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Når jeg skriver dette i slutten  

av mai, har vi endelig fått feire 

gudstjeneste sammen igjen i vår 

egen kirke. Og som jeg har gledet 

meg til dette!  

Korona-situasjonen gjorde at vi 

ufrivillig fikk to måneder uten  

samlinger i kirke og på bedehus. 

Det ble gode erstatninger i form av 

andakt og gudstjenester på nett,  

tv og radio. Men det viste likevel 

tydelig at skjerm, telefon og radio 

aldri kan erstatte det personlige 

møte. 

Vi mennesker er skapt til å være  

sammen. Vi er sosiale vesener,  

noen mer enn andre. Vi er avhengige 

av hverandre på godt og vondt. Og 

det å brått ikke få møte hverandre 

utenom via skjerm, har for mange 

vært tungt. Desto større er gleden 

når vi nå får lov til å samles igjen, 

om enn med strenge restriksjoner. 

For meg har savnet av gudstjenes-

tene vært stor. De er jo hoved-

pulsåren i vår kirke. Det å møte 

Gud og hverandre, sammen i Hans 

hus er nødvendig, ja livsnødvendig 

for troen. For meg ble det tydelig  

at ingen av oss tror helt alene,  

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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vi tror sammen.  

Dette kommer så fint fram i  

trosbekjennelsen: Jeg tror….på de  

helliges forsamling. Vi er Guds  

hellige forsamling! Som sammen 

ber, forkynner, lovpriser og klager. 

Vi, sammen, møter Gud og hverandre. 

Og akkurat dette feirer vi i pinsen. 

At Jesus sendte oss den hellige 

Ånd, som gir tro, håp og kjærlighet. 

Vi klarer faktisk ikke dette alene. 

Men trenger hjelp fra Guds Ånd og 

hverandre.  

 

God sommer! 

 

Norsk salmebok 553  

Det er så godt å vitja  

T: Elias Blix / 

M: Ludvig M. Lindeman 

 

1 Det er så godt å vitja 

Guds hus og heilagdom på jord, 

det er så sælt å sitja 

og lyda på Guds gode ord. 

Der er det godt å tjelda 

for trøytte ferdamann. 

Der innved livsens kjelda 

gror liv i aude land. 

Og der den kjelda surlar, 

der byggjer fuglar små, 

den arme duva kurlar 

og lengtar dit å nå. 

 

2 Der inni heilagdomen, 

der fordom blømde Arons stav, 

der spirer beste blomen, 

der enno gror nytt liv av grav. 

Der Anden atter føder 

dei små med vatn og ord. 

Der samlast me som brøder 

og systrer ved Guds bord. 

Der er det sæle stunder, 

der livnar døde opp, 

der lærer me det under 

at turre tre skyt knopp. 

Lunde kyrkje. Foto: Mona Halsvik 
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Det var mykje sang i  
barndomsheimen min. Mamma 
hadde god sangstemme og sang 
ofte. Eg har lært mange songar  
av henne, også dei gamle norske  
songane som eg er blitt glad i.  
Skulle ynskje at fleire av dei kom 
inn i skulen igjen! 
 
Men så var det salmane. Kvar  
gong det var gudsteneste drog vi  
til kyrkja, og når det var samling  
på Fredheim var vi der, vi ungane 
og. Det var slik det var. Mange  
av salmane lærte eg utenat, og  
dei sit fast i minnet. 
 
Mamma var som sagt sangglad, og 

eg sat nok i kyrkjebenken og var litt 
flau, eg syntest ho sang så høgt. 
Det var elles god sang i Flåbygd  
kyrkje i "gamle dagar". 
 
Når eg skal velje ein salme eg er 
glad i, må det bli ein Blix-salme. Det 
må bli nr. 418 i salmeboka: " Jesus, 
du er den himmelveg."   
 
Her finn vi bibelhistorie i enkle  
salmevers. Nokre ord og uttrykk er 
nok ukjente, men dei forklarar seg i 
sammenhengen dei står i.  
 
Ta tid og les seint gjennom alle  
versa, dei er rike på innhald. 

Jesus, du er den himmelveg 
 

1 Jesus, du er den himmelveg 
som til Gud Fader oss leider. 

Frelsa det er å finna deg, liv og uvisnande heider. 
Du er all skapnings ljos og liv, 

verdi då enn i myrker sviv, 
vinglande vilt millom graver. 

Min salme 
ved Aase Gisholt 
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2 Ljoset det inn i myrkret skin, 

myrkret det ikkje vil fata. 
Gud sende verdi Sonen sin, 
verdi då honom må hata. 

Han millom sine eigne stend, 
er då av sine ikkje kjend, 

gjeng som ein framand i verdi. 

3 Men dei som honom tok imot 
og ifrå myrkret seg vende, 

dei som i tru med bøn og bot 
honom som Frelsaren kjende, 

deim gjev han all sin barnerett, 
føder deim atter til Guds ætt, 

etter sitt namn han deim kallar. 

4 Frelsaren til sin Fader fór, 
der han oss rom ville reida, 
sende so Anden sin til jord, 

som oss til sanning skal leida. 
Han ved Guds ord i Jesu namn 
viser oss veg til himmelhamn: 

Jesus er vegen og livet. 

5 Jesus, eg høyra vil til deim 
som etter deg du kan nemna! 

Lat meg ved deg til himmelheim 
dagleg få styra og stemna! 

