Nr. 4 - 2019 - 78. årgang

Vi ønsker alle en velsignet jul
og alt godt for det nye året!
Foto: Kjell Roland

Juleandakt fra biskopen
Løfter om kjærlighet!
En håndverker var kjent for ikke å komme
når han hadde lovet. Hans begrunnelse
var: «Man kan ikke både love og holde
på én gang». Vi har vel alle gjort våre
egne erfaringer både i forhold til de løfter
vi selv har gitt, og de som andre har gitt
til oss. Det er ikke alltid samsvar mellom
ord og handling.
Rudolf Nilsen skriver i et av sine dikt:
«Intet er mer som skrift i sand enn løfter
Biskop Stein Reinertsen
om kjærlighet». Det du skriver i sand, blir
ikke stående. Vind og bølger hvisker skriften ut. Det blir glemt for
alltid. Skal løfter ha en verdi, må de oppfylles. Løfter om kjærlighet
må gi seg praktisk utslag i handlinger som viser at du er glad i et
menneske.
Når keiser Augustus befaler at alle skal skrive seg inn i manntall,
skriver samtidig Gud seg inn i vår historie ved at Jesus blir født
som et barn. Juleevangeliet begynner slik på latin: Factum est fakta er. En har sagt at julenatt fikk Gud adresse på jorden.
«Det sanne lys, som lyser for hvert menneske, kom nå til verden»,
skriver Johannes. Ordet fotografere kommer fra gresk og betyr
direkte oversatt «å skrive med lys». Når Jesus skriver seg inn i
vår verden, tegner han et bilde av hvordan Gud er, med ord og
ikke minst i konkret handling.
Guds løfter om kjærlighet blir synlig når han blir en av oss. Guds
løfter om kjærlighet får sitt aller tydeligste tegn når Jesus gir sitt
liv for vår skyld. Så høyt er vi elsket av Gud.
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Gud ønsker å skrive seg enda lenger inn enn i vår historie.
I Østkirken sier de: «Kristus ble det vi er, for at vi skal bli det
Han er». Han ønsker å skrive seg inn i våre liv. Det er det som
kalles tro. Troen er relasjon til Jesus. Johannes skriver i sitt
juleevangelium: «Men alle som tok imot han, gav han rett til
å bli Guds barn, de som tror på hans navn».
Julen forteller oss at Gud ikke skriver sine løfter om kjærlighet i
sand, men i handling.
Med ønske om en velsignet julehøytid!
Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark

Fredslyset fra
Betlehem
Også i år er det mulig å hente fredslyset
med seg hjem fra gudstjenesten på julaften.
Fredslyset er flammen som er blitt hentet
hit helt fra fødselsgrotten i Betlehem.
Den brenner i Lunde og Flåbygd kirker på
julaften. Bare husk på å ta med deg en lykt,
slik at du kan frakte flammen hjem etter
gudstjenesten. Gi julefeiringen hjemme en
ekstra dimensjon med stearinlys, tent med
en levende flamme som via mange hjelpere
er båret hit helt fra Betlehem. -K.BDu kan lese mer om fredslyset på www.fredslyset.no
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Min julesalme
v/Erik Sundbø
Torgjerd Lahus ringte til meg og
spurte om eg som hadde vært organist
i Flåbygd kyrkje i mange år, hadde ei
julesalme som eg hadde eit spesielt
forhold til. Ho sa det var ønskelig om
eg kunne hjelpe til med dette. Eg sa
til slutt at eg skulle prøve.
Det eg vil starte med å sei er dette: Det
er mange julesanger som både har fine
tekster og melodier som er av nyere tid,
men også de brukt i tiår på tiår tidligere.
For meg så står julesalmen «Deilig er
jorden» som min julesalme. Det eg
begrunner dette med er følgende: I min tid som organist i Flåbygd
kyrkje har det alltid vært høgtidsgudstjeneste 2. juledag kl. 11.00, og
denne tradisjonen hadde vært slik i mange, mange år tilbake. Det var
mange mennesker som kom til kyrkja i denne tiden eg var organist.
Avslutningssalmen på 2. juledag var som regel «Deilig er jorden»,
og da reiste folk seg opp og stående sang dei tre versene. Eg synes
også å huske at alle bidrog så godt og kraftig dei kunne. Eg gjorde
også så godt eg kunne, så det bruste bra fra orgelet. Det var det og
være med og delta, og høre denne framføringen som er forklaringen
på at min julesalme blir «Deilig er jorden».
Nå er eg blitt eldre pensjonist som følger litt med på datoer,
temperatur og litt meir. Det går fort mot julehøgtida, da kommer vår
nærmeste familie på besøk, og da tar eg plass ved mitt gamle tråorgel
fra 1952, og me gjør eit utvalg av julesangene som eindel av familien
synger til. Da er det gjerne slik at min julesalme, sunget trestemt, blir
glansnummeret synes eg.
Eg ønsker alle som leser dette ei riktig god jul, og eit godt nyttår!
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Deilig er jorden
Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel.
Skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre
riker på jorden
Går vi til paradis med sang!
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang.
Aldri forstummer
tonen fra himmelen
i sjelens glade pilgrimssang.
Englene sang den
først for markens hyrder,
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden,
menneske, fryd deg!
Oss er en evig frelser født!

