
 
      

 

DEN NORSKE KYRKJA 
Lunde og Flåbygd sokneråd 

 

 

 

REFERAT FRA KONSTITUERENDE MØTE I LUNDE OG 

FLÅBYGD SOKNERÅD. 

 

 
DATO: 23.10.2019 

STED:  Solhaug menighetshus 

 

Til stede: 

Faste medlemmer:   Carina Syvertsen Pedersen 

   Katrine Burmester 

   Jostein Vetland 

   Øyvind Berg Andersen 

   Nils Kristian Hardang 

   Nils Steinar Stavsholt 

   Ragnhild Halden 

Varamedlemmer: Inger Synnøve Røddesnes 

   Trond-Andre' Lundmark 

   Øivind Lunde 

   Eilef Sunde 

 

 

Møtet startet med kaffe og bløtekake sammen med det avtroppende soknerådet. Ragnhild Halden 

takket det avtroppende soknerådet med gave og hilsen og ønsket det nye rådet velkommen. 

 

Sak 1: Orientering om arbeidet 

 Ragnhild Halden og avtroppende leder orienterte om soknerådets ansvarsområder og 

 oppgaver. 

 I den forbindelse ble det informert om og delt ut program for kurs og inspirasjonskveld for 

 nye sokneråd på Granvin kulturhus i Seljord tirsdag 14.11.19 kl. 18.00. 

 Det oppfordres til å delta på dette kurset og den enkelte melder seg på til kirkevergen innen 

 5. november. 

 Det er praksis i rådet at nr. 1 på vararepresentanlista møter fast på soknerådets møter.  For 

 vårt sokneråd innebærer dette at Inger Synnøve Røddesnes møter fast i møtene. De  

 øvrige varamedlemmene møter etter særskilt innkalling. 

 Det ble understreket viktigheten av at vararepresentantene måtte inkluderes i 

 menighetsrådets arbeid. 

 Praksis skal være at sakslister og referater også skal sendes til vararepresentantene. 

 Leder, nestleder, sekretær og representanter til Fellesrådet velges blant de faste 

 medlemmene.  Kassereroppgaven kan også tildeles varamedlem.  Videre er det viktig å 

 benytte varamedlemmene til aktuelle utvalg og oppgaver. 

 Soknerådsmøtene er i utgangspunktet åpne møter.  Det er derfor positivt hvis 

 varamedlemmer også er til stede i møtene. 

 

 

 

 



 
      

 

DEN NORSKE KYRKJA 
Lunde og Flåbygd sokneråd 

 

 

Sak 2: Konstituering 

 Valg:   Leder:   Katrine Burmester 

             Nestleder: Jostein Vetland 

  Sekretær: Nils Steinar Stavsholt 

  Kasserer:  Trond-Andre' Lundmark 

 

Sak 3: Valg av representanter og vararepresentanter til Kirkelig Fellesråd:   

 Fast medlem Øyvind Berg Andersen  -  Personlig varamedlem Carina Syvertsen Pedersen 

 Fast medlem Nils Steinar Stavsholt - Personlig varamedlem Nils Kristian Hardang 

 

Sak 4:  Eventuelt: 
  

 a)   Oppmerksomhet til eldre i menigheten 

  Soknerådet kommer med en personlig hilsen og blomster til personer i menigheten 

  som fyller 80, 90 og 100 år.  Dette blir satt stor pris på hos jubilantene og er en  

  ordning som må fortsette. Øyvind Berg Andersen er en av de som har hatt denne  

  oppgaven i det avtroppende soknerådet, Soknerådet er takknemlige for at han  

  fortsatt ønsker å ha denne oppgaven.   

 

 b)   Gave 

  En gave på flere hundre tusen skal gis til menigheten fra en eldre enkemann.  Kona 

  hans var fra Lunde og det er et ønske fra enkemannen at beløpet skal være til minne 

  om kona og komme menigheten og Lunde til gode.  Det stilles ikke noen spesielle 

  betingelser til gaven ut over dette. Soknerådet bes tenke gjennom aktuelle formål i 

  menigheten som kan være i tråd med ønske fra giver. Saken tas opp til   

  realitetsbehandling på et senere møte. 

 

 c) Gevinst 

  Solhaugs husstyre skal ha basar 22. oktober og ber om at soknerådet finansierer en 

gevinst. Soknerådet er positive til dette om ber Katrine Burmester ta kontakt med 

leder/sekretær i avtroppende sokneråd for å avklare størrelsen på gevinsten. 

  

 d) Tidspunkt for møter i rådet/neste møte 

Ønske om at møtene fortrinnsvis skal legges til onsdager i tidsrommet 1700 – 1900. 

  Neste møte legges til Solhaug onsdag 20.11.19 kl. 1700 – 1900 

 

 e) Juleavslutning 

  Jostein Vetland inviterer sokneråd og varamedlemmer til juleavslutning hjemme  

  hos seg onsdag 11. desember kl. 18.00. 

 

 

 Nils Steinar Stavsholt 

 Sekretær 

 

 

PS.   Husk å gi beskjed til kirkevergen før 5. november om du kan bli med på samlingen i Seljord 

 for nye sokneråd. 
 

 