Utan din arm i miss eg gjeng 
før du meg høgt på ørneveng, 

til eg i himmelen hamnar! 
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Vi har vært igjennom en spesiell  

vinter og vår. Korona - eller Covid 

19, vil bli skrevet inn i historiebøke-

ne våre. 2020 vil vi huske tilbake til  

- for bestandig.  

Året da aktiviteter ble lagt ned, 

barn med hjemmeskole og foreldre 

hadde hjemmekontor. Kirkene ble 

stengt for gudstjenester, vi hadde 

fokus på å holde oss hjemme i frykt 

for viruset. Ikke alle i kirken kan ha  

hjemmekontor, derfor var noen på 

jobb, med strenge restriksjoner. Vi 

traff ikke venner og familie. Heldig-

vis begynner samfunnet nå å løsne 

opp og komme tilbake til normalen. 

Heldigvis har det gått bra, her i  

Nome. De som hadde påvist korona 

er nå blitt friske.  

Vi har mye å være takknemlig for. 

Takknemlig for at vi bor i Nome,  

og i Norge. Takknemlig for  

helsevesenet vi har. 

Tida vi har vært gjennom har vært  

en utfordrende tid for de ansatte.  

Vi har satt oss inn i mye nytt,  

smittevern-veileder, laget filmer og  

konkurranser. Ringt frivillige og 

andre for å spørre det viktige spørs-

målet, "Hvordan har du det?". 

Vi har jobbet på en ny og kreativ  

måte for å nå ut til menigheten. 

Dette har tatt tid - og vi har hatt 

mange arbeidstimer i løpet av  

ukene som har gått. 

17. mai 2020. Året da 17. mai ble 

feiret på en annen måte. Håper alle 

fikk med seg den flotte filmen som  

ble laget om 17. mai i Nome, som 

ble lagt ut på Facebook, og om 

17. mai 2020 - en 17. mai  

vi alltid vil huske 
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kongefamilien som overrasket alle. 

Året da Lunde og Flåbygd menighet 

hadde Drive - in gudstjeneste uten-

for bårehuset ved Lunde kirke.  

Det ble en suksess. Minst 25 biler 

var møtt opp for å delta i guds-

tjenesten der Ragnhild ønsket  

velkommen og Frøydis hadde fått 

med seg flere sangere. Jens styrte 

lyd med stø hånd.  

Vi sang "Lundesongen" og "Ja, vi 

elsker". Det ble en fin stund borte 

ved kirka.  

Ja, vi kan tilpasse oss. Vi klarte det. 

I dag, 24.5.20 har vi vår første  

gudstjeneste i Lunde kirke på 

mange uker. Vi går sommeren i  

møte, med gudstjeneste i hoved-

kirkene våre, Lunde kirke og Holla 

kirke.  

Konfirmanter 2021 

På grunn av korona-restriksjonene 

blir oppstart for konfirmantene 

2021 utsatt til september. Leiren 

som skulle ha vært i august er 

flyttet til vinterferien i uke 8 i 2021. 

Mer informasjon kommer.  

Vi gleder oss til å treffe dere  

til høsten! 

Vi tar fortsatt i mot påmeldinger. 
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Samtalegudstjeneste blir  

30. august i Lunde kyrkje. 

 

19. september Lunde kyrkje: 
 

Alexander Matteo Boyles Johnsen 

Brage Sundbø Bjerva 

Erlend Lunde 

Ida Ajer Trevland 

Ida Herrefoss 

Kevin Dokka Grindrud 

Kristoffer Kornkåsa  Jønholt 

Per Nicolay Halvorsen Mognes 

Sander Næs Sigurdsøn 

Thea Lunde Håland 

Tor Greibrok 

Åsta Irene Syvertsen 

 

20 september Lunde kyrkje: 
 

Emil André Homdrom 

Emilie Smukkestad 

Ingrid Enggrav 

Stian Jensen 

Torstein Norheim 

 

 

Konfirmasjon 2020 

På grunn av korona-situasjonen er konfirmasjonene våren 2020 flyttet til 

høsten. Vi gleder oss til å se dere igjen og feire konfirmasjon med dere! 
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26. september Landsmarka kapell: 
 

Anders Hartveit Ryste 

Aslak Midtgarden Skårdal 

Hamza Wahaliye 

 

 

 

27. september Flåbygd kyrkje: 
 

Aleksandra Giers 

Benjamin Kjeldsen Gunnerud 

Gunhild Sofie Halsvik Rønningen 

Julia Waldenstrøm Schultheiss 

Tuva Nygård Haukeli 

Staben skal ha en velfortjent sommerferie.  
Feriekabalen er som følger: 
 
• Jens Vassend:  uke 27, 28 og 29 
• Jonny Bakkan: uke 30, 31 og 32 
• Frøydis B. Holte: uke 29, 30, 31 og 32 
• Cathrine Rønneberg: uke 28, 29 og 30 
• Mona Halsvik: uke 28, 29, 30, 31 og 32 
• Anette S. Krøgli: uke 28, 29 og 30 
• Ragnhild Halden: uke 29, 30, 31 og 32 
• Vebjørn Sagedal: uke 25, 26, 27 og 28 
• Gunnhildur Baldursdottir:  uke 25, 26, 27 og 28 
  
Kirkekontoret på Lundetunet blir sommerstengt f.o.m.  
uke 28 t.o.m uke 32 (6. juli—9. august). 
 
Prest Vebjørn Sagedal og organist Gunnhildur Baldursdottir  
gjennomfører kirkelige handlinger i ferietida til Ragnhild og Frøydis. 
 
Kirketjener Morten Karlsson har ansvar for koordinering av evt.  
gravferd i kirkevergens ferie. Tlf. 915 21 475. 
 
