det full
fart med gjennomføringen. Det skjer mye positivt i menigheten,
for folk i alle aldre, det er moro.

Bårehus i Lunde
I disse dager blir bårehuset i Lunde
oppgradert. Nytt tak er allerede på.
Huset er malt, og vi bytter farger på
karmer og dører til den gulfargen,
som er rundt vinduskarmer på kirken.
Dette blir veldig fint og vi får en fint
helhetsinntrykk. Mureren starter opp i
uke 40. Handicapinngangen skal utvides
og det legges nye varmekabler og skifer.
Hvis vær og gradestokk tillater det,
forsetter mureren med isopor og puss
på grunnmuren. Dette gjør at kjelleren
blir isolert og bygget får en verdiøkning.
Navnet minnelund ved Lunde kirkegård
En navnet minnelund er et sted gravene har et felles minnesmerke,
ofte med navneskilt montert. Fellesrådet har vedtatt at det skal
lages en navnet minnelund med utsikt mot kanalen. Det er en
lang prosess, men vi gleder oss til å ta fatt på oppgaven.
Allhelgensdag
Første søndag i november er det Allehelgensdag. Allehelgensdag
er for mange en viktig minnedag, hvor de kan gå på graven og
tenne et lys, og tenke på generasjonene som er gått bort før oss.
Derfor inviterer kirker over hele landet til minnegudstjeneste.
Boken «Sommerlandet – en fortelling om håp», skrevet av Eivind
Skeie, har hjulpet mange etter å ha mistet en av sine nærmeste.
Boken ble skrevet for de som har mistet et barn, men jeg tenker
boka kan være til hjelp for alle.
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Utdrag fra boka:
«Der Den Mørke Dalen slutter,
åpner det seg en stor slette.
Denne sletten tror jeg kalles for
Sommersletten, for der er det
alltid sommer. Noen synes
sikkert at det høres kjedelig ut
at det alltid er sommer på
Sommersletten, for det er jo
noen som liker våren eller vinteren
eller høsten bedre enn sommeren.
Men i det landet som ligger
ved enden av Den Mørke Dalen,
er det mye som er annerledes enn her hos oss. Der kommer
ikke årstidene etter hverandre slik du og jeg er vant til. På den
ene siden av Sommersletten ligger Vårhagene, på den andre
siden en stor park som kalles Høstens Grøde, og bortenfor der
igjen kan du gå rett ut i Vinterskogen.

Da skjønner du kanskje at i det landet kan du selv velge hvilken
årstid du helst vil leve i, du kan gå rett fra Sommersletten til
Vinterskogen eller Vårhagene, og hvis du blir sulten, kan du ta
deg en liten tur til Høstens Grøde og hente deg en deilig pære
eller appelsin, og alt dette kan du gjøre på en eneste dag. Det
er forresten ikke natt i det landet, der er det alltid dag».
Da vi mistet Martinius i 2003, orket jeg ikke å gå på
minnegudstjenesten. I ettertid har jeg deltatt og det ble en veldig
fin opplevelse. Timen i kirken, som er pyntet med levende lys,
rolig musikk og atmosfære gir en fin ro til å minnes de som har gått
bort. Jeg anbefaler alle til å være med på minnegudstjenesten
lørdag 2. november kl. 16.00 i Lunde kirke.
Høsthilsen fra oss staben ☺ v/ Mona
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Annonser

Lunde malerforretning

LUNDE
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Vil du/dere
støtte kyrkjebladet?
Alle gaver blir
mottatt med
stor takk!
Kontonr:
2665.20.27139
Vippsnr:
522654

Ønsker du annonse i kyrkjebladet?
Ta kontakt med oss på kirkekontoret.

Skyssordning
Vi har nå på plass en ordning
med skyss til menighetens
gudstjenester og arrangementer.
Ring 412 34 904, så ordner vi det.
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Møter & samlinger
LUNDE BEDEHUS
SEPTEMBER - DESEMBER 2019
DAG

DATO TID/KL

Sept.
Tirsdag

MØTE / SAMLING

Månedens misjonsland: Kambodsja
24.

19.00

Oktober

«Bibelens troverdighet»?
Besøk av: Berit og Arne Øystein Rambekk
Månedens misjonsland: Mali

Tirsdag

1.

Tirsdag

8.

Tirsdag
Onsdag
Tordag

15.
16.
17.

19.00

Møtedager med Martha Irene Eriksrød,
Terje Olafsen, Øyvind Barland.
Torsdag serveres kveldsmat.

Lørdag

19.

