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Kornet har sin vila djupt  

i frusen jord,  

är ej dött,  

det väckes av ditt skaparord. 

 

Kärlek från Gud,  

åt allting ger du liv. 

Kärlek med ditt ljus kom,  

kom och hos oss förbliv. 

 

Når jeg skriver denne andakten, 

kommer det faktisk litt snø dalende 

ned. Vi kan vel ikke påstå at det har 

vært mye av det denne vinteren,  

og blåveis og hestehov ble noen 

steder funnet allerede i januar. 

Men virkelig vår er det ikke. Ennå 

faller temperaturen under null om 

natta, og blåveis og hestehov må 

passe seg enda en tid.  

Jeg lengter etter vår, selv om jeg 

vet det er for tidlig i slutten av  

februar. Lengter etter vårsol og 

sildrende bekker med smeltevann, 

lengter etter gule små bustehoder 

av hestehov i veikanten og 

museøre på bjørka. Jeg lengter 

etter at naturen skal våkne fra  

vinterdvalen og det skal spire  

og gro. 

Sokneprest Ragnhild Halden 

 

 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. 

Andakt av Ragnhild Halden 
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Slik har Gud skapt det, så fantastisk, at 

livet igjen vender tilbake, selv om 

det ser helt dødt ut. For livet ligger 

gjemt i et frø i jorden. Det venter 

bare på lys og varme. 

I kirka er vi nå på vei mot påske, og 

fortellingen om Jesus som dør for 

hele verden på korset. I salmen 

Kornet har sin vila av Anders  

Frostenson, sammenlignes Jesus 

med frøet som ligger i jorden: 

Han var vetekornet,  

låg i jordens djup. 

Han stod upp en påskdag,  

lever bland oss nu. 

 

Aldrig en sol har lyst  

så stark och klar.  

Kärlek med ditt ljus kom, 

kom och dröj hos oss kvar. 

Akkurat som frøet våknet Jesus fra 

dødens hvile, og som spiren brøt 

han seg ut av jorden og stod opp. 

Dette er også et budskap til oss i 

dag, om at døden ikke er slutten for oss. 

Akkurat slik frøet våkner til vårens 

lys og varme, slik skal vi alle en dag 

våkne, stå opp og blomstre i Guds 

kjærlighets vår, den dagen verden 

skal bli ny. Visst skal våren komme, 

visst skal jorden bli ny. 

God påske! 

 

Misjonsfest  
Tyri Bedehus 

Fredag 3. april kl. 18:00 
 

Misjonsfest med gave til Misjonsselskapet (NMS). Matservering.  
Taler: Marit Liestøl. Sang: Kjosen sang– og musikkforening. 

 
Alle hjertelig velkommen!  
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Jeg har hatt en trasig oppvekst. 

Barndommen var trygg, men da 

faren min døde brått da jeg var 15, 

ble det ikke så greit hjemme hos 

oss. Og all uroen i familien har for-

styrret meg senere i livet, så jeg fikk 

problemer med mange ting, bl.a. å 

konsentrere meg på skolen. Selv 

om jeg i utgangspunktet hadde  

gode evner, fikk jeg ikke fullført 

noen utdannelse. Men jeg har gått 

på både høyskole og universitet, og 

også folkehøgskole og bibelskole. 

 

Siden jeg på mange måter har hatt 

et trasig liv, er det ekstra viktig å 

finne noe å glede meg over. Jeg 

setter veldig pris på sang og  

musikk. Det gir meg mye glede.  

Uansett hvordan man har det i  

livet, er det viktig å finne noe som 

gir glede. Jeg har alltid vært glad i 

sang og musikk. En periode i barn-

dommen var jeg med i et barnekor i 

Holla kirke, den gang Magne  

Hansen var organist. Jeg har også 

vært med i Lunde Kammerkor i 5 

år. Det er moro å synge i kor. Men 

det er litt slitsomt når vi skal synge 

andre steder og opptre. Det blir jeg 

litt stressa av. Derfor er jeg ikke 

med lenger. Men jeg er veldig glad i 

å synge i kirka og på møter. 

 

Jeg liker mange sanger. «Han er 

min sang og min glede» synes jeg 

er fin. Jeg liker også å høre på sang-

evangelistene Marit og Irene på 

kassett. 

 

Jeg er kristen, og har vært det siden 

jeg var barn. Den kristne tro er  

viktig for meg. Og jeg tror den er 

viktig for et land. Det er så mye 

vondt og fælt i verden. Troen på 

Gud gir en trygghet. 

 

«Vi har alt, men det er også alt vi 

har», er det noen som har sagt. 

Sånn er det for mange mennesker i 

dag, tror jeg. 

Min salme 
ved Kristin Ellingsgård 
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Han er min sang og min glede 

Refreng: 
Han er min sang og min glede, 

Han er min Herre og Gud. 
Jesus, i dine hender, 

jeg hviler til livets slutt. 

Jeg kan minnes en tid i mørke. 
Uten mening levde jeg da. 

Men så hørte jeg røsten av Jesus, 
som vil vise den vei vi skal gå. 

Refreng: Han er min sang og min glede ... 

Etter den ytterste dagen, 
i det nye Jerusalem, 

da bøyer jeg meg ned for Jesus, 
og han sier; «Velkommen hjem!» 

 
Refreng: Han er min sang og min glede ...  

Velkommen til  

nasjonalfest  
17. mai kl. 18:00 på Solhaug 

Harald Omnes tar oss med til Armenia og Georgia  

gjennom sin reiseskildring og lysbildepresentasjon. 
 

Alle hjertelig velkommen! 
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Tirsdag 11. onsdag 12. og søndag 
16. februar sto misjonen i fokus i 
Lunde. Det ble gode og velsigna 
dager. 
 
Tirsdag var vi på Bedehuset. Det 
var godt frammøte. Silje Sjøtveit 
tok oss med til Egypt, til biskop 
Thomas som i ørkenen i Egypt har 
bygd opp Anafora, et kraftsenter 
for den koptiske kirke og koptiske 
kristne. Et retreat- omsorgs- og  
undervisningssenter. Silje ga et  
levende bilde av biskop Thomas. 
Han sa i sin åpningstale som biskop 
at Gud sa til ham at han skulle ikke 
komme ovenfra, men han skulle 
bøye seg helt ned for å løfte men-
nesker opp. Slik levde han. Og vi ble 
utfordret på å møte mennesker der 
de er. Lunde kammerkor bidro med 
frisk og god sang. Vi takker koret 
for at de år etter år stiller opp til 
dette misjonsmøte. 
              