Misjon i fokus
Hvert år i februar har vi fokus på misjon i Lunde.
I år blir det i uke 7. Det blir misjonsmøte på
Lunde bedehus tirsdag 11.februar kl. 19.00.
Tradisjonen tro blir det misjonsfest onsdag
12. februar kl. 18.00 på Solhaug. Søndag 16. februar
kl. 11.00 er det misjonsgudstjeneste i Lunde kyrkje.
Det er Prestegårdens misjonskvinneforening for
Det Norske Misjonsselskap som arrangerer, men dette er
misjonsmøter for alle. Kom og få kunnskap og inspirasjon.
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Hilsen fra soknerådet
Det er en stor ting å få tillit til en viktig oppgave. Vi i nytt sokneråd har
hatt vårt første møte og er i startgropa for arbeidet med å sette vårt
preg på menighetens utvikling, å lede den på en god vei videre. Vi er
en gjeng ganske forskjellige mennesker, men en ting har vi felles og
det er et ønske om at Lunde og Flåbygd menighet skal bli et bra sted
å være for liten og for stor. Det er fint når tillit møter motivasjon for
oppgaven.
Vi var en glad gjeng som i midten av november dro til Seljord på
soknerådskurs. Prosten ga oss alle et velkomsthåndtrykk da vi kom
inn døren, et håndtrykk som vi skulle skjønne var mer enn bare en
høflighetsgest. Håndtrykket fulgte oss gjennom hele kvelden, som
symbol på alle menighetens virksomhetsområder. Håndtrykket er
tilstede i barnets behov for ledelse og trygghet, i ungdommens glade
high-five, i gudstjenestens fellesskap, i møtet med nye mennesker,
i frivillighetstjenestens håndsrekning og i omsorgsbehovet ved livets
slutt. Håndtrykket rommer det å se et annet menneske, det å bli sett
og det å være nær. En fin tanke å ta med seg i arbeidet.
Soknerådskurset ga oss følelse av å være en del av noe større,
samtidig som det var fint å bli kjent med hverandre, være på tur
sammen og få inspirasjon til det som ligger foran.
Hilsen Katrine Burmester

I november konstituerte soknerådet seg med følgende resultat:
Varamedlemmer:

Leder: Katrine Burmester
Nestleder: Jostein Vetland
Sekretær: Nils Steinar Stavsholt

1. Inger Røddesnes
2. Øivind Lunde
3. Trond André Lundmark
(kasserer)
4. Eilef Sunde

Øvrige medlemmer:
Nils Kristian Hardang
Øyvind Berg Andersen
Carina Syvertsen Pedersen
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Litt fra
Solhaug
Årets Solhaugbasar er nå
historie. Husstyret la opp
til en betydelig forenkling
av den tradisjonelle basaren, så vi var svært spente på hvordan dette
ville gå. Lettelsen var stor når vi såg at folk kom strømmende på.
Mellom 60 og 70 personer møtte opp for å høre på vakker sang fra
Lunde kammerkor, interessant og tankevekkende foredrag fra Jon
Svartdal, gode ord til ettertanke fra presten vår Ragnhild Halden,
kaffe og kaker og ikke minst utlodningen. Vi var spente på om vi ville
få nok gevinster, men denne frykten var unødvendig. Gevinstene
kom også strømmende inn. Hadde det ikke vært for at noen stakk
av med flere gevinster, så hadde det nesten vært en gevinst til hver.
Hjertelig takk til alle dere som gav gevinster til basaren. Stemningen
var upåklagelig og interessen for å kjøpe årer og lodd var så stor at
vi ble utsolgt. I alt ca. kr. 18 000,- ble resultatet av loddsalget.
Tusen takk til alle som møtte opp og kjøpte lodd. Det er
oppmuntrende å oppleve at så mange trofast stiller opp for å støtte
opp om Solhaug. Vi tenker på en ny basar til våren/forsommeren.
Hvordan opplegget for denne blir må vi komme tilbake til. Hvis noen
har forslag, så tas de imot med takk.
Stor aktivitet krever mer lagerplass. Vi søkte derfor Sparebankstiftelsen om økonomisk støtte til å bygge et loft over eksisterende
lager. Vi er svært takknemlige for at Sparebankstiftelsen tilgodeser
oss med kr. 21 500.- Hjertelig takk! Pengene kommer godt med.
Hilsen fra husstyret
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Gullkonfirmanter &
konfirmantpresentasjon

