DEN NORSKE KYRKJA
Lunde og Flåbygd sokneråd

Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd 20.11.2019
Til stede:
Øyvind Berg Andersen, Ragnhild Halden, Nils Kristian Hardang, Carina Syvertsen
Pedersen, Katrine Burmester, Inger Synnøve Røddesnes, Nils Steinar Stavsholt
Forfall:
Jostein Vetland
Sak 29/19
Godkjenning av innkalling til dagens møte og referat fra soknerådsmøte
23.10.2019
Noen av mottakerne har fått innkallingen i søppelpost. Dette kan rettes opp i i egne
innstillinger i epostleser.
Vedtak:
Innkalling til dagens møte og referat fra møte 23.10.19 godkjennes med følgende
merknader:
Saksliste og innkalling sendes fra sekretær
Sak 32/19 tas som siste sak i dagens møte.
Saksnummerering referat frå møte 23.10. endres slik at en fortsetter med
nummereringen der det forrige soknerådet sluttet.
Saksnummereringen i forrige møte blir da: 25/19. Orientering om arbeidet, 26/19.
Konstituering, 27/19 Valg av representant og vararepresentant til Kirkelig Fellesråd,
28/19 Eventuelt.
Sak 30/19
Drøfting av møteform (møteregler, kommunikasjonsformer, gangen i møtet)
og fastsettelse av møtedatoer for neste år
Vedtak:
Møtedatoer 2020
22. januar
26. februar
18. mars
22. april
03. juni
Sommerpause
19. august
23. september
21.oktober
18. november
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Tidspunkt for desembermøte avgjøres senere.
Dersom ikke annet blir avtalt blir møtene på Solhaug i tidsrommet kl. 1700 - 1900
Carina og Ragnhild kjøper inn frukt e.l. til møtene. Belastes soknerådets konto på
Kiwi.
Møteform
• Møtene ledes av rådets leder
• Møtene innledes med en kort andakt/ord for dagen og avsluttes med en bønn
• Et utviklingstema som egen sak i hvert møte. Dvs. et tema der dere vurderer
hvordan arbeidet fungerer, hva som kan forbedres, andre prioriteringer, etc..
Møteregler:
• Vi skal etterstrebe og holde oss til tidsramme og saksliste/saker
• Vi skal ha rom for å tenke høyt
• Vi skal be om ordet
• Vi skal kunne føle oss trygge
• Vi skal omtale hverandre og behandle hverandre med omsorg og respekt
Sak 31/19
Godkjennelse av arbeidsutvalg
Vedtak:
Soknerådets arbeidsutvalg for inneværende valgperiode består av sokneprest
Ragnhild Halden, leder Katrine Burmester, nestleder Jostein Vetland og medlem
Carina Syvertsen Pedersen.
Sak 32/19
Utvalg (økonomiutvalg, trosopplæringsutvalg, diakoniutvalg,
frivillighetsutvalg)
Vedtak: Saken utsettes
Sak 33/19
Komité for planlegging av kirkejubileet 2022
Vedtak: Saken utsettes
Sak 34/19 Offerplan for neste år
Ragnhild Halden orienterte om gudstjenesteplan for neste år med et forslag til
offerplan. Gudstenesteplan og Prinsipper for offerplan ble utdelt.
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Vedtak:
Soknerådet ber om at kveldsgudstjenestene flyttes fra kl. 18.00 til kl. 17.00 dersom
det er mulig.
Prinsippene for offerplan som fremkommer av vedlegg godkjennes.
Sak 35/19
Planlegging av juletrefest 5. jan. 2020.
Vedtak:
Juletre, juletrepynting og sette fram bord og stoler (Solhaugstyret tar ansvar)
Kaffe/drikke og dekorere (Prestegårdens kvinneforening)
Poser til barna (Øyvind Andersen)
Andakt (Ragnhild)
Ledelse av og program for festen (Katrine Burmester)
Kaker blir hver enkelt deltaker oppfordret til å ta med selv av egen julebakst.
Det er ikke behov for at soknerådet hjelper til med rigging før festen. Soknerådets
medlemmer oppfordres til å være med og rydde og vaske opp etter festen.
Katrine snakker med Edna Raustøl om opplegget rundt festen og tar ansvar for at
oppgavene blir koordinert.
Sak 36/19
Orienteringer:
• Soknerådet gir gevinst til en verdi av ca. kr. 600 Solhaugbasaren 22.10.19
• Kurs for Fellesråd i Bø 25.02.2020 kl. 1700-2100
• Soknerådets økonomiske resultat for 2019 ser ut til å gå mot et lite
underskudd, i beste fall balanse.
• Konsert i Lunde kirke med koret d´Draup kolliderer med juleavslutningen hos
Jostein Vetland
• Skriftlig henvendelse fra de som jobber med Kyrkjebladet der det bes om en
avklaring på hvordan soknerådet vil ivareta sitt redaksjonelle og økonomiske
ansvar for bladet. Behandles som egen sak på et senere møte.
• Behov for hjelp til å selge billetter til konsert i Flåbygd kirke 15.12.19. Carina
hjelper med billettsalg.
• Prinsipper og praksis for utleie/utlån av kirkene tas opp som sak i et senere
møte.