Onsdag var det misjonsfest på  
Solhaug.  Det var gledelig å se at 
storsalen ble fullsatt, ca.70-80  
mennesker. Og det var en god del 
som kom fra andre kommuner. Vi 
tror det skaper mye god misjonsiver 

når vi kan samles fra litt større om-
råde. Det var Mali som var i fokus, 
og Stina Neergård var festtaler.  
Mali er et farlig land å bo i og det er 
mye motsetninger. NMS. arbeider 
blant det gamle herrefolket fula-
nerne. De er nå undertrykt. Vi fikk i 
ord og bilder sterke møter med en-
keltmennesker. Som vanlig ble det 
servert veldig god mat. All ære til 
damene i Misjonsforeningen.  

Skala gledet oss med variert og god 
sang. Det begynner å bli en god  
tradisjon. Stina avsluttet kvelden  
med å tale over ordet fra Jes. 43,18-19 
(profeten Jesajas ord til jødene som 
var i fangenskap i Babylon): «Dere 
skal ikke minnes de første ting, ikke 

Flotte misjonsdager 
av Leif Raustøl 
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tenk på det som hendte før. Se jeg 
gjør noe nytt. Nå spirer det fram. 
Merker dere det ikke? Ja, jeg legger 
vei i ørkenen, elver i ødemarken.» 
 
Hun sa bl.a.: «Se, jeg gjør noe nytt» 
Jeg tror Gud sier dette til oss alle 
hver eneste dag. Han slutter aldri å 
skape og skape om. I trøblete tider 
er det godt å lene seg på dette 
løftet. Det gjelder enten man sitter 
i fangenskap i Babylon eller må feire 
gudstjeneste der det er forbudt å 

være kristen. Det gjelder også når 
kirke og misjonsarbeidet ikke lenger 
suser av gårde på skinner, når  
foreningene blir små og økonomien 
dårligere. Det er ikke slutt. Noe nytt 
skal spire fram. Merker dere det 
ikke? Tror dere at det kommer til å 
skje?» 
             
Søndag var det misjonsgudstjeneste i 
Lunde kyrkje. Det var dåp og  
misjonsorientering. Og Frøydis  
hadde med seg forsangergruppe fra 
koret. De ledet oss i sanger med 
brasiliansk og Sør- Afrikansk opp-
rinnelse. Takk. Og teksten var fra 
Matt 17 da Jesus åpenbarte seg på 
fjellet og talte med Moses og Elias. 
Og teksten slutter slik: «Og da de 
løftet blikket så de ingen andre enn 
han, bare Jesus.» Det er nok. Han 
er sann Gud og sant menneske. I 
ham bor hele guddomsfylden  
legemlig. Det kan vi tro på og det 
kan vi være med å bringe videre, 
her og i hele verden. Det er misjon. 

 
  

Gudstjeneste og årsmøte  
på Solhaug  
29. mars kl. 11:00 
 

Årsmøte etter gudstjenesten. 
 

Velkommen! 
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Vi er i innspurten av konfirmantåret 

2019-2020. Konfirmantene har igjen 

litt undervisning og konfirmanttreff 

i Seljord.  Her er en oversikt over 

årets konfirmanter: 

2. mai kl. 12.00 i Lunde kyrkje: 
Alexander Matteo Boyles Johnsen 
Brage Sundbø Bjerva 
Erlend Lunde 
Ida Ajer Trevland 
Ida Herrefoss 
Julia Waldenstrøm Schultheiss 
Kevin Dokka Grindrud 
Kristoffer Kornkåsa Jønholt 
Per Nicolay Halvorsen Mognes 
Sander Næs Sigurdsøn 
Thea Lunde Håland 
Tor Greibrok 
Åsta Irene Syvertsen 

3. mai kl. 11.00 i Lunde kyrkje: 
Ingrid Enggrav 
Emil André Homdrom 
Emilie Smukkestad 
Stian Jensen 
Torstein Norheim 
 
10. mai kl. 11.00 i Flåbygd kyrkje: 
Aleksandra Giers 
Gunhild Sofie Halsvik Rønningen 
Tuva Nygård Haukeli 
 
23. mai kl. 12.00 i Landsmarka kapell: 
Anders Hartveit Ryste 
Hamza Wahaliye 
 
24. mai kl. 11.00 i Landsmarka kapell: 
Aslak Midtgarden Skårdal 
Benjamin Kjeldsen Gunnerud 

Konfirmanter 2020 
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Konfirmanter 2021 

Samtidig som vi er i innspurten 
med årets konfirmantkull, starter  
vi opp med påmelding og undervis-
ning av neste års konfirmanter.  

Nyttig info legges ut på menighe-
tens nettside www.lundekirken.no.  
Lurer du på noe, er det bare å ta 
kontakt med oss på kirkekontoret. 
 
Påmelding konfirmasjon 2021: 
Påmelding vil skje via nett fra og 
med 1. mars 2020.  
Nettside for påmelding er:  
https://minkirkeside.no/nome 
 
Konfirmasjonstider 2021  
Lunde kyrkje:    
Lørdag 8. mai kl. 12.00 
Søndag 9. mai kl. 11.00  

Flåbygd kyrkje:   
Søndag 16. mai kl. 11.00   

Landsmarka kapell:   
Søndag 23. mai kl. 11.00 
 
Ønsket og Elsket 
Ønsket og Elsket er en del av Den 
Norske Kirkes konfirmantarbeid.  

De arrangerer felles tiltak og  
arrangementer for konfirmantene  
i prostiet, blant annet: 

• Konf.Kick-off 

Lørdag 18. april 2020 kl. 18.00 - 

22.30. I Husdyrhallen på 

Dyrskuplassen i Seljord. For alle 

8. klassinger i Øvre Telemark prosti. 

Show, konkurranser, aktiviteter, 

skumparty m.m. 

• Konfirmantleir på Gjennestad:  

I uke 32 (3. - 7. august 2020) 

drar vi på konf.leir! Bli med på 

mye gøy og bli kjent med andre 

konfirmanter i prostiet.  

Tilsvarer ca. halvparten av  

konfirmantundervisningen.  