Søndag 20. oktober var det gullkonfirmantjubileum for
konfirmantkullet 1969. De var invitert til gudstjeneste med
påfølgende fest på Solhaug. På samme gudstjenesten ble
årets konfirmantkull presentert, og det var et artig møte mellom
de med 50 års fartstid som konfirmanter og de som skal stå til
konfirmasjon til våren.
Det ble en fin gudstjeneste der konfirmasjon var tema, og Lunde
kammerkor var med og løftet gudstjenesten med flott sang.
På festen for gullkonfirmantene på Solhaug var det god prat og
mye mimring, sang og deilig mat. Det ble også et tilbakeblikk på
1969, med store og små hendelser, sport, mote og musikk.
Tusen takk til de frivillige som hadde stelt så fint i stand!
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Foto: Kåre S. Pedersen

Gullkonfirmanter 2019

Foto: Kåre Pedersen, Bilde for Bilde

Søndag 20. oktober var 17 gullkonfirmanter samlet
til gudstjeneste i Lunde kyrkje og fest på Solhaug.
1. rekke fra venstre:
Norunn Koslung, Jane Harriet Hesthag, Solfrid Elisabeth Bergly,
sokneprest Ragnhild Halden, Ellen Ajer Fagerstrøm,
Ailin Kinnerud Hereid og Marit Settendal.
2. rekke fra venstre:
Toralf Orekåsa, Magne Øygarden, Jonnie Plassen Nilsen,
Inger Oskarsen, Turid Bredesen og Arne Moen.
3. rekke fra venstre:
Geir Olav Haugan, Sigmund Tobro, Bjørn Høgstmyr,
Torbjørn Strand og Hans Øystein Næs.
9

Prosjektet
«Stemmer i kyrkjerommet»
Ein feiande flott konsert fylt av russisk-ortodoks
kyrkjemusikk og folkemusikk frå Volgas breidder
markerte avslutninga av Lunde og Flåbygd sokneråd
sitt treårige musikkprosjekt «Stemmer i kyrkjeromet».

Det var 10. november Flåbygd kyrkje fekk besøk av dei fire
profesjonelle songarane i Nikolsky Ensemble frå Saratov ved
Volga i Russland. Fyrste avdeling inneheldt ortodoks kyrkjemusikk,
og etter pausen kom ei rekke kjende og mindre kjende folkesongar.
Ensemblet fekk ståande ovasjonar etter konserten, og publikum
ga seg ikkje før dei fekk eit ekstranummer. Det blei kvartettens
originale Kalinka-versjon éin gong til.
«Stemmer i kyrkjeromet» fekk ein pangstart med ei framføring av
Draumkvedet i Flåbygd kyrkje 6. januar 2017, med 120 tilhøyrarar
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som kom for å høyre den lokale kvedaren Jon Anders Halvorsen
og multimusikaren Anders Røine. Draumkvedet har like mange
uttrykk som det er utøvarar, og i 2018 var det kvedaren Ingvild
Buen Garnaas som framførte ein meir naken versjon - ein svært
stemningsfull kveld. På Maria bodskapsdag i slutten av mars
same året kom duoen Sinikka Langeland og domorganist Kåre
Nordstoga til Lunde kyrkje. I 2019 auka konserttalet til tre, med
kvedaren Anne Gravir Klykken og spelemannen Torgeir Straand
på hardingfele fyrst ut med nyårskonsert i Flåbygd kyrkje. Flåbygd
kyrkje var også staden for ein nydeleg mariakonsert med songar
og organist Gunhildur Baldursdottir og organist Julian Isaacs.
Så avrunda dei malmfulle mannsstemmene frå Volgas
elveskråningar heile musikkprosjektet på ein meistarleg måte
før dei drog vidare til Danmark.
Lunde og Flåbygd sokneråd takkar sokneprestane Leif Raustøl,
Rune Rasmussen og Ragnhild Halden for deltakande støtte
gjennom desse tre åra. Takk også til sponsorane Agder og
Telemark bispedømme/Opplysningsvesenets fond, Norsk senter
for folkemusikk og folkedans, Midt-Telemark energi, SpareBank1
Telemark, HAGELAND Leikvoll og Nome kommune. Prosjektleiar
har vore soknerådsmedlem Borghild Hardang-Hanto, med god
støtte på økonomi frå soknerådsleiar Harald Omnes.

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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Ei livleg og koseleg gudsteneste!
Ein fin haustsøndag, 29. september
i år, med deilig sol og med masse
flotte fargar ute i naturen var det
Haustakkegudsteneste i Flåbygd
kyrkje. Kyrkja var fint pynta med
frukt, grønsaker, kornstrå og ein
fin krans med haustfargar.
Det blei ei ekstra koseleg gudsteneste
denne søndagen, det var så mange
der, fleire generasjonar, kyrkja var
nesten fullsatt og det blei for få
opptrykte program å dele ut slik at
fleire måtte sjå ilag, men det gjekk
Heidi Vetland og Frøydis B. Holte
så greitt, slikt er bare moro!
Borghild var klokkar og leste på ein fin og grei
måte tekstane for dagen. Bakerst i kyrkja satt
Heidi og ønska velkomen og skreiv opp namna
til 3- og 4-åringar som kom, dei hadde fått
spesiell invitasjon til denne gudstenesta. Mest
alle som skal konfirmerast til våren kom i flokk
og følge og dei fekk med seg eit ark med nokre
spørsmål før dei gjekk å sette seg. Fint å sjå
alle desse flotte ungdomane som kom!
Lille Preben, dagens dåpsbarn, kom og hadde
med seg eit stort følge av slekt og venner.
Borghild Hanto

Lunde Minigospel med sine fine ungar kom
glade og forventningsfulle, ilag med søsken, foreldre og
besteforeldre, for å glede oss med sang.