Håper alle får en fin vår og sommer! 

Ferieavvikling 
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Det har vært en spesiell tid siden 

sist kyrkjebladet kom ut. Den gang 

gikk bladet i trykken omtrent  

samtidig med at hele Norge gikk i 

«lock down». Alle de vante  

aktivitetene i menigheten ble satt 

på vent, til og med gudstjenestene. 

Det har vel ingen av oss opplevd 

før. 

 

Staben opplevde å måtte kaste seg 

rundt og gjøre arbeidsoppgavene 

på en helt annen måte, en ting  

som krevde mye kreativitet og  

omstillingsevne. Dette har de klart 

fint. 

 

Soknerådet har måttet avlyse  

to møtedatoer på grunn av  

restriksjonene. Det har likevel  

vært avholdt digitale AU møter for 

å avklare om det har vært viktige  

saker vi har måttet forholde oss til. 

Det har det vært lite av, siden  

menighetens arrangementer og 

aktiviteter til en stor del har blitt 

avlyst.  

Soknerådsmedlemmene har hatt 

kontakt på email for innspill,  

informasjon og hyggelige  

oppmuntringer.  

 

Kasserer har stått for å søke midler 

hos koronafondet, som er et  

støttetiltak Sparebankstiftelsen og 

Sparebank1 Telemark i fellesskap 

har etablert for frivillige lag og  

foreninger som taper inntekter 

grunnet koronasituasjonen. Der  

har vi allerede fått tilslag på  

søknaden vår og er takknemlige  

for det. 

 

Menighetens årsmøte ble utsatt på 

ubestemt tid. Det vil komme en ny 

dato for dette etter sommerferien, 

sannsynligvis vil det da få en  

enklere form enn det vi er vant til. 

 

Vi håper på en tilnærmet normal 

oppstart på andre siden av  

sommeren. Det skal bli fint å  

komme sammen igjen både som 

menighet og som sokneråd.  

Hilsen fra soknerådet 
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Foto: Kåre Pedersen, Bilde for Bilde 

Omsorg for hverandre kan pleies i 

mange former, men fellesskap gjør 

seg best fysisk.  

 

En god sommer til dere alle! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med hilsen fra 

Katrine Burmester, leder i soknerådet 

Vi er en liten kristen familie som 
bor her i Lunde. Familien består av 
Sunniva og meg, Gerdt Henrik, og 
to gutter Ole Kristian 6 år og Lars 
Henrik 8 år. Vi bor på Lundefaret 
Gård, rett på andre sida av  
Straumen for Lunde kirke.  
 
Det er flott å være en kristen  
familie her i Lunde. Det gjøres  
veldig mye bra arbeid for barn og 
unge. Spesielt setter barna og vi 

stor pris på arbeidet som gjøres på 
Solhaug med minigospel og tidligere 
barnegospel, som vår eldste sønn 
gikk på, og på supertorsdag.  
 
Spesielt hyggelig er det å gå i kirken 
for barna når det er familie-
gudstjeneste. Da er de med å  
synger. Barna går i minigospel og 
har gått i barnegospel. I tillegg går 
de på supertorsdag.  
 
Vi må virkelig si vi er veldig fornøyd 
og imponert over at det er mini-
gospel og supertorsdag på Solhaug. 
Barna gleder seg stort til hver  
torsdag i tillegg til fremføringene 
på Familiegudstjenester. Vi synes 
det er et flott arbeid som gjøres for 
barn og unge her i bygda. Hvis det 
er noe vi skulle ønske var  
annerledes var at det gikk flere 
barn og unge i Lunde kirke. 

Familien på Lundefaret 
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4. april 1868 emigrerte Ole  
Haraldsen og kona Gundbjør til 
USA, med seg hadde dei dottera 
Kari, som da var 3 år gamal. 13. juni 
kjem dei til Quebec ombord i  
barken «Rjukan» som gjekk frå Skien. 

I følge folketeljinga i USA 1880 og 
1900 bur dei i Yucatan i Houston, 
Minnesota. 

Ole Haraldsen blei født 7. oktober 
1836  i Bjørndalen. Foreldra var  
Harald Evensen og Kari Augustins-
dotter, begge frå Lunde. Ole gifta 
seg 30. juli 1865 med Gundbjør 
Tovsdotter frå Helgetveit. 

Foreldra hennar var Tov Pedersen 
og Anne Carine Bjørnsdotter.  
Forutan Kari fekk dei 5 barn til: 
Anny Harold, Elise, Clodina og  
Mathilda. 

Folketeljinga 1910: Ole er enke-
mann. Han bur framleis på same 
plassen saman med 3 av barna. 

I 1854: Ein norsk-amerikansk  
menighet blei grunnlagt ved 
Higland Prairie, eit lite settlement 
med mange norske innvandrar i 
søraustlege Minnesota. 1865 sto 
kjørka ferdig. 

I 1887 bestemmer 8 familiar seg for 
for å danne sin eigen menighet nær 
der dei budde. 

Dei kjøpte 2 dekar jord for å få 
bygd si eiga kjørke. 

Ole Haraldsen får oppdraget ved å 
bygge kjørka, til ein pris $1,75 pr. 
dag. Den skal byggas «34 fod lang, 
26 fod bred og 14 fod høy», 3 
vindauge på kvar side, ha dobbel 
dør på framsida. Kor på baksida 
med eit vindauge på kvar side. Tårn 
6 fot med høgt spir. 

