
      

 

DEN NORSKE KYRKJA 
Lunde og Flåbygd sokneråd 

 

Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd 22.01.2020 

 
Til stede: 
Øyvind Berg Andersen, Katrine Burmester, Ragnhild Halden, Carina Syvertsen Pedersen, 
Jostein Vetland, Øivind Lunde (særskilt innkalt varamedlem), Trond-Andre' Lundmark (særskilt innkalt varamedlem),  
Inger Synnøve Røddesnes (referent) 
 

Forfall: 
Nils Kristian Hardang, Nils Steinar Stavsholt 
 
 

Sak 01/20 

Godkjenning av innkalling til dagens møte 
 
Vedtak: 
Godkjent med følgende merknader: 

- Sak Eventuelt må tas med i senere møteinnkallinger 
- Saker som tidligere er utsatt, bør tas med 
- Informasjon fra fellesrådet bør være fast punkt på alle soknerådsmøter 

Saker som skal med på sakslista bør meldes 14 dager i forveien, slik at arbeidsutvalget kan ta det med i sitt 
forberedende møte. 
 
Tre saker ble lagt til under eventuelt. 
 
 

Sak 02/20 
Godkjenning av referat fra forrige møte 

 
Vedtak: 
Referatet er godkjent 

 
 
Sak 03/20 
Orienteringssaker 

 
- siden sist 

a. Juleavslutningen for soknerådet var kjempefin. 
b. Koselig juletrefest på Solhaug, som Katrine ledet fint. 
c. Gave til Lunde kirke. Den er et minne etter Inger Nome, født Haugane. Gavebeløp blir offentlig-

gjort senere. 
d. Øyvind Berg Andersen kom med takk fra jubilanter som har hatt runde år og mottatt blomster. 

 
- kommende aktiviteter 

a. Årsmøte holdes 29.mars. Gudstjeneste på Solhaug med kirkekaffe/årsmøte etterpå.  
b. 17.mai fest på Solhaug.  
c. Allsang på Slusa skal arrangeres 23.august 2020. 
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Sak 04/20 
Referatrutiner 
 
Vedtak: 
Referatet sendes ut i etterkant av møtet, med èn ukes frist til korrigeringer. Referatet regnes som godkjent 
etter fristens utløp, hvis ingen rettinger er kommet inn. 

 
 
Sak 05/20 
Taushetsplikt (skjemaer til underskrift) 

 
Vedtak: 
Skjema leses, underskrives og innleveres for arkivering. 

 
 
Sak 06/20 
Lunde kyrkjeblad, henvendelse fra redaksjonskomiteen 
 
Vedtak: 
Fra soknerådet er følgende valgt som medlemmer til redaksjonskomiteen: 
Katrine Burmester og Trond Andrè Lundmark. 
Vararepresentanter: Ragnhild Halden og Jostein Vetland. 
 
 
Sak 07/20 
Komite for kirkejubileum 2022 
 
Vedtak:  
Fra soknerådet er følgende valgt: Øyvind Berg Andersen, Ragnhild Halden og Trond-Andrè Lundmark. 

 
 
Sak 08/20 
Andre komitéer/utvalg: 
 

- Trosopplæring 
Fra soknerådet er følgende valgt: Jostein Vetland, Ragnhild Halden, Trond-Andrè Lundmark.  
Nils Kristian Hardang blir spurt om å være med. 
Utenom soknerådet har Anne Grete Andersen sagt seg villig til å fortsette i komitéen, noe det settes 
pris på. 
 
 

- Diakoni 
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Følgende er valgt: Øyvind Berg Andersen, Carina Syvertsen Pedersen, Jostein Vetland og Ragnhild 
Halden. 
 
 

Sak 09/20 

Særskilt orienteringssak Unntatt offentlighet 
 
Behandles i lukket møte. 

 
 
Sak 10/20 
Eventuelt 
 
1.Registrering av signaturrett 
Brønnøysundregistrene ønsker vedtak fra soknerådet om hvem som skal ha signaturrett. 
Vedtak: 
Leder av soknerådet har signaturrett sammen med kirkevergen. 
 
 
2.Kort referat fra møte i fellesrådet 
Øyvind Berg Andersen informerte om konstituering i fellesrådsmøte:  

- Leder: Nils Steinar Stavsholt 
- Nestleder: Tora Betten 

 
I neste møte behandles økonomi. 
 

 
3.Bruk av telys i alterlysene 
Soknerådet har mottatt henvendelse fra kirkeverge Mona Halsvik, som ber om soknerådets syn på 
bruk av telys i alterlysene.  
Vedtak: 
Forslaget ble enstemmig avslått fra soknerådet. 
 