Haustakkegudsteneste ja. Ragnhild prest tok i preika si
utgangspunkt i alt vi har å takke Gud for, alt Han har skapt,
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menneske, dyr, blomster, alt som lever.
Ho fekk både ungar og vaksne med seg,
gjennom måten ho formidla bodskapen
på, enkelt og forståeleg. Ungane samla
ho på golvet framom seg og fekk god
kontakt. Songar med bevegelsar til, og
med forskjellige dyrelåtar var også
populære, både som allsong og når
minigospelkoret song.
3-åringane fekk utdelt "Bibelen for
minstemann" og 4-åringane "Min egen
kirkebok". Saman med Ragnhild bladde
dei litt i bøkene, såg på bilder og prata
litt om det som sto der.
Fleire av ungane hadde på Supertorsdag
på Solhaug laga eit stort "teppe" som
hang ned frå preikestolen, med
handtrykka sine på og masse haustblad
i forskjellige fargar.
Høgtideleg då Ragnhild, etter dåpen,
tok Preben i armane sine og gjekk ned
kyrkjegolvet, "presenterte" han som
Guds barn og alle song "Sov, du lille,
sov nå godt… Du er på den grønne
gren, lille knopp, Guds øyensten".
Frøydis organist og Jens kyrkjetenar
gjorde også sitt til at denne gudstenesta
var veldig bra. Gløymast må ikkje dei
som trutt og trufast fyller benkane i
kyrkja søndag etter søndag, dei var
også her.

Ute på kyrkjebakken, i sola, kosa vi
oss med kyrkjesaft/kaffe og kaker før vi
skiltest.
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Bodil og Egil… Og Solhaug!
Bodil og Egil Halsvik flytta
til Lunde i 1979 og begge
fekk jobbane sine på
Bjervatun. Bjarne Hansen
var då styrar der og han
vart fort kjent med Bodil
og Egil. Det gjekk ikkje
lenge før Bjarne spurte
Egil, som då hadde gjort
tilkjenne at han hadde
vore vaktmester på
Engelsrud menighetshus
på Dikemark, om å bli
med på målar-dugnad i
barnehagen på Solhaug.
Det var oppstarten til Halsvik's mangeårige innsats på Solhaug
menighetshus. Andre oppgåver på den tida var utbygging av
lagerommet, samt lagerplass og menighetskontor i kjellaren.
(Menighetskontoret vart etterkvart flytta til Lundetunet).
Dugnadsgjengen" som då var på plass ,og er det enno, har i alle
desse åra gjort ,og gjer ein fantastisk innsats for huset. Heilt til i
fjor var det Egil som kalla inn til alle dugnadane.
Solhaug hadde eit husstyre med 3 medlemmer og Egil kom fort inn i
styret og der vart han verande i alle år helt til han gjekk ut sist vår, når
helsa svikta. Solhaugbasaren som hadde starta opp i 1977 hadde ein
effektiv basarkomite som arbeidde for å få inn pengar slik at huset
kunne bli meir brukarvenleg. Egil var den som fekk igang loddsalg
på butikkane før kvar basar. I 1980 vart "Nye Solhaug" vigsla av
dåverande biskop Erling Utnem. På den tida tok Egil på seg å vera
ansvarleg for utleige og snart tok han også på seg å vera kasserar
for Solhaug. Ein har det gode samarbeidet mellom styret, dugnadsgjengen og basarkomiteen å takke for at så mykje "kom på plass".
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Bodil fortel at for Egil vart dette ein livsstil, Solhaug vart den andre
heimen hans. Når han om kvelden gjekk ut for å kjøre inn bilen
hendte det rett som det var at han "blei borte" og då hadde han
køyrd bort til Solhaug for å sjå om alt var i orden til utleiga neste dag.
Det vert fortalt om ein søndag fam. Halsvik skulle vera med på eit
familieturskirenn, men far i huset kunne ikkje vera med, det var jo
årsmøte på Solhaug! Så innimellom var det ikkje alltid like populært i
heimen at pappa var såååå opptatt med Solhaug som han var.
Egil var ein alt-muleg-mann, tok seg av innkjøp av forbruksvarer,
søknader om pengestøtte og stilte opp når det foregikk noko på huset.
Men han har aldri lika "å stå fram", han såg arbeidet med Solhaug
som var det han kunne gjera i menigheten, og då høyrde også t.d.
plenklypping og snømåking med.
I 2011 mottok Egil velfortjent
Slusesliter'n, - ein pris på
kr. 10 000,- som påskjønn
for sin mangeårige innsats
på Solhaug, og flott diplom
og "Slusesliter'n-statuen".
Eit fint trekk var at han ga
pengane til Solhaug der han
visste dei ville koma godt med,
og ikkje minst er dei begge
takksame for at så mange i
bygda hadde stemt på eit formål med ein kristen profil.