Menigheten fekk navnet «Oak 
Ridge Norsk Evangeliske Lutherske 
Menighet of Houston County,  
Minnesota.» Kjørka blei vigsla for 
fyrste gong 18. juli 1897 av Kristian 
Magelsen. 

Utvandrarkjørka 
av Dordi Elisabeth Norheim 

Slik var den opprinnelege kjørka  

frå 1896 
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I 1895 blei «Ladies Aid» (kvinnenes 
hjelpeforening) etablert. Det blei 
den største inntektskjelda for  
menigheten. 

Kjørka har blitt påbygd og restau-
rert fleire gonger b.la 1908 blei det 
bygd nytt klokketårn galleri og nytt 
kor i 1930 skal annenkvar  
gudsteneste vera på engelsk. 

I 1967 blei menigheten lagt ned  
og det blei halde auksjon på menig-
hetens eigedelar. 

I 1992 kjem direktøren for Norsk 
utvandrar musem på Hamar, Knut 
Djupedal på vitjing og han vill  
gjerne få flytta kjørka til Hamar. 
«The Oak Ridge Cementery Asso-
ciation» gjev kjørka til museet. 

1994 - 1997 kjørka blir demontert. 
Asbestplater på yttersida kastas  

og da kjem den opprinnelege  
kledninga fram. Rosevindauge i  
koret blei restaurert. Dei andre 
vindauga var fine. 

Heldigvis gjekk ryktene om at  
kjørka skulle flyttast til Noreg og 
settast opp der. Da kom Bibelen, 
alterduken, prekestolen og ikkje 
minst døypefonten på plass igjen. 
Altermaleriet hadde blitt tatt vare 
på av eit medlem i menighetsrådet, 
som hadde lagra det samanrulla 
under senga si i alla desse åra. Det 
hadde fått ganske hard medfart, 
men fekk det restaurert av ein  
konservator på Maihaugen.  

Den 11. august 2002 blei Oak Ridge 
kjørka vigsla på nytt av fungerande 
biskop på Hamar Ole Elias Holck. 

Sermonien samla både nordmenn 

Slik ser kjørka ut i dag, og har blitt påbygd og restaurert fleire gonger. 
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Tyri Bedehus 
 

Fredag 4. sept. kl. 18.00 
Misjonsfest på bedehuset for Normisjon 

Taler: Sam Tore Bamle 
Sangkrefter: Heidi, Lise og Mona 

 
Alle hjertelig velkommen 

og norskætta frå andre land, alle 
kom for å hedra sine utvandra  
forfedre. 

Utvandrermuseet ligger på Otte-
stad like ved Hamar, og inneheld  
eit forskningssenter og samlingar 
av bl.a bibliotek, amerikabrev, 
norske og amerikanske  
kjørkebøkar og folketeljingar. 

Friluftsmuseet har 8 bygningar som 
er flytta hit frå Amerika så her kan  
 

ein oppleva historiane til dei norske 
nybyggarane. 

Kjørka som er bygd av  
Lundeheringen Ole Haraldsen er 
midtpunktet i parken. 

Den blir bruka til gudsteneste,  
dåp, vigsler, konsertar og ulike  
kulturarrangement. 

 

Interiøret slik det ser ut i dag. 
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Dette har vært et fint år på Super-

torsdag. Hver torsdag møter vi  

smilende barn som kommer inn 

dørene på Solhaug. Vinteren 2020 

det vært opp til 24 barn, noe både 

barn og frivillige/ansatte syns har 

vært veldig moro!  

Supertorsdag ble i mars stengt  

som følge av Korona-situasjonen.  

Vi mistet derfor de siste  

Supertorsdagene/Fidus før  

sommeren.  Dette var leit både for 

barn og voksne. Men det viktigste 

er at vi tar hensyn i denne tiden.  

For å oppmuntre Supertorsdag-

barna bestemte vi oss for å lage 

aktivitetspakker, som de har fått 

levert hjem. Det har blitt satt stor 

pris på.  

Vi vil rette en stor takk til alle  

frivillige på Supertorsdag og Fidus 

ungdomsklubb. Dere har gjort en 

kjempe bra jobb!  

Vi håper å få startet opp med  

følgende datoer:  

• 6-årsfest 3. september 

• Familiegudstjeneste 6. september 

• Fidus ungdomsklubb 4. september 

• Supertorsdag 10. september  

Supertorsdag 

I tillegg til  

aktivitetspakker, 

har vi arrangert 

konkurranser for 

barna digitalt. 

Her ser dere to  

av premiene. 
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Minigospel startet opp i januar med 

stor optimisme og flere nye barn 

som møttes på Solhaug til sang, 

musikk, dans, lek og bibelfortelling!  

Men, som vi alle kjenner til, fikk 

også Minigospel en brå stopp i 

mars pga Korona-utbruddet.  

Barna har i denne perioden fått  

tilsendt to brev med flere BARNAS-

blader. I det siste brevet fikk de 

også med en liten sommergave; 

boka «Slik som du er».  

Barna har fått et par sanger de kan 

lære seg hjemme, og vi har hatt litt 

kontakt via facebook-gruppen 

«Trosopplæringen i Lunde og  

Flåbygd menighet», med tips til 

bl.a. påskeaktiviteter og samlings-

stunder man kan følge på nett. 

Hanna Rørstadbotten ble den  

heldige vinneren av 

«gledespakken» som ble annonsert 

i facebook-gruppen vår.  

Gratulerer så mye til deg! 

Vi ønsker alle barn i alderen  

3 - 6 år velkommen til Minigospel 

etter sommerferien! Det blir fint å 

være sammen igjen!  