NB! Egen påmelding. 
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Nytt år, ny giv i (nesten) nytt sokne-

råd. I det hele tatt mye nytt på oss 

som samles en gang i måneden for 

å bidra til at menigheten løftes  

opp og frem. Gode forutsetninger i 

rådet for det nå, for rundt bordet 

er det samlet folk med erfaring i 

dette arbeidet, folk med nye og  

gode ideer, folk som kjenner  

menigheten og folk som har mange 

antenner på «utsiden». Og alle  

viser seg å ha motivasjon for dette. 

Det har ikke vært vanskelig å be 

folk engasjere seg i de forskjellige 

oppgavene som vi ønsker å prioritere.  

Aktuelt startes nå arbeidet med å 

få i stand en fin feiring av Lunde og 

Flåbygds kirker ved jubileet i 2022. 

Soknerådet stiller sterkt her og 

både kommune og andre frivillige 

organisasjoner ønsker å bidra. 

Dette er vi spente på selv om det 

ennå er et stykke frem i tid.  

Kyrkjebladet har også behov for  

en fornyelse i forhold til redaksjon, 

økonomi og samarbeid med Holla-

delen. En ny redaksjon er nå i  

støpeskjeen, men vi tar selvfølgelig 

med oss gode, gamle krefter i dette 

arbeidet. 

Den 29. mars finner menighetens 

årsmøte sted, direkte etter gudstje-

nesten som denne gangen er på 

Solhaug. Vi håper på stor oppslut-

ning av alle som har et hjerte for 

menigheten vår, for her finnes  

fellesskapet vårt, her presenteres 

menighetens virksomheter og  

dennes tilstand, med blikk inn i 

fremtiden. 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen fra 

Katrine Burmester, leder i soknerådet 

Hilsen fra soknerådet 
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Foto: Kåre Pedersen, Bilde for Bilde 

Vi var med på konfirmantundervisning, 
siste onsdagen i februar. Duften av 
nykokte pølser slo mot oss da vi 
kom inn på Solhaug. Alle konfir-
mantene kom rett fra skolen, satt i 
lillesalen, tok imot beskjed fra 
Ragnhild og var sultne. Da er det 
godt Berit, Eldbjørg, John Peder og 
Sten Leo disket opp med mat!  
Konfirmantene sang «Thank you, 
Lord, for giving us food» før maten 
ble trillet fram og pølse og brød gikk unna. 
  
Denne dagen var Ønsket og Elsket, 
et felles ungdomsarbeid for alle 
menigheter i Øvre Telemark prosti, 
på besøk. Ungdomsarbeider Ragnar 
Nøsterud, tok med seg Marcus og 
Andrea, 1-års ledere, bosatt i Bø. 
De fortalte hvor mye man lærer 
ved å gå på lederkurs, viste film fra 
alt det morsomme de finner på og 
til slutt en kahoot. Som leder får man 
nye bekjentskaper og nye venner. 
 
Lederåret går over ca. 14 måneder, 
men man kan velge å bli med videre. 
Det starter med leirforberedelse i 
juni 2020 – før konfirmasjonsleiren 
i august. Det er flere ledersamling-
er, lederkurs, turer til Hjartdal og 
Jønnbu, konf.treff og kick-off i  

Seljord, ny leirforberedelse og del-
takelse på konfirmasjonsleiren i uke 
32 / 2021. I tillegg kan man være 
med på julebord, skileir i Hemsedal 
(vinterferie), 24Hours-festival, ake- 
kveld, slåtte- og skjærgårdsfestival. 
Her får man god erfaring som ledere, 
det er et godt miljø og det  
arrangeres utenlandsturer. 
 
Dette er et lavterskel tilbud og man 
trenger ikke å være kristen for å være med. 

Lederkurs - for deg som vil noe mer 

Pris: Kr. 1700,- sendes til menigheten. 
Hva menigheten fakturerer videre til 
den enkelte, er i skrivende stund ikke 
avklart. Når man er ferdig får man et 80 
timers kursbevis, som kan legges ved 
søknader på sommerjobb m.m. 
  
Frist for å melde seg på  er 1. mai  2020, 
www.ønsketogelsket.no 

http://www.xn--nsketogelsket-9mb.no/
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Inger Lise, Mossa og Dordi tok  
turen til Løberg. Her blei me ønska 
velkomen av Berta Hjørdis Follaug 
eller Vesla som ho blir kalla. 

Ho vaks opp i Tveitankroken,  
der mor Magnhild og far Gunnar 
Øygarden dreiv butikk ved Apalnes-
brygga. Folk hadde vori flinke til 
bruke nærbutikken i mange år, men 
etterkvart som folk skaffa seg bilar 
blei det vansklegare for dei lokale 
kjøpmenn.  
 
I 1959 flytte famelien til Flåtten i 
Porsgrunn der Gunnar fekk jobb på 
Hydro. Vesla fekk jobb på Los-
kontoret, som ho jobba på i 15 år. 
1969 gifta ho seg med Ingvar  
Follaug og blei bondekjerring i  
Gjerpensdalen. Med 15-20 mjølke-
kuer pluss ein del ungdyr var det 
nok å drive med. Dei byrja med 
spannmjølking, men etterkvart blei 
det rørmjølking og tank. Dei gjekk 
også over til lausdrift. 

Nå er det sonen Per Gunnar og  
svigerdottera Marit som driv  
garden. Vesla blei enke for 11 år 
sidan og bur nå i kårbolig.  

Når tre syskenbarn er samla, slik 
som denne dagen, blir det mykje 
god prat og mange minner dukkar 
opp. Me lar Vesla fortelja frå opp-
veksten Tveitankroken: 

Den dagen eg kom til verden, var 
syster mi Mossa 5 år. Når ho fekk 
sjå meg sa ho: «Eg vil ikkje vera  
heime med den negerungen». Ho 
tok den vesle ryggesekken og ville 
reise til bestemor Øygarden. 

Olav Stranna som hadde vore lærar 
på Funnemark skulen og ein ihuga 
målmann hadde nok sett preg på 
bygda. Ein dag fekk eg ei ABC bok 
av ein handelsreisande og da gamle 

Tur til Gjerpensdalen 
av Dordi Elisabeth Norheim 

Berta Hjørdis Follaug (Vesla) 
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læraren kom inn, sprang eg mot 
han for å vise han den fine boka.  
Da kom det frå Olav: Du, Gonnar du 
vil vel ikkje øydlegja jentungen din. 
(boka var på riksmål.)  
 
8 dagar etter fekk eg ei ny bok på 
Landsmål. Helsing Olav. 