For både Bodil og Egil har helsa svikta dei siste åra, meir eller mindre,
men pågangsmotet og positiviteten har dei fortsatt i seg og heller ikkje
manglar det noko "på lysta" for Solhaug. Det seier mykje om Egil og
forholdet han framleis har til Solhaug då han kom heim i drosje frå ein
av dei mange turane til Oslo etter å ha fått strålebehandling. Han ville
at Bodil skulle kjøre han rett bort til Solhaug, det var jo dugnad der og
den ville han vera med på!
Mange set STOR pris på alt det Egil har gjort for Solhaug i alle desse
åra, og så veit vi også at det står ei Bodil bak! Ein varm takk til dykk
båe to! Alt godt til Bodil og Egil for dagar som ligg framom!
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Torgjerd

Fyrejuls besøk hjå Signe i Flåbygd
I eit skikkeleg slapseføre tok
me turen som planlagt til
Signe Ninni Nordnes. Ho
tok imot kånn i den koselege
heimen sin. Signe født i 1925,
nr. 9 i ein syskenflokk på 11
og derfor fekk ho navnet
Ninni. Ho vaks opp på garden
Uppigard Vesterdal i Dalane i
Kviteseid. Faren var lærar og
gardbrukar. Mora hadde fjoset
og alt innearbeidet.
Om sommaren var dei mykje på setra.
Det var mykje å arbeida med på garden så ungane måtte nok hjelpe
til. «Finn dekkan noko å gjera», sa mora.
Signe hugsar mor karda og spann og farga gån. Bjørkelauv blei til ei
grønfarge. Brun farge blei det av måse dei skrapa av steinar. Ei god
beite før jul kom det bakstekjerring til gards. Da blei det baka kling,
flattbrød og kaku. 28 i slengen. Det var moro når dei satt og baka, for
det var mykje bakstekjerringa kunne fortelja.

Det var nok noko bygdesladder iblandt au. Spanande om brørene
hennar hadde fått nye kjærastar. Bakstekjærringane gjekk rundt på
gardan og fekk med det vite mykje av det som foregjekk i bygda.
Juleøl måtta bryggast og det av humle som dei dyrka sjølve og så
bruna dei sukker. Det var stas når dei tok turen til Kviteseid før jul.
Hjå fru Jakobsen fekk dei kjøpt trekanta fikenkaker. Signe er også i
dag glad i fiken.
Signe gifte seg med Konrad Auestad og fekk borna Per Arne og
Gunhild Kirsten. I 1953 blei ho enke, og da satt ho aleine att med to
småungar. Ho hadde da budd ei tid på Flom, så flytte ho og ungane
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heim til Vesterdal og budde der i 2-3 år. Nokre år seinare gifta ho seg
med Magnus Nordnes og flytte så tilbake til Flåbygd. I 1960 blei
Oddbjørg født.
Magnus jobba som tømmermerkar i Kilen. Da blei det Signe som måtte
drive garden. Mykje tung arbeid. 7 kuer som skulle mjølkast og det for
hand. Mjølka måtte ho få opp den lange og bratte bakken til mjølkerampa ved vegen. På vinteren bruka ho kjølke, om sommaren tralle.
Da ho ein vinter gjekk på veven i Lunde, kjørte ho med mjølkebilen
nedover. Signe hjelpte Gunnulf med å lesse dunkane på lasteplan.
Signe blei sterk som ein bjønn. Bilsertifikat har ho aldri hatt, men ho
lærte å kjøre traktor.
Me ber Signe fortelja om julefeiringa si i oppveksten:
Me borna gleda kånn veldig til joleftan og
jola. Stoga var nyvaska og kakebakinga
ferdig. Kling og braud var baka tidlegare
og oppbevara i stabburet. Klingen vart
bløtt med vatn, så smurt med smør og
sukker etter som me skulle eta den.
Mange lika gomme til klingen. Far satte
opp kønnband til småfuglane, det skulle
helst vera på plass før kl. 12. Om
fyremiddagen joleftan skulle alle lauge
seg. Var ikkje elektrisk straum og bad då
(straumen kom i 1955) men me hadde eit
eldhus. Der hadde me kjelering med stor
gryte oppi, som me vermte vatn i. Me alle måtte hava nytt godt
varmt vatn. Med stutt veg til bekken og god bjørkeved, gjekk det bra.
Badestampen kom fram, det var ei tønne som var delt i to. Då me
borna hadde lauga kånn, ville me pynte joletreet. Far hadde vore i
skogen, finne ei fin grån. Joletrepynten var små norske flagg, englar,
fuglar, kuler og levande ljos. Jolepakkene var lagt under treet. Det
var helst blaute pakker. Mor hadde sauma nye klede og spita
tvebandsokkar. Jolenisse hadde me ikkje den gongen.