 

Vi regner med at oppstart blir  

torsdag 10. september. 

Lunde Minigospel 
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Det har vært en spesiell tid for oss 
alle denne våren, og ting gikk ikke 
helt som planlagt for Kammerkoret 
heller. Vi startet med å øve til vår-
konsert, som vi skulle hatt sammen 
med koret Skala fra Ulefoss. Denne 
ble avlyst pga. Korona-situasjonen.  

Vi hadde lenge et håp om at 
«Allsang på slusa» kunne gå som 
normalt, og vi har eksperimentert 
med alternative måter å forberede 
oss på. Vi kom frem til en digital 
løsning via en app som kan brukes 
til innlæring av stemmer. Man kan 
velge hvilken stemme man ønsker å 
høre og se notene til. Når ens egen 
stemme begynner å sitte, kan man 
legge til flere stemmer, og på den 
måten øve seg på å synge samtidig 
som man hører andre stemmer.  

Dette er et verktøy som kan være 
nyttig å bruke som et supplement 
til korøvelser også i fremtiden, men 

alle er vel enige om at det aller  
beste er å møte hverandre og 
synge sammen! 

Dirigenten har benyttet tiden til å 
skrive og digitalisere noter, sette 
seg inn i tekniske utfordringer og 
alternativer som det ofte er lite tid 
til ellers. Det er fint å oppdage nye 
verktøy, og ha tid til å lære seg å 
bruke dem! Vi har vurdert å benytte 
Zoom til øving i stemmegrupper, og 
vi har forsøkt å gjøre opptak av  
enkelt-sangere, for så å sette sammen til 
en felles «kor-følelse», men vi kom 
fram til at det var nok å forholde 
seg til en teknisk utfordring i denne tiden. 

Vi har ellers kommunisert via  
korets facebook-gruppe, der vi har 
delt noter, lydspor og informasjon 
om hva som skal øves på i appen. 

Det blir spennende å se resultatet 
av egen-øvingen når vi møtes igjen 
til høsten! 

Lunde Kammerkor 

Lunde Kammerkor fra 17. mai 2019. 

Digitale hjelpemidler har gjort det mulig 
å ha korøvelse hjemme i disse tider. 
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Her er litt historie fra gammelt  
av fra Lundefaret Gård. Navnet 
Lundefaret kommer av faret over  
til Lunde. Lunde «sentrum» lå i 
gamle dager der Lunde Kirke ligger 
nå og Lundegårdene som ligger 

over.  
Gården har fra gammelt av vært 
brukt som ferdselsvei over  
Straumen i alle fall fra 1600 tallet 
og frem til bruene kom i 1928. Når 
en skulle over Straumen måtte en 
velge om en skulle over til Lunde 

kirke og videre mot Bø, eller om en 
ville av på Ajertangen.  
 
En måtte ha kongelig bevilling for å 
frakte folk over elva. Farmennene 
fikk lønn i form av toll «fartolla» fra 
gårdene rundt og ellers betalte 
andre folk pr gang for oversetting. 
Embedsmenn fikk gratis overfart. 
Det var da noen som kledde seg 
opp i fine klær å late som de var 
embedsmenn for å slippe å betale. 
En betalte forskjellig om en skulle 
over eller om en hadde hest og 
kjerre eller ku, sau osv. 
 
Vår familie kom til gården da  
lensmann Eilev Andersen kom som 
leilending til Lundefaret i 
1777.  Lensmann Eilev Andersen 
kjøpte gården i 1814 sammen med 
sin bror Sveinung. På Lundefaret 
var det både rettsal, og  
lensmannen bodde på gården.  
 
Presten hadde ett eget kammers  
«Prestekammerset» når han hadde 
gudstjeneste i Lunde. Lunde hørte 
da til Bøe prestegjeld. Det var også 
gjestgiveri hvor bergmennene som 
fraktet brynestein kunne overnatte. 

Lundefaret Gårds historie 
av Gerdt Henrik Liland 

Lundefaret Gård 

Overfart over Straumen 
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Derav navnet Bergmannskammer-
set. I tillegg var det her farmannen 
bodde og fraktet folk og fe over 
Straumen. Hvis det var hest og  
kjerre eller biler som skulle over 
bruke en lekter. Om vinteren var 
det  flytebrygge over Straumen og 
når det kom store båter åpnet man 

en luke slik at de kunne kjøre forbi.  
Vi hadde den bevillingen på gården 

til 1917 da de offentlige tok over. 
Folk fe og biler ble fraktet over 
Straumen til 1928. I tillegg til alle 
disse funksjonene så var de bønder 
og drev jorda. 
 
Min mor og far tok over gården 
etter onkel i 1989 og  jeg flyttet hit i 
1991. Nå bor jeg her på familiegår-
den sammen med kone og to gutter 
på 6 og 8 år. Barna vår har fått navn 
etter de som bodde her på gården.  
 
Vår yngste sønn heter Ole Kristian 
etter Ole Olsen Lundefaret og vår 
eldste sønn heter Lars Henrik etter 
Lars Lundefaret, som var bror til 
min oldemor, og det var han som 
eide og drev gården etter Ole Olsen 
Lundefaret. 

Lundefaret Gård, med Lunde kirke og Lundegårdene i bakgrunn 

Bilde tatt fra Buevja mot feriestedet på 

Lundefaret, Lundefaret gård i bakgrunn 
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Nome kirkelige fellesråd har  
mottatt smitteveileder utarbeidet 
av Kirkerådet i samarbeid med  
Bispemøtet, KA – arbeidsgiver-
organisasjon for kirkelige virksom-
heter og Norges kirkevergelag.  