Halvor Øyaland var læraren min. 
Me hadde stor respekt for han. Om 
våren jeppa  me pinne eller lakka 
paradis borte i vegen. Fekk me au-
ga på den blå Kadetten borte ved 
Vinebergbrygga stoppa me leiken 
og stillte kånn ved vegen. Jentene 
neia og gutane bukka djupt når 
læraren kjørte forbi. Det var ikkje 
så mange leiker å få kjøpt da eg var 
lita. Noko eg var stolt av var ei fin 

dokke eg fekk av tante Borghild, 
den kom frå Amerika. 

Opp i bergskortune laga me 
leikarstugo av mose, stein og  
store pappaskar, dyra blei laga av 
konglar. Der var me heile dagane. 
Det var bare så mykje maur der og 
dei lika eg ikkje. For å bli kvitt dei 
henta eg vatn frå bekken og fekk 
skjula dei vekk. Stadig stod Harald 
Apalnes og ropa «Tom opp te me 
da Erta».  

Ein dag puffa eg han opp i ein vass-
dapa. Det var ikkje så lurt for han 
puffa igjen. Da vart me klissvåte 
begge to og sprang heim for å 
skifte. Innan kvelden vart det 
gløymt og me blei gode venner 
igjen, sjølv om den fine blåprikka 

Barneforeninga i Tveitankroken 1950 åra  
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kjolen min var blitt stygg. 

Eg var så glad i sundagskulen på 
Apalnes hjå Gunhild, Margit og 
Hans. Sjølv om eg var på Kroktjønn-
hytta sprang eg den lange vegen for 
å rekke dit. Margit leda og Hans 
hadde andakten, han spela på  
Salmodikum. Når me stod til konfir-
masjon hadde Hans skrive sang til 
alle konfirmantane. Eg takkar DEI 
for at eg er ein kristen i dag».  
Bønnens makt har enorm  
betydning og rører ved allmakten». 

Barneforeninga hjå Ingebjørg  
Steinhaug og Vesterdalsjentene. 
Åse Vesterdal var beste veninna mi.  
Der laga me julepynt og tegna på 
trearbeid og fekk bruke sviapparat. 
Stor stas! Noko nytt og spennans. 
Me strikka og sauma også. 

Da eg var 12 år sykla eg saman med 
Anna Gundersen til Eivind Lia for å 
gå på gitarkurs. Ein dag var eg så 
uheldig, sykla på eit rekkverk og 
dermed braut eg opp halsen på  
gitaren. Ikkje moro for den hadde 
eg lånt av Gunhild og Sveinung  
Kaasene. Da blei Liestøl redninga, 
han fiksa den. 

Vesla har vori aktiv i båda sundags-
skulen, barneforeningen og anna 
kristent arbeid på Sneltvedt bede-
hus. I dag er det kvinneforeningen  
i NMS ho er mest aktiv i, men også 
Skiensfjorden avd MA. 

I  stugo hennar står det både piano 
og eit par gitarar som ho sier bare 
er til husbruk. Klokka går fort i godt 
selskap. Me takkar for at me fekk 
koma til Vesla og for god suppe, 
kaffe og kaker. 

 

Gunhild, Margit og Hans Apalnes  

Sundagsskulen på Apalnes fyrst  

på 50-tallet  
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Supertorsdag er et tilbud for barn 

fra 1.-6. trinn. Vi møtes på Solhaug 

menighetshus hver torsdag.  

Her koser vi oss med ulike hobby-

aktiviteter. Det har vært både  

hobby, snekring og ulike aktiviteter 

i storsalen etter supertimen.  

I supertimen følger vi søndags-

skoleprosjektet Sprell Levende.  

Barna lærer om tro og hører bibel-

historier. Vi synes det er trivelig å 

se at vårt tiltak har spredd seg enda 

mer og at det har kommet flere og 

flere barn på Supertorsdag.  

Det har vært inntil 24 barn på  

Supertorsdag.  

I desember hadde vi besøk fra 

Ulefoss. Da hadde vi juleverksted, 

varm kakao m/krem, pepperkake-

laging, andakt ved Cathrine og sang 

m/gitar-spill ved Liv Mari.  

 

Foreldrene, besteforeldre og  

trofaste frivillige hjelper til hver 

Supertorsdag. Det er et fint tiltak 

som settes stor pris på av både 

store og små.   

Vi er invitert til Ulefoss i april.  

Samarbeidet mellom de to  

menighetene er veldig positivt. 

Dette tror vi er moro for både ledere, 

foreldre, besteforeldre og barna.  

Supertorsdag 
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Lunde Minigospel er i full gang 

med vårens øvelser. Det er  

torsdag ettermiddag det skjer, på 

Solhaug menighetshus! Vi synger, 

leker, følger signaler fra pianoet, 

spiller på instrumenter, danser, 

hører Bibelhistorie og har det gøy!  

Vi pleier å opptre på et par  

familiegudstjenester i semesteret. Alle barn fra ca. 3-6 år er hjertelig  

velkommen til å være med! Det er fortsatt mulig å melde seg på!  

Påmelding: https://minkirkeside.no/nome 
Mer informasjon om Minigospel kan du finne på www.lundekirken.no, 
og følg gjerne med på trosopplæringens egen Facebook-gruppe: 
«Trosopplæringen i Lunde og Flåbygd menighet.» 

Lunde Minigospel 

https://minkirkeside.no/nome
http://www.lundekirken.no
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Lunde kammerkor er i full gang med vårens oppgaver. Vårt neste store 
prosjekt er vårkonsert i Flåbygd kirke 24. april. I år har vi invitert med 
koret Skala fra Ulefoss, så det blir et riktig stort kor denne gangen! Det er 
mange talenter i begge korene, og noen av dem får vi gleden av å høre i 
egne innslag på konserten. Det blir også anledning til å synge med på 
noen kjente, vårlige sanger.  

Har du lyst til å synge i kor, er du hjertelig velkommen til å begynne i vårt 
trivelige blanda-kor! 

Lunde kammerkor øver på Solhaug menighetshus hver tirsdag kl. 19-21. 
Vi tar gjerne imot flere sangere i alle stemmegrupper. 

For mer informasjon:  
Sjekk menighetens hjemmeside, www.lundekirken.no, eller ta kontakt 
med leder Unni Madsen tlf. 410 20 725 eller organist Frøydis Bøe Holte 
tlf. 950 27 282.  