Middag åt me ved 3-4 tida, for mor måtte stelle for kyrne. Griseribbe
med saus, grønsaker og jordeple. Riskrem med saftsaus.
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Fortsettelse neste side

Litt seinare då alle var samla, var det kakao,
kaffi og kaker. Far las jolevanglie. Etterpå
opna me pakkene, så var det gang rundt
joletreet etter fars felespel.
1. joledag skulle ingen gange i besøk.
2. dag reiste far alltid til kyrkja i Brunkeberg.
Joletrefest 2. dag, både menn, kvinner og
barn var samla der. I romjola kom det
jolebukkar. Da blei det liv i stugo.
Etter ein god prat og ein kaffikopp med
Signes krumkaker med moltekrem, takkar
me for kånn og ønsker ho ei riktig GOD JUL!
Dordi Elisabeth og Torgjerd

Tusen takk til Lunde helselag for støtten
vi har fått til barne- og ungdomsarbeidet.
Det setter vi stor pris på!
Hilsen Lunde Minigospel,
Supertorsdag og Fidus.
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Lunde Minigospel
Lunde Minigospel har hatt
flere hyggelige samlinger
dette semesteret. En stor
takk til alle barn og foreldre
som har vært med! Her ser
vi et bilde fra en opptreden
i Flåbygd kirke, der vi sang
på høsttakkefest og det var
utdeling av bøker til 3- og
4-åringene.
Nå øver vi på julesanger som vi skal synge på lysmessa i
Landsmarka kapell søndag 1. desember og på juletrefesten på
Solhaug søndag 5. januar.

Etter en god juleferie er vi klare for et nytt semester. Vi starter opp
igjen med øvelser på Solhaug torsdag 16. januar 2020 kl. 17-17:45.
Minigospel er for alle barn fra 3 - 6 år (t.o.m 1. klasse).
Yngre barn som er interesserte er også velkomne dersom
foreldrene er med i ringen og hjelper barnet. 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.
For mer informasjon:
Sjekk menighetens hjemmeside, trosopplæringens facebook-side,
eller ta kontakt med organist Frøydis Bøe Holte (se bakerst i bladet).
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Misjonsdager på Supertorsdag
I mars 2019 var trosopplærer
Cathrine med på trosopplæringsmøte med Bispedømme som ble
holdt i Bø. Det var ønske om å ha
mer om misjon i trosopplæringsplanen i alle de norske kirkene.
Cathrine har selv vokst opp på
barnehjem i India sammen med
200 andre barn uten foreldre.
Barnehjemmet ble grunnlagt av
en misjonær fra Amerika. Det
var stor fokus på misjon og Guds
hjerte rundt misjon på dette kristne
barnehjemmet i Cochin, India.

Supertorsdag i Lunde følger Søndagsskolens Sprell levende-prosjekt.
I år hadde de misjonslandet India! Vi har hatt to spennende misjonsdager på Supertorsdag, hvor vi bl.a. snakket om hva misjon er,
slik at de kunne lære om dette temaet. De fortalte selv at de hadde
vært med på å sende klær til barn som trengte det. Vi snakket om
prosjektet "Gi håp". De lærte indiske leker, indiske ord, og ikke minst
var en indisk restaurant i Skien med på dette! Vi fikk ordentlig gode
indiske nanbrød derifra, og så laget vi indisk mat sammen på Solhaug
for barna. Vi hadde quiz og spørsmål rundt misjon.
Det ble til sammen to vellykkede
misjonsdager på Supertorsdag.
Det var gøy å møte nye barn som
ikke hadde vært på Supertorsdag
før. Vi ønsker definitivt å gjøre
noe liknende igjen til neste år.
I stedet for is denne kvelden,
ble det grønn gelé!

