DEN NORSKE KYRKJA
Lunde og Flåbygd sokneråd
Lundetunet, Brugata 5 3825 Lunde

Leder: Harald Omnes, tlf 915 71 465

Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd
Tid/sted: Onsdag 23. oktober kl. 17.00 på Solhaug.
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 21/19 Godkjenning av Innkalling og referat frå møtet 10.09.2019
Vedtak: Innkalling og referat godkjent!
Sak 22/19 Godkjenning av Trosopplæringsplan (2019)
Planen føler vedlagt og eg ber om at medlemmene leser gjennom planen og kommer med
eventeulle merknader/kommentarer.
Behandling i møtet: Øyvind kommenterte at vi ikke har noe tilbud til aldersgruppa
16 – 18 år. Borghild mente at vi ikkje har kapasitet til meir, at det var en nøktern og god
plan. Vi må gå med små steg.
Vedtak: Soknerådet godkjenner trosopplæringsplan revidert 2019 og godkjenningen sendes
bispedømmerådet!
Sak 23/19 Mennesker uten ret til opphold (ekstra sak lagt fram i møtet)
Me har mottatt et brev frå Bjørn Werner Nilsen undertegnet Holla og Helgen Menighet, med
anmodning om å sende en oppfordring til Regjering og Storting om bedre beskyttelse av
mennesker uten papirer på sin identitet. Med brevet følgte forslag til tekst.
Vedtak: Under forutsetning av at dette stiller Holla og Helgen Menighet seg bak, er
soknerådet enig om å sende brev med foreslått tekst til Storting og Regjering. Leder
undersøker med Bjørn Sturød og sender brev.
Sak 24/19 Orienteringer
- Konsert i Flåbygd kjørke 10. november er under kontroll.
- Økonomirapport per 30. sept. Rapporten som viser et solid overskudd gir ikke et riktig
bilde av situasjonen, da vi venter store utgifter for konfirmantleir og
ungdomsmedarbeider i Seljord. Vi vil antakelig i beste fall gå i balanse i år. Hvordan
kan vi få dra nytte av denne personen i Seljord i 50% stilling som bør ha kapasitet til
annet enn å planlegge/delta på konfirmantleir og konfirmanttreff i Seljord.

Eventuelt
Nytt sokneråd overtar 1. nov.2019.
06.11.2019
Mvh Torunn H Næss(sekretær).