Lunde kammerkor 

Fra Lunde kammerkors tradisjonelle julekonsert 8. desember 2019, for en fullsatt 
Lunde Kyrkje. Årets gjesteartister var Gine Cornelia Pedersen, Vetle og Åsmund  
Rønningen og Irene Holte Skugstad. 

http://www.lundekirken.no
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Fidus ungdomsklubb 

Vi har hatt gleden av å arrangere 
Fidus annenhver fredag i hele høst, 
og forsetter frem til sommeren. 
Klubben er populær og gjester 
mellom 50-60 ungdommer. Det er 
ungdom fra Ulefoss, Gvarv og Bø i 
tillegg til Lunde. Vi har biljard, kiosk, 
bordtennis, diskotek, spill og mye 
sosial moro. Våren 2020 bestemte 
Fidus å kjøpe inn VR-briller. Dette 
er moro for ungdommen. Nytt er at 
vi har hatt Kahoot og gjestetalere.  
 
Ungdom kan gå igjennom mange 
tøffe ting, og vi tror det er viktig å 
formidle andakter som fokuserer 
på tro, håp og oppmuntring, samt 
fortelle historier og erfaringer som 
ungdommen kan kjenne seg igjen i.   
 
Vi har hatt besøk Kristian Hansen, 
som har delt om livet sitt som  
mobbeoffer. Han har skrevet egne  
bøker og laget cd-er, og reist mye 
rundt i Norge. Fidus har hatt besøk 
av Lise Lotte Kristiansen som snak-
ket om at alle ungdommer er verdi-
fulle og elsket av Gud, hun viste fra 
sine kunstverk og viste frem en 
selvskrevet bok. Hun holder også 
på med en bok som er skrevet til 
tenåringer. Beate Gaarde Hansen 
var gjestetaler sist Fidus-kveld, og 

hun delte om mobbing. Hun delte 
ut et hjemmelaget hjerte hvor det 
sto «Du er mye verdt». Hver gang vi 
har gjestetalere, er det flere som 
har tørket tårer, og fortalt at det 
som ble sagt betydde mye for dem. 
 
Ungdomsarbeider Cathrine har ordnet 
med flere gjestetalere i vårsemes-
teret. Andaktene varer 10-15  
minutter og er ikke hver Fidus. Vi 
har opplevd dette positivt og viktig i 
arbeidet. Fidusarbeidet er oppe og 
går ved hjelp av en ansatt og flere 
trofaste frivillige medarbeidere.  
I høst og vinter har vi hatt flere 
planleggingsmøter sammen. Det er 
et meget positivt samarbeid.  

Lykke og Christina kommer fra Ulefoss, 

og er ofte innom Fidus. 
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Dugnad på Solhaug 

4 karar bruka vinterferieveka til å lage 
hems i lagerrommet på Solhaug. 

Det har gjennom mange års drift  
samla seg opp nokså mykje ting og 
tang, slik at det til tider er trongt og 
litt rotete i det rommet. 

Me vonar at den nye hemsen,  
samstundes med litt kasting av ting, 
kan gjera det meir ryddigt der. Tilskot 
frå Sparebankstiftelsen på kr 21 500,-  
gjorde at me kunne gjera dette.   
Det er me takksame for. 

Frå venstre: Knut Ulsnes, Hans Olav 
Lahus, Harald Pettersen (nede)  
og Sigbjørn Lia. 

25. - 26. januar var trosopplærer 

Cathrine og frivillig Beate Gaarde 

Hansen pakket og klare for 24Hours

-festivalen i Bø. Det er et flott  

samarbeid mellom menighetene. 

Nå var det endelig klart for selve  

festivalen. Det var 17 barn som var  

påmeldt fra Lunde i 2020, flere enn 

det har vært på lenge. Så dette var 

ekstra moro.  Stor takk til Berit og 

Elbjørg for kjempe gode boller til 

barna på festivalen! Det var en  

vellykket helg for store og små.  

24Hours-festivalen 

Barna  koste seg med  aktiviteter,  

is-tårn, andakter og mye mer!  
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Med Haakon Meyer er en trofast 
tjener i kirken gått bort. Han satte 
dype spor og ettertrykk i Lunde  
menighet. Han gledet seg over å 
forkynne det glade budskap. Han 
sto i en tydelig luthersk tradisjon 
med utgangspunkt i lov og  
evangelium og ønsket å forkynne 
hele Guds ord. 
 
Noe av det mange i Lunde vil huske 
er Haakons omsorg og innsats  
for det enkelte menneske. Han  
engasjerte seg når noen hadde det 
vondt, åndelig eller legemlig.  

Han var prest heile tida og han var 
medmenneske heile tida. 
 
Ei gang vi snakka sammen sa han at 
det var så fint å stå i en sammen-
heng av prester med hver sitt  
særpreg. Og han nevnte: Peder  
Dalene med vekkelse,  Einar  
Kindingstad med klar læreforkyn-
nelse og vegledning, Robert Sagaas 
og det folkelige og Hans Amlii med 
sitt fine vesen. «Og hva er ditt  
særpreg?» sa jeg. «Det må vel  
være misjonsprest,» sa han .  
Og sannelig misjonsprest var han, 

Haakon F. Meyer til minne 
av Leif Raustøl 

Haakon F. Meyer var sokneprest 
i Lunde fra 1977 til 1993. Han  
ble boende i Lunde som en aktiv 
pensjonist fram til 2010 da Aud 
og han flyttet til Sandnes hvor 
sønnene bodde i nærheten.  
 
Mandag 10. februar sovnet han 
stille inn med flere av familien 
rundt seg. Lørdag var han  
sammen med hele familien og 
feiret sin kjære Auds 90 års dag. 
En minnerik dag for familien. 
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godt orientert om alt som skjedde. 
Han satt i landsstyret for Det Nors-
ke Misjonsselskap 1981-87. Og alle 
som opplevde Haakon på St. Hans 
basar og misjonsuke oppdaget at 
her var et brennende hjerte. 
 
Mange husker Haakons engasje-
ment da Dørfabrikken på Saga-
moen ble flyttet og hvordan han 
fulgt opp med Arbeidslediges Vel.  
Da han ble pensjonist var han noen 
år leder i Alderstrygdeds forening 
og arrangerte menge flotte turer. 
Noe som engasjerte han veldig  
som pensjonist var takmaleriene av  
Johanne Bugge i Lunde kyrkje. Han 
var veldig opptatt av å vise at  
Johanne Bugge hadde en dyp  
teologisk sammenheng i  
utsmykningen og at det var  
telemarkskunst som fikk et vakkert 
utrykk i kirka. Siste gang Haakon 
var i Lunde tror jeg var i 2017 da 
det var 90 års jubileum for  
takmaleriene. En stor begivenhet. 
 