Tusen takk til alle de frivillig fra
både Skien og Lunde som var
med denne kvelden!
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Annenhver fredag kl. 19.30 åpner dørene på Fidus på Solhaug og
spente og blide ungdom kommer inn. Fidus har åpent for 7. trinn og
opp til 10. trinn. Her har vi biljard, bordtennis, airhockey, diskotek,
PlayStation, Buzz, Singstar og Guitarhero. Buzz har vært en favoritt!
Fredag 18. oktober hadde
trosopplærer og ungdomsleder Cathrine invitert Kristian
Hansen som gjestetaler på
Fidus. Han har reist rundt
flere steder i Norge, skrevet
bok og cd og nå var han på
besøk her i Lunde. Det var en
rolig og mottakelig forsamling
inne i salen på Solhaug. Kristian Hansen delte om livet sitt. Han
har tidligere slitt med det å bli mobbet på skolen og følelsen av å
ikke passe inn. Han fortalte om vanskelige perioder i livet sitt. Han
oppmuntret ungdommene og la stor vekt på at alle er verdifulle og
dyrebare. Ungdommene var fornøyde med kveldens tema og de
ville gjerne ha en gjestetaler på besøk på Fidus igjen. Cathrine
jobber nå med å få flere spennende og aktuelle gjestetalere til Fidus
i vårsemesteret.
En hilsen fra Cathrine
Det har vært mange fine Fidus-kvelder dette høstsemesteret.
Ungdommene er positive og sprer mye god stemning. De frivillige som
jobber på Fidus er Heidi og Jostein Vetland, Katrine Burmester, og
diskoteket styres av hennes sønn Bjørn Burmester. Jeg vil gi en stor
takk til alle de frivillige som gjør en kjempegod innsats på Fidus! Og en
stort takk til alle varme tanker, støtte og bønner til arbeidet. Jeg setter
stor pris på at folk ber for ungdomsarbeidet. Fredag 15. november var
det over 50 stk tilstede på Fidus. Det er veldig positivt og det viser at
ungdommene trives på Fidus. Noe av det største for meg er å se at de
trives. Det er forskjellige aldersgrupper på klubben og vi har fokus på
at alle blir møtt på hver sin måte. Et viktig mål i arbeidet er at alle
ungdommene skal føle seg verdifulle og føle seg sett av oss ledere.
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Julekonserter i Lunde og Flåbygd
Førjulskonsert i
Lunde kyrkje
Velkommen til førjulskonsert med
d`Draup onsdag 11. desember
kl. 19.30. Denne gruppa fra
Drangedal har hatt en tradisjon
med førjulskonsert i Tokestua i
Drangedal flere år på rad, for full
sal. Nå vil de å utvide horisonten litt
utenfor bygda og gleder seg veldig
til å komme til Lunde kyrkje.
De vil by på noen egenproduserte
sanger i tillegg til de kjente og kjære
julesangene. Billettpris kr. 200,kjøpes ved inngangen.

Julekonsert i
Flåbygd kyrkje
Velkommen til julekonserten
"Jol m.m." med Kjetil Flatland
søndag 15. desember
kl. 19.00. Med sine to albumutgivelser har mange bitt seg
merke i Telemarkingen Kjetil
Flatland. Hans mangeårige makker, Helge Wahl Flatland, er en
anerkjent musiker, og en virtuos på piano. Sammen vil de by på
kjente og kjære julesanger, ispedd folketoner og egenkomponert
musikk i en perle av en konsert. Voksne: 200,-. Barn/student: 150,Billetter i døra. Vi tar Vipps og kontant. For mer informasjon:
https://www.facebook.com/kjetilflatlandmusikk/
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Mannsringen på Solhaug
9. desember kl. 18.00
Med Terje Talseth Gundersen.
Tema: Kjell Aukrust: «Advent og jul».

13. januar kl. 18.00

10. februar kl. 18.00
9. mars kl. 18.00
Se www.lundekirken.no for nærmere info.

Velkommen!

JULETREFEST PÅ SOLHAUG
Søndag 5. januar kl. 16.00
Bli med på menighetens
årlige juletrefest!
Ta med litt julebakst.
Vi serverer drikke.
Sang ved Lunde Minigospel.
Godteriposer til barna.

VELKOMMEN!
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Oppstart etter nyttår:
Fidus:
Fredag 10. januar kl. 19.30
Lunde kammerkor:
Tirsdag 14. januar kl. 19.00
Lunde Minigospel:
Torsdag 16. januar kl. 17.00
Supertorsdag:
Torsdag 16. januar kl. 18.00

Fargelegg bildet og send det inn til oss innen 14. januar 2020, så er du med
i trekningen av en fin premie. Husk å få med navnet ditt, alder og adresse.
Sendes til: Lunde prestekontor, Brugata 5, 3825 Lunde.
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Julehilsen fra staben
Vi er kommet til midten av november,
snøen har kommet og vi venter på at
advent og julehøytiden skal komme.
Jeg er så stolt av de ansatte som jobber
i kirken i Nome. Alle jobber med ulike
oppgaver. Noen er ute, andre inne.
Noen spiller, andre vasker, noen legger
ut all informasjon på nettsider og i aviser,
andre holder kor og trosopplæring i gang.
Nå gjøres det klart til julehøytiden, og det
er mye som skal på plass. Alle står på og
jeg gleder meg over alt det de ansatte får til.
Denne høsten har vi hatt kirkevalg. Nytt
menighetsråd er på plass og nytt kirkelig
fellesråd skal konstituere seg i midten av
desember. Kirkelig fellesråd er sammensatt
av representanter fra begge sokn, kommunen og bispedømmet.
Det blir spennende for oss ansatte, med nye personer å forholde oss
til de neste 4 åra. Vi gleder oss til å ferdigstille prosjekter som er satt i
gang og vedta nye. Spesielt for Lunde og Flåbygd sokn er planlegging
av 200- og 150-års jubileum i 2022. Gleder meg!
Landsmarka kapell får i disse dager installert brannalarmanlegg med
direktekobling til 110. Da gjenstår bare Kronborg kapell, så har alle
kirkene i Nome fått installert brannalarmanlegg. Det er vi glade for.
Tradisjon tro skal organist Frøydis sammen med Lunde kammerkor og
lokale artister ha årets julekonsert i Lunde kyrkje 8. desember kl. 17.00.
I tillegg er det flere som har leid Lunde og Flåbygd kirker til en god
førjulsopplevelse i år. Se egen annonse.