Endelig kan vi ønske alle velkommen 
til gudstjenester i Nome, under  
følgende forutsetninger: 

    - Hold avstand og unngå fysisk 
    kontakt (minst 1 m). Personer 
    som bor i samme husstand kan 
    sitte ved siden av hverandre 
    - Husk god håndhygiene 
    - Unngå berøring av inventar  
    og utstyr 
    - Personer med luftveis- 
    symptomer og sykdom skal ikke 
    være tilstede 
 
Hovedkirken 
Gudstjenestene vil bli fra Lunde 
kirke sommeren 2020. Se oversikt 
over gudstjenestene på siste side, 
vedr. sommeren. 

Antall deltakere  
Maks antall deltakere i kirkelige 
handlinger er pr. i dag 50 personer.  
 
Dåp, vielse og gravferd 
Familien må lage liste over inviterte 
deltakere, som leveres til presten. 
 
Gudstjenester 
Alle deltakere må registreres inn 
med navn og telefon nr. Dette kan 
føre til noe kø inn i kirken. Vær  
ute i god tid. Vi håper på  
forståelse for dette. 
 
Merking av plasser 
Vi har merket av plassen der du 
skal sitte. Personer som bor i  
samme husstand kan sitte ved  
siden av hverandre.  
 
Program 
Salmebøker skal ikke benyttes.  
Program deles ut.  
 
Nattverd 
Det blir nattverd under noen av 
gudstjenestene. Informasjon om 
utdeling vil bli gitt.  

 

Informasjon om smittevern i 

kirkene i Nome 
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Gravlagt i Lunde 

Asborg Åshild Kruszewski 

Nils Fjågesund 

Solveig Ovenstrøm 

Rolf Henriksen 

Solvor Kristin Huseby 

Halvard Sandstå 

Tove Johnsen 

Døpt i Lunde 

Ella Hermansen Krohn 

Mari Grindrud 

Hamza Sandstå  

Påmelding via nett: 

https://minkirkeside.no/nome 

(Ulike arrangementer - dåp - konfirmasjon - vielser) 

Slekters gang 

Puter 
Puter til å ha i benken er tatt bort. 
 
Kirkekaffe 
Det blir ikke kirkekaffe etter  
gudstjenesten.  
 
Toaletter 
Toalettene er åpne.  
Håndsprit er satt ut.  
 
Vannkanner og annet utstyr  
på kirkegårdene 
Vannkran er åpen. Utstyr er satt ut. 

Vask før/etter bruk.  
 
Renhold 
Vi har godt renhold i kirkene  
før / etter kirkelige handlinger.  
Det er satt ut håndsprit ved  
inngangen. 
 
Nettsider / Facebook 
Vi oppdaterer våre nettsider og 
Facebook jevnlig.  
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Kjære lundheringer, kjære menig-

het! Jeg har blitt spurt om å fortelle 

litt fra livet i Estland, og det gjør jeg 

gjerne. Tida går. Så langt tilbake 

som høsten 2011 ble Ave og jeg 

sendt ut som misjonærer til Estland 

fra Norge – og Lunde.  

Vi ble sendt ut som misjonærer for 

Det norske misjonsselskap (NMS). 

Vi skulle plante menighet, støtte 

barne- og ungdomsarbeidet, og – 

viste det seg seinere – være med å 

bygge kirkebygg her i Saku hvor vi 

bor og tjener. 

Minnene fra Lunde er for vår del 

særdeles gode, både fra menighets- 

og bygdelivet. Jeg er fortsatt takk-

nemlig for alt jeg fikk lære, og for 

positive mennesker vi fikk møte og 

ha rundt oss. Ingen nevnt, ingen 

glemt. Fortsatt er vi innom Lunde 

en gang i året eller så, og holder 

kontakten med de vi rekker. Vår 

første sønn, Joel (9), ble født og 

døpt mens vi bodde i Lunde, sam-

me år som vi reiste ut som misjo-

nærer. Jeg ser fortsatt for meg 

hvordan han kavet og vendte seg 

mellom pappkasser i huset på 

Åsenberget, mens vi gjorde oss klar 

til flytting. Siden da har vi blitt vel-

signet med to barn til, Paul (5) og 

Maria (3).  

Sommerhilsen fra Estland 
av Mange Mølster, tidligere ungdomsprest 

Barna våre, fra venstre Joel, Maria og 

Paul. Foto: Magne Mølster  

Ave og Magne. Foto: Joel A. Mølster  
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Siden Ave var estisk, kunne hun gå 

rett i gang med arbeidet, mens jeg 

måtte lære språket først. Det gikk 

så bra som man kan håpe med 14 

kasus (28 hvis vi regner med  

flertallsformene). Fortsatt  

forekommer det noen språklige 

blundere, men folk forstår – og  

får seg en god latter iblant! 

NMS er involvert i to menighets-

planteprosjekter i Estland, i  

samarbeid med EELK – den  

lutherske kirka i Estland: Mustamäe 

menighet (en bydel i hovedstaden 

Tallinn med omlag 65 000 

mennesker) og Saku menighet (et 

tettsted med snaut 11 000 

innbyggere utenfor Tallinn). Dette 

er områder som vokste seg store i 

den ateistiske sovjettiden. På den 

tiden ble det aldri bygget kirker, 

snarere tvert imot: Kirker ble stengt. 