Haakon Meyer ble i 1958 gift med 
Aud Sagen. Hun har hele tiden vært 
en god støtte i arbeidet. De delte 
misjonsinteressen og hun var svært 
aktiv i besøkstjeneste og misjons-
forening. De har sammen hatt et 
svært åpent og godt hjem hvor 
mange har fått  omsorg, hjelp og 
trøst. Og god plass for kulturelle 

innslag. Og de brukte hjemmet sitt 
aktivt for ulike sammenkomster.  
De har 5 barn og 12 barnebarn. Det 
er usedvanlig sterke bånd i familien 
og savn etter Haakons engasjement 
og omsorg vil nok bli sterkt. Men 
alle de gode minnene om en som 
aldri sparte seg i det godes tjeneste 
og som hadde en frimodig og sterk 
tro vil nok fylle dere med mye trøst 
og takknemlighet. Mange i Lunde 
husker at Haakon ofte sa:  
«Gud er god.» 
  
I 2010 flyttet Aud og Haakon til 
Sandnes og kom i nærheten av  
de to sønnene som er prester i  
området. 
 
Vi i Lunde vil takke Haakon F.  
Meyers for tjenesten i bygda vår. 
Takk for budskapet. Takk for de 
mange møtene med grupper og 
enkeltmennesker. Og takk til  
familien for den positive innsats 
dere gjorde den tida dere bodde 
her. Da jeg begynte som prest i 
Lunde fikk jeg høre mange som  
fortalte om gode opplevelser i  
prestegården, bl. a. venner som 
barna hadde med hjem. 
  
Vi ønsker alt godt og Guds rike  
velsignelse for hele familien. 
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Fra 01.02.2019 – 31.12.2019: 
Aasta Nordskog 200, Anlaug Ajer 250, Anne Gørill Lunde Dahlen 300, Anne 
Marie Dalen  100, Anne Marie Tveit 300, Anne Othilde Kjellemo 300, Anny 
Bergljot Kittilsen 200, Arne Johannes Øygarden 300, Arne Ripegutu 300, 
Asborg Dalen 200, Astrid Strand 200, Atta Thorsdalen 400, Aud Jorunn 
Løkås 200, B og O Kittelsen 200, Bente Kåsa 100, Berit Fredly 500, Birger 
Berge 300, Bjarne Valen 200, Bjørg Evju Bjerva 350, Bjørn Aasheim 200, 
Britt Bergersen Næs 100, Dina Myhre 250, Egil Edgar Halsvik 250, Einar Lia 
400, Eivind Rønningen 300, Eldbjørg og John Peder Lia 500, Elisabeth & 
Halvor Øygarden 200, Elna Marie Bjørge 300, Elsa Bø 500, Elsa Hogga 200, 
Erling Olav Susaas 300, Evy Gunvor Leikvoll 500, Gerd Aasen 350, Gerd 
Thomassen 200, Gjermund Leikvoll 2000, Grete Marie Bratt 300, Gro Håland 
200, Gro Kittilsen 200, Gunhild Leikvoll 200, Gunhild Moen 200, Gunhild og 
Olav Knutslid 400, Gunnar Dalen 500, Gunnar Hegna 200, Gunnar  
Smukkestad 250, Gunnulf Arne Hegna 200, Haakon Fretheim Meyer 1000, 
Halvard Langelid 250, Hans Magne Værstad 200, Hans Olav Lahus 250, 
Harald Omnes 600, Ingebjørg Leikvoll Floten 300, Ingebjørg Siksjø 200,  
Ingebjørg Tveit Felle 200, Ingeborg Randi Apalnes Nymoen 200, Ingeborg 
Smukkestad 500, Inger Hilde Kjøk 250, Ingolf Siksjø 200, Ingrid Lily Tveit 
200, Ingrid Omnes 300, Ingvar Gunnar Ajer 200, Jan Nielsen 300, Jenny 
Rinde 200, Kai Morten Dammen 200, Karen Anne Braathen 200, Kari Brekke 
Nilsen 300, Kari Hørthe Kjeldal 200, Kari Solvoll 300, Kirsten og Anund  
Sunde 300, Kjell Tore Sandstå Hansen 200, Klara Westengen Gregersen 
400, Kirsten Leikvoll 200, Kristine Buverud 200, Laila Lia 500, Leif Raukleiv 
300, Lillian Irene Aasheim 200, Lillian Grini 400, Liv Kleiv Grindrud 200, Liv 
Messel 200, Lunde Bedehus 1000, M. K. Røysland 200, Magne Bø 1000, 
Magnhild Nordskog 200, Mari Tomine Myhre 200, Marit Liestøl 300, Mette 
Linea Bølstad 500, Nils Kittilskås 200, Nils Magne Lundefaret 250, Nils Per 
Hovland 200, Odd A Lunde 200, Odd Halvard Apalnes 500, Odd Sverre  
Kolstad 200, Oddvar Stigen 300, Olaug Fjeldly 100, Anna og Olav Ajer 200, 
Olav Leikvoll 250, Olav Naper Nome 300, Olav og Inger Lise Smeland 400, 
Olav Solvoll 200, Ottar Enggrav 200, Per Harald Ajer 250, Per Kristian  
Værheim 200, Petrus Johannes Maria Van Heerebeek 1000, Ragnhild  
Nygård 300, Rannei Ringhus 200, Reidun Gunnulfsen 500, Reidun Tveit 
300, Rigmor Fosnæs 200, Rønnaug Lindgren 600, Shoaib Akram 1000,  
Sigbjørn Halvorsen 200, Sigbjørn Lia 300, Signe Johanne Hagen 500, Signy 
Jorunn Hanto 250, Solbjørg Steinsrud 200, Solveig Fretland 300, Solveig 
Steinsrud 400, Steinar Tveito 250, Stig Halfdan Kjeldal 200, Svein Gunnar 
Liestøl 200, Terje Kristen Lunde 300, Tor Erik Svennungsen 100 kr, Torbjørn 
Olaf Bjerva 500, Tordis Gulliksveen 200, Tore Tengesdal 500, Tore  
Torsdalen 250, Torhil Bergland 200, Turid Ramfjord 500, Turi Strand 100, 
Ukjent 100, Ukjent 200, Ukjent 250, Ukjent 300, Ukjent 500, Vidar Sandstå 
300, Wenche Marie Kittelsen 250, Øivind Arne Risdalen 500. 