Vi ønsker alle velkommen til årets
julekonserter og julegudstjenester.
Vi håper alle får en fin og fredfull julehøytid
og ønsker dere alt godt for det nye året.

Julehilsen fra staben v/kirkeverge Mona
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Slekters gang
Gravlagt i Lunde

Døpt i Lunde

Jørgen Enggrav

Halvor Lunden Fiskodde

Brith Mari Rigmor Stranna

Mia Røysland-Skogheim

Mari Helgetveit
Kjell Oddvar Dalen

Døpt i Flåbygd

Normann Modal

Amanda Barstad Semb

Olaug Margit Standeren
Einar Myran

Takkehilsen
Takk til alle for all støtte
og omtanke etter min
kone Karins bortgang

- Bjarne -

Påmelding via nett:
https://minkirkeside.no/nome
(Ulike arrangementer - dåp - konfirmasjon - vielser)
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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.
29

Møter & samlinger
LUNDE BEDEHUS
JANUAR - MARS 2020
DAG

DATO TID/KL

Januar

MØTE / SAMLING

Månedens misjonsland: Senegal

Tirsdag

21.

18.00
mrk.

Årsmøte Lunde Normisjon.

Tirsdag

28.

19.00

«Tirsdagsamling».
Besøk av: Axel Bugge.

Februar

Månedens misjonsland: Aserbajdsjan

Tirsdag

4.

19.00

«Bibeltime» v/Leif Raustøl.

Tirsdag

11.

19.00

NMS møte. Se nærmere kunngjøring.

Tirsdag

25.

19.00

«Tirsdagsamling med kveldstrekning».
Servering. Besøk av: Sam Tore Bamle.

Mars

Månedens misjonsland: Bangladesh

Tirsdag

3.

19.00

«Tirsdagsamling».
Besøk av: Nils Jørgen Hardang.

Tirsdag
Onsdag
Torsdag

10.
11.
12.

19.00
19.00
19.00

Møtedager. Talere / sangere:
Marta Irene Eriksrød, Øyvind Barland,
Herdis og Øyvind Jørgensen.

Tirsdag

17.

19.00

«Tirsdagsamling».
Besøk av: Nils Johan Nenseter.

Tirsdag

24.

19.00

«Tirsdagsamling».
Besøk av: Sigmund Holtskog.

Tirsdag

31.

19.00

«Tirsdagsamling».
Besøk av: Øystein Norli.
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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 & ungdomsleder:
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:
Katrine Burmester, tlf: 91 91 39 73
katrine@familie-burmester.de

Frist for innlevering av stoff
til neste nummer er:
Mandag 24. februar 2020

Kirkeverge i Nome kommune:
Mona Halsvik,
tlf: 35 00 86 87 (tirsdag)
35 94 62 62 / 957 27 214
mona@nome.kirken.no

Trykt opplag: 1700 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 8. desember
2. s. i adventstiden
Kleppe grendehus
kl. 11.00
Joh, 14, 1-4
Søndag 15. desember
3. s. i adventstiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
Matt 11, 2-11
Søndag 22. desember
Ingen gudstjeneste

Onsdag 1. januar
Nyttårsdag/
Jesu navnedag
Landsmarka kapell
kl. 16.00
Luk 2, 21
Søndag 5. januar
Kristi åpenbaringsdag
Juletrefest på Solhaug
kl. 16.00
Matt 2, 1-12

Tirsdag 24. desember
Julaften
Flåbygd kyrkje kl. 14.00
Lunde kyrkje kl. 16.00
Luk 2, 1-20

Søndag 12. januar
2. s. i åpenbaringstiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
Matt 3, 13-17

Onsdag 25. desember
Juledag
Lunde kyrkje kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Joh 1, -14

Søndag 19. januar
3. s. i åpenbaringstiden
Lunde kyrkje kl. 18.00
v/ Vebjørn Sagedal
Joh 2, 1-11

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

Søndag 26. januar
4. s. i åpenbaringstiden
Landsmarka kapell
kl. 11.00
Luk 18, 35-43
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Søndag 2. februar
5. s. i åpenbaringstiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
Mark 2, 1-12
Søndag 9. februar
Såmannssøndag
Flåbygd kyrkje kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Luk 8, 4-15
Søndag 16. februar
Kristi forklarelsesdag
Lunde kyrkje kl. 11.00
Misjonsgudstjeneste
Matt 17, 1-9
Søndag 23. februar
Ingen gudstjeneste
p.g.a. vinterferie
Søndag 1. mars
1. s. i fastetiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
Matt 4, 1-11
Søndag 8. mars
2. s. i fastetiden
Lunde kyrkje kl. 18.00
v/ Vebjørn Sagedal
Matt 4, 1-11
Ragnhild Halden forretter
der ikke annet er nevnt.