I starten var vi involvert begge  

steder, men etter hvert har vi hatt 

mer enn nok med arbeidet i Saku. I 

tillegg har jeg fått oppgaven med å 

være NMS sin landkoordinator i 

Estland, så det blir en del oppgaver 

knyttet til prosjekter og  

informasjon rettet mot Norge  

utenom det lokale arbeidet. 

Vi fikk være med og stifte Saku  

St. Thomas menighet i 2013. Først 

var vi 12 medlemmer, i dag er vi 

127.  I tillegg er det mange andre 

som er med på menighetens  

aktiviteter som hører til i en annen 

kirke eller ikke er døpt, og dermed 

ikke medlemmer. Men nå må dere 

ikke tro at dette var noe Ave og 

Magne fikk til – vi har mange gode 

frivillige lokale medarbeidere her, 

og jeg er overbevist om at når vi en 

gang reiser fra Saku, kommer  

arbeidet til å gå videre. Men vi er 

ikke helt der ennå. 

Saku kirke en maikveld 2020. Foto: 
Magne Mølster 

Paul og Magne. Foto: Magne Mølster  
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Vil du leie Solhaug? 

Utleie  

I tillegg til menighetens egne  

aktiviteter er det mulig å leie  

Solhaug til ulike arrangementer 

som f.eks. begravelser, familie-

begivenheter, barne-bursdager, 

osv.  

De som er interesserte i å leie kan 

gå inn på menighetens hjemme-

side, www.lundekirken.no, og  

klikke seg inn på fanen «Solhaug 

menighetshus». Der vil dere finne 

en link til Solhaugs egen kalender 

som viser når huset er ledig/

opptatt.  

Dere vil også finne et  

bestillingsskjema som dere kan  

fylle ut og dette blir da sendt  

til Harald Pettersen på hans  

e-postadresse: 

hpetter2@hotmail.com.  

Du vil deretter bli kontaktet av  

Harald, som vil bekrefte avtalen,  

og avklarer behov for utstyr,  

avtaler utlevering av nøkler, gir 

praktisk informasjon m.m. Harald 

kan også kontaktes på telefon:  

99 25 06 56. 

Hilsen fra Husstyret 

 

Utleieprisene er: 

• Lillesalen: Kr. 250,- 

• Storesalen: Kr. 550,- 

• Storsal og Lillesal: Kr. 650,- 

• Barnebursdag: Kr. 400,- 

• Minnesamvær: Kr. 700,- 

 

I henhold til koronarestriksjoner 

kan vi ikke ha flere enn 50  

personer samlet på Solhaug. 

 

Velkommen til Solhaug! 

mailto:hpetter2@hotmail.com
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En god gammel tradisjon er  
St. Hansbasaren 24. juni. I mange  
år var den i prestegårdshagen. De  
senere år er den flyttet til Solhaug 
og basaren samler fremdeles 
mange mennesker.  
 
Vi hadde gledet oss til basaren. 
Men slik som situasjonen er nå har 
misjonsforeningen besluttet å  
avlyse basaren i år. Riktignok kan  
vi jo samles, men vi har funnet ut  
at det blir vanskelig å arrangere 
basaren på en trygg og god måte. 
Derfor avlyser vi nå, men vil  
komme sterkt tilbake om ett år. 
 
Misjon er ikke gått ut på dato.  
Men misjonsarbeidet  fortsetter  
og Det Norske Misjonsselskap er 
engasjert over hele verden og  
har mange forpliktelser. Arbeidet 
styres av 3 grunnpilarer: 
 
Dele troen på Jesus: 
Undervisning, menighetsliv,  
litteratur og media 

Utrydde fattigdom: 
Jordbruk og matsikkerhet, helse, 
anti-korrupsjonsarbeid, samarbeid 
og personell 
 
Bekjempe urettferdighet: 
Kvinners rettighet og posisjon,  
vold i nære relasjoner, kjønns-
lemlestelse, barneekteskap,  
funksjonshemmedes rettigheter, 
forfulgte kristne, marginaliserte 
folkegrupper, ledertrening. 
 
Det er absolutt behov for penger 
selv om det ikke blir basar i år.  
Vi  oppfordrer deg  til å gi en  god  
St. Hans gave til misjonen: 
 
Prestegårdens  
Misjonskvinneforening:  
Bankkonto: 2610 33 33910 
Vipps: 525531 

St.hans-basar? 
av Leif Raustøl 
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  LUNDE 

Lunde malerforretning 

 

Annonser 
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Eg er berre doggdropen liten og veik 
som skjelvande ligg på eit blad. 

Eg lever'kje lenger enn morgonen ut, 
så driv eg frå land og fer av. 

Du skapte meg, Herre, og gav meg eit 
kall til arbeid i vingarden din. 

Sjå doggdropen blenkjer når ljoset slepp 
inn, i Guddommens prydnad han skin. 

 
(Utdrag fra «Doggdropen» av Oddmund  

I. Haugen. Foto: Torgjerd Lahus) 

 

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 slutten av mai og  
vi har lagt bak oss en utfordrende 
og krevende tid i forbindelse med  
korona – Covid 19. Hvem skulle tro 
på nyttårsaften, at vi skulle gå inn i 
et år, som vil bli skrevet om i  
historiebøkene? 
 
Det har vært en travel tid for de 
ansatte. Vi har tenkt nytt og  
annerledes. Vi har hatt jevnlig  
kontakt med kommuneoverlegen, 
satt oss inn i smittevernveileder, 
som til tider har blitt oppdatert 
daglig og vi har lært masse om  
formidling av budskapet på en  
ny måte.  
 