Gaveliste Lunde kyrkjeblad 
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Også denne våren blir det duka for 

Gla`sang-kveld på Solhaug menig-

hetshus i Lunde, datoen er fredag 

17. april  2020  klokka 18.00. Då får 

vi besøk av  Bjørnar og Bent Harald 

Berntzen, far og son, frå Lørenskog. 

Dei kallar seg bare "Bent og Bjørnar" 

og er ein kristen Country-duo, som 

begge spelar gitar og reiser rundt i 

forskjellige menigheter og syng og 

spelar.  

Ein av deira inspirasjonar er  

Country-duoen Curt & Roland frå 

Sverige, og dei syng ein del av dei 

songane dei er kjent for, men også 

mange andre songar.  

Mellom anna syng dei songar som 

Bjørnar sjølv har skrive. Dei har 

med seg cd-ar som blir å få kjøpt. 

Rundt småborda vil vi kose oss med 

suppe, kaker og kaffe.  

Gratis inngang, men det vil bli tatt 

opp kollekt, der eit eventuelt  

overskot vil gå til NMS sitt arbeid i 

Estland. 

Alle er hjertelig velkomne! Lunde 

og Flåbygd sokneråd står som  

arrangør av sangkvelden. 

Gla’sang-kveld på Solhaug 

 

Tyri Bedehus 
 

1. mai-basar kl. 17.00 
Andakt. Sang og musikk. Kveldsmat. 
 
Alle hjertelig velkommen! 
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Vil du være med å støtte  

Lunde kyrkjeblad? 

 
Vi setter stor pris på alle bidrag til å fortsatt kunne utgi Lunde kyrkje-

blad. Vi er heldige, og har mange flinke frivillige som hjelper til å lage 

innhold og levere ut bladet. Men det koster å trykke opp bladet fire 

ganger i året, og vi er derfor glade for alle som fortsatt vil bidra med 

pengestøtte.  

 

Du kan støtte prosjektet på følgende måter: 

Innbetaling til kontonummer: 2665 20 27139 

Merk innbetalingen med «Lunde kyrkjeblad», så vi vet hva det gjelder. 

VIPPS: 522654 
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  LUNDE 

Lunde malerforretning 

 

Annonser 
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GAVE TIL  
LUNDE KIRKE. 

 

Etter avdøde Inger Nome  
f. Haugane har soknerådet  
mottatt en stor pengegave.  

 
Dette er en gave til hjembygda 
hennes, og den skal knyttes til 

Lunde kirke. 
 

Soknerådet er svært glade og  
takknemlige for gaven.  

 
Rådet vil bruke god tid for å finne 
fram til en best mulig anvendelse 

av denne gaven. 
 

Katrine Burmester 
Soknerådsleder 

 

Skyssordning 

Vi har nå på plass en ordning  

med skyss til menighetens  

gudstjenester og arrangementer.  

Ring 412 34 904, så ordner vi det. 

 
 

Ønsker du annonse i kyrkjebladet? 

Ta kontakt med oss på kirkekontoret.  
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Vi er kommet til første dag i vinter-
ferie-uka, og noen i staben har tatt 
seg noen velfortjente feriedager. 
  

I disse dager sender vi ut feste-
avgifter for gravsteder som har  
festefornyelse i 2020, med frist 
20.04.2020. Vi har tilbud om  
gravstell, gjennom IDEA AS.  
  

Følg med på vår nettside:  
www.lundekirken.no  
for mer informasjon. 
  

Nå har alle kirkene i Lunde og  
Flåbygd sokn fått installert  
brannvarslingsanlegg, med  
direktekobling mot 110. 
  

Bårehuset i Lunde blir oppgradert i 
disse dager. Vi startet høsten 2019 
med nytt tak, maling og utvidelse 
av handicaprampe. Bygget skal 
isoleres, vi skal legge skifer og vi 
har kjøpt et brukt kjøkken som  
kirketjenerne har fått på kontoret 
sitt. Totalt sett har vi oppgradert 
bårehuset i verdi. Det er bra. 
  

Videre jobbes det med «Allsang på 
slusa» sitt 10. års jubileum. Vi  
jobber med å få Sigvart Dagsland til 
å komme, søndag 23. aug. 2020. 
Hold av datoen allerede i dag! 

 Denne våren skal vi i gang med 

planlegging av Lunde og Flåbygds 
kirkejubileum. Lunde kirke fyller 
150 år og Flåbygd kirke fyller 200 år 
i 2022. Dette er et samarbeid med 
Nome kommune, Nome kulturskole 
og flere aktører i soknet.  Sammen 
skal vi få til et flott jubileum. 
  

Denne uka sendes det ut invitasjon 
til konfirmasjon i 2021. Alle med-
lemmer og tilhørige vil få invitasjon 
fra kirken. Dersom du ikke er døpt, 
men likevel ønsker å konfirmeres, 
er  du velkommen til å ta kontakt 
med oss på kirkekontoret. 
  

Vennlig hilsen staben v/ Mona 

Hilsen fra staben 

Sigvart Dagsland 

http://www.lundekirken.no/


29 

Gravlagt i Lunde 

Oddvar Ajer 

Aase Rønningen 

Anne-Berit Hella 

Helga Synnøve Hanto 

Arne Magne Fjeldly 

Jan Sigurd Fiskodde 

Gunlaug Dorholt 

Rakel Johnsen 

Knut Gunnar Lundefaret 

Jan Ove Johannessen 

Døpt i Lunde 

Agnes Kaarstein  

  

Døpt i Landsmarka 

Athea Dalen Høgstad  

 

Født 

Undertegna har blitt bestefar til ein 

gut som skal hete Solan. Det har 

forandra livet positivt.  

Arvid 

Slekters gang 

Påmelding via nett: 

https://minkirkeside.no/nome 

(Ulike arrangementer - dåp - konfirmasjon - vielser) 

 Fasteaksjonen 2020 

31. mars fra kl. 17 banker konfirmantene 

på døra di, for å samle inn penger for å gi  

flest mulig tilgang til rent vann.  

Det er som før Kirkens Nødhjelp som står 

bak fasteaksjonen. Det er også mulig å gi  

med Vipps eller kontobetaling. 
 

Ta godt i mot konfirmantene! 
 