17.00

Region samling i Porsgrunn Norkirke.
Trekning, Region lotteri.

Tirsdag

22.

19.00

«Tirsdagsamling».
Besøk av: Ragnhild Halden.

Tirsdag

29.

19.00

Temakveld: «Død hvor er din brodd»
Didrik Bohnøffer v/Rune Lia.

Nov.

19.00

«Fiskeaften» - brød – vann – fisk, hva mer?
Ikke møte denne dagen.

Månedens misjonsland: Midt-Østen

Tirsdag

5.

19.00

Radiomisjon – der du er.
Besøk av: Ole André Eliassen

Tirsdag

12.

19.00

Bibeltime 2 - «Personer i Bibelen»
v/Leif Raustøl

Tirsdag

19.

19.00

Temakveld: «Lys – mørke» v/ Ulf Vege

Tirsdag

26.

19.00

«Tirsdagsamling» Besøk av: Terje Olafsen

Des.

Tirsdag

Månedens misjonsland: Nepal

10.

19.00

«Før-julfest» Besøk av: Ulf Børje Rahm.
«Kveldstrekning»
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LUNDE OG FLÅBYGD SOKN
Lunde prestekontor, Lundetunet
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf.: 35 00 86 86
www.lundekirken.no

LUNDE KYRKJEBLAD
Organ for Lunde og Flåbygd kyrkjelyd
Redaktør: Lunde og Flåbygd
sokneråd

Kontortid:
Lundetunet:
Tirsdager kl. 09.00 - 15.00

Frivillig kontingent:
Kasserer: Eilef Sunde
Konto nr: 2665.20.27139

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

Soknerådets kontonr.:
Bankgiro: 2665.20.00869

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

Bruk Solhaug

Trosopplærer / ungdomsarbeider:
Cathrine Friberg Rønneberg,
tlf: 905 07 822
caaathrine@hotmail.com

På Solhaug kan du ha
minnesamvær, 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

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

Gave til Solhaug

Jonny Bakkan, tlf: 907 99 217
jonny@nome.kirken.no

Nå er det mulig å gi gave
til menighetshuset.
Konto nr. : 2610.28.96490

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

Frist for innlevering av stoff
til neste nummer er:
Mandag 18. november 2019

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

Trykt opplag: 1650 stk.
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HIMMELSKE FAR, gjør dørene til disse hus vide nok for dem som lengter etter kjærlighet og søker samfunn 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
Søndag 6. oktober
17. s. i treenighetstiden
Landsmarka kapell kl. 11
Fil 1, 20-26

Søndag 10. november
22. s. i treenighetstiden
Flåbygd kyrkje kl. 11.00
Luk 10, 25-37

Søndag 15. desember
3. s. i adventstiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
Matt 11, 2-11

Søndag 13. oktober
Høstferie

Søndag 17. november
23. s. i treenighetstiden
Lunde kyrkje kl. 18.00
v/Vebjørn Sagedal
Matt 24, 35-44

Søndag 22. desember
Ingen gudstjeneste

Søndag 20. oktober
19. s. i treenighetstiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
Gullkonfirmanter og
konfirmantpresentasjon
Luk 9, 57-62
Søndag 27. oktober
Bots og bønnedag
Lunde kykje kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Luk 15,11-32
Lørdag 2. november
Lunde kyrkje kl. 16.00
Minnegudstjeneste
Søndag 3. november
Allehelgensdag
Lunde kyrkje kl. 11.00
Jes 60, 18-22

Med forbehold
om endringer.

Søndag 24. november
Domssøndag/
Kristi kongedag
Lunde kyrkje kl. 11.00
Joh 9, 39-41
Søndag 1. desember
1. s. i adventstiden
Landsmarka kapell
kl. 17.00
Lysmesse
Matt 21, 1-11
Søndag 8. desember
2. s. i adventstiden
Kleppe grendehus
kl. 11.00
Joh, 14, 1-4
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Tirsdag 24. desember
Julaften
Flåbygd kyrkje kl. 14.00
Lunde kyrkje kl. 16.00
Luk 2, 1-20
Onsdag 25. desember
Juledag
Lunde kyrkje kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Joh 1, -14

Torsdag 26. desember
2. juledag
Nome sjukeheim kl. 11.00
Felles gudstjeneste
for begge sokn
Matt 2, 16-23

Onsdag 1. januar
Nyttårsdag/Jesu navnedag
Landsmarka kapell kl. 16
Luk 2, 21
Ragnhild Halden forretter
der ikke annet er nevnt.