Jeg er stolt over alle ansatte som 
har klart dette bra! De fortjener 
virkelig sommerferie – når den tid 
kommer. Du kan se oversikten over 
ferien, i dette bladet. 
  
Foruten kontantoverføring fra  
Nome kommune, har fellesrådet  
èn inntekt, feste-avgifter for grav-
steder. Fakturaene ble sendt ut i 
mars med frist 20. april 2020. Vi  
har tilbud om gravstell, gjennom 
IDEA AS. Vi har plantet stemor nå i 
mai. Trenger du hjelp til planting? 
Ta kontakt med kirkevergen  

tlf. 35 94 62 62 – så hjelper vi deg i 
gang. Prisen er kr. 1320,- for 2020  
+ selvvanningskasse kr. 760,-  
(kun for det første året). 

 
Vi har besluttet å avlyse Allsang  
på slusa i år. Vi gledet oss så til å 
feire 10 års jubileum og at Sigvart  
Dagsland skulle komme!  

Men, Sigvart Dagsland, er ikke  
avlyst. Han kommer til Allsang  

Hilsen fra staben 

Sigvart Dagsland 
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den 22. august 2021. Vi satser på  
en kjempekonsert neste år, med  
Lunde kammerkor og Sigvart  
Dagsland. Vi gleder oss! 
 
Denne våren skulle vi vært 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.  Pga. Covid – 19 er  
planleggingen satt på vent. Har du 
noen historier om jubileumskirkene 
som vi kan dele? 
  
Vi planlegger oppstart av  
aktivitetene i September – og  
håper vi kan gjennomføre dette. 
Konfirmasjonen denne våren ble 

utsatt til september og vi håper at vi 
kan gjennomføre konfirmasjons-
gudstjenester de datoene som er 
satt opp. Se egen sak. 
 
Vi har begynt å få påmelding til 
konfirmasjon i 2021. Årets leir, er 
som mange vet, utsatt fra uke 32 til 
vinterferien 2021. Det vil komme 
mer informasjon om dette etter 
hvert. 
 
Hver høst inviterer vi gullkonfir-
manter til fest. Vi håper å få til 
dette også i 2020.  
  
Følg med på vår nettside:   
www.lundekirken.no og våre  
FB-sider for mer informasjon. 
  
Vennlig hilsen staben v/ Mona 

Du ska itte trø i graset. 
av Einar Skjæråsen 

 
Du ska itte trø i graset. 
Spede spira lyt få stå. 

Mållaust liv har og e mening 
du lyt sjå og tenkje på. 

På Guds jord og i hass hage 
er du sjøl et lite strå. 

 
Du skal ikke røre reiret, 

reiret er e lita seng. 
Over tynne bån brer erla 

 

 
 

ut sin vâre varme veng. 
Pipet i den minste strupe 
skal bli kvitring over eng. 

Du skal itte sette snuru 
når du sir et hara-spor. 

Du skal sjå deg for og akte 
alt som flyg og spring og gror. 

Du er sjøl en liten vek en, 
du treng sjøl en storebror. 

http://www.lundekirken.no/


30 

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 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 24. august 2020 

Trykt opplag: 1700 stk. 

Lunde Kyrkjeblad 
Organ for Lunde og Flåbygd kyrkjelyd  

Redaktør: Torgjerd Lahus 
 

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 7. juni  

Treenighetssøndag 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Felles gudstjeneste 

Matt 28, 16-20  
 

Søndag 14. juni 

2. s. i treenighetstiden 

Holla kirke kl. 11.00 

v/ Vebjørn Sagedal 

Felles gudstjeneste 

Matt 3, 11-12  
 

Søndag 21. juni  

3. s. i treenighetstiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Felles gudstjeneste 

Luk 14, 15-24  
 

Søndag 28. juni  

4. s. i treenighetstiden 

Holla kirke kl. 11.00 

Felles gudstjeneste 

1 Kor 9, 24-27  
 

Søndag 5. juli  

5. s. i treenighetstiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Felles gudstjeneste 

Matt 7,15-20  

Søndag 12. juli  

6. s. i treenighetstiden 

Holla kirke kl. 11.00 

Felles gudstjeneste 

Luk 5, 1-11  
 

Søndag 19. juli  

7. s. i treenighetstiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00  

v/ Vebjørn Sagedal 

Felles gudstjeneste 

Luk 15, 1-10  
 

Søndag 26. juli  

8. s. i treenighetstiden 

Holla kirke kl. 11.00 

v/ Vebjørn Sagedal 

Felles gudstjeneste 

Matt 6, 19-24  
 

Søndag 2. august  

9. s. i treenighetstiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Vikarprest 

Felles gudstjeneste 

Rom 8, 31-39  

Søndag 9. august  

10. s. i treenighetstiden 

Holla kirke kl. 11.00 

Vikarprest 

Felles gudstjeneste 

Luk 5, 27-32  
 

Søndag 16. august  

11. s. i treenighetstiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Felles gudstjeneste 

Matt 23, 37-39  
 

Søndag 23. august  

12. s. i treenighetstiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Matt 6, 24-34  
 

Søndag 30. august 

13. s. i treenighetstiden 

Samtalegudstjeneste i 

Lunde kyrkje kl. 16.00  

Matt 25,14-30  
 

Søndag 6. september 

14. s. i treenighetstiden 

Familiegudstjeneste i  

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Matt 20,1-16  
 

 

Med forbehold  

om endringer. 

Ragnhild Halden forretter  

der ikke annet er nevnt. 