Vi trenger også frivillige. Ta kontakt med Stian Holte på tlf: 977 43 658  
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Møter og samlinger 

Lunde bedehus 
April —juli 2020 

DAG DATO TID/KL MØTE / SAMLING 

APRIL Månedens misjonsland: Butan 

Tirsdag 21. 19.00 «Tirsdagsamling med noe attåt» Besøk av: Ulf 
Børje Rahm, Svein Tore Uldal. Sang: Gunnar 
Ajer. 

Fredag 
 
Lørdag 
Søndag 

24. 
 
25. 
26. 

19.00 
 
18.00 
17.00 

Bibelhelg med Kurt Hjemdal  
(felles med «Veslekyrkja») 
Fredag og søndag: Lunde Bedehus 
Lørdag: «Veslekyrkja» 

MAI Månedens misjonsland: Cuba 

Tirsdag 5. 19.00 Radiomisjon P7 / Mediagruppen Grenland 
Besøk av: Johnn Hardang 

Tirsdag 12. 19.00 «Tirsdagsamling» Besøk av: Øystein Norli 

Tirsdag 26. 18.30 Tur til: «Hytte» Se nærmere kunngjøring. 

JUNI Månedens misjonsland: Ecuador 

Tirsdag 
Onsdag 
Torsdag 

2. 
3. 
4. 

17.00 
« 
« 

Dugnads dager på Bedehuset, med innlagt 
«kaffepause» 

Tirsdag 9. 19.00 «Førsommer fest» Besøk av: Asgeir Sele 

JULI Månedens misjonsland: Europa 

Fredag 
Lørdag 

10. 
11. 

10.00 
16.00 

Loppemarked på Bedehuset 
Se nærmere kunngjøring. 
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LUNDE OG FLÅBYGD SOKN 

Lunde prestekontor, Lundetunet 
Brugata 5, 3825 Lunde 

Tlf.: 35 00 86 86  
 

www.lundekirken.no 

 
Kontortid:  
Lundetunet:  

Tirsdager kl. 09.00 - 15.00 

 
Sokneprest: 

Ragnhild Halden, tlf: 992 57 991 
ragnhild@nome.kirken.no  

 
Organist: 

Frøydis Bøe Holte, tlf: 950 27 282 
froydis@nome.kirken.no  

 
Trosopplærer & ungdomsleder:  

Cathrine Friberg Rønneberg,  
tlf: 905 07 822  

caaathrine@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  

 
Jonny Bakkan, tlf: 907 99 217 

jonny@nome.kirken.no  

 
Leder soknerådet: 

Katrine Burmester, tlf: 91 91 39 73 
katrine@familie-burmester.de 

 
Kirkeverge i Nome kommune: 

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

 
Bruk Solhaug 

 

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 

 
Se utleiekalender på lundekirken.no  

under «Solhaug menighetshus». 

 

Gave til Solhaug 
 

Nå er det mulig å gi gave  
til menighetshuset. 

 

Konto nr. : 2610.28.96490 

Frist for innlevering av stoff  
til neste nummer er: 

mandag 25. mai 2020 

Trykt opplag: 1700 stk. 

Lunde Kyrkjeblad 
Organ for Lunde og Flåbygd kyrkjelyd  
Redaktør: Lunde og Flåbygd sokneråd 

 
Frivillig kontingent: 

Kasserer: Eilef Sunde 
Konto nr: 2665.20.27139 
Soknerådets kontonr.: 

Bankgiro: 2665.20.00869 

mailto:froydis@nome.kirken.no
mailto:froydis@nome.kirken.no
mailto:Anette.Sneddon@nome.kirken.no
mailto:jens@nome.kirken.no
mailto:jonny@nome.kirken.no
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HIMMELSKE FAR, gjør dørene til disse hus vide nok for dem som lengter etter kjærlighet og søker sam-

funn 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 15. mars 
3. søndag i fastetiden 
Landsmarka kapell  
kl. 11.00 
Luk 11, 14-28 
 
Søndag 22. mars 
Maria budskapsdag 
Lunde kyrkje kl. 11.00 
Familiegudstjeneste 
Luk 1, 26-38  
 

Søndag 29. mars 
4. søndag i fastetiden 
Solhaug kl. 11.00 
Årsmøte etterpå 
Joh 11, 45-53  
 

Søndag 5. april 
Palmesøndag 
Helgen kirke kl. 11.00 
Familiegudstjeneste  
v/Vebjørn Sagedal 
Felles for begge sokn 
Joh 12, 12-24  
 

Torsdag 9. april 
Skjærtorsdag 
Nome sjukeheim kl. 16.00 
Åpen for alle 
Matt 26, 17-30  
 

Fredag 10. april 
Langfredag 
Flåbygd kyrkje kl. 11.00 
Langfredag i ord og toner 
Mark 14, 26-15,37  

Søndag 12. april 
Påskedag 
Lunde kyrkje kl. 11.00 
Høytidsgudstjeneste 
Luk 24, 1-9  
 

Søndag 19. april 
2. søndag i påsketiden 
Solhaug kl. 11.00 
Familiegudstjeneste 
Joh 21, 1-14  
 

Søndag 26. april 
3. søndag i påsketiden 
Lunde kyrkje kl. 16.00 
Samtalegudstjeneste 
Joh 10, 11-18  
 

Lørdag 2. mai 
Lunde kyrkje kl. 12.00 
Konfirmasjon  
 

Søndag 3. mai 
4. søndag i påsketiden 
Lunde kyrkje kl. 11.00 
Konfirmasjon 
Joh 16, 16-22 
 

Søndag 10. mai 
5. søndag i påsketiden 
Flåbygd kyrkje kl. 11.00 
Konfirmasjon 
Joh 15,1-8  

Fredag 17. mai 
Yrkesskolen i Lunde 
ca. kl. 12.00 
Se nærmere  
kunngjøringer 
Sal 127, 1-3  
 

Torsdag 21. mai 
Kristi himmelfartsdag 
Romnes kirke kl. 11.00 
v/Vebjørn Sagedal 
Felles for begge sokn 
Mark 16, 19-20  
 

Lørdag 23. mai 
Landsmarka kapell  
kl. 12.00  
Konfirmasjon 

 

Søndag 24. mai 
Søndag før pinse 
Landsmarka kapell  
kl. 11.00  
Konfirmasjon 
Joh 15, 26-27  
 

Søndag 31. mai 
Pinsedag 
Holla kirke kl. 11.00 
v/Vebjørn Sagedal 
Felles for begge sokn 
Joh 20, 19-23  
 

 
 

 

Med forbehold  

om endringer. 

Ragnhild Halden forretter  

der ikke annet er nevnt. 


