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Hver høst har vi i kirka høsttakke-

fest, en gudstjeneste hvor vi takker 

Gud for all mat vi har fått fra  

naturen, blant annet korn, frukt  

og bær. Alt som står på bordet har 

Gud gitt oss, mat og drikke, ja,  

også livet har han gitt oss. 

Dette får meg til å tenke: Når takka 

jeg sist for alt jeg har fått? Lenge 

siden du sist sa takk? Takket for 

maten, takket for gaven, takket  

for hjelpa? Hvem takket du sist? 

Noen i familien? Venner?  

Når takket vi Gud sist? Vi kan  

alle tenke oss om et øyeblikk, når  

takket vi sist Han som har skapt  

oss og gitt oss alt godt i gave? Jeg  

prøver ikke nå å oppnå at hverken 

du eller jeg skal få dårlig samvittig-

het. Jeg ønsker heller å utfordre 

deg og meg! Se på alt det gode  

vi har. Livet, familie, venner, mat, 

drikke, helse, fred, hus, klær, bil, 

data, leker, filmer, hobbyer.  

Og mindre materielt: tanker,  

kreativitet, følelser, frihet. 

Alle har vi noe å takke for, noe vi  

er glad for. Det kan vi takke for.  

Takke Gud for.  

Men det er ikke sånn at alt er greit i 

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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livet. Alle opplever vi ting som  

ikke er bra, og som fortjener klage  

i stedet for takk. Vansker i familien, 

dårlig helse, venner som ikke stiller 

opp, ting som går i stykker,  

vanskelig økonomi. 

Og alt kan du snakke med Gud om, 

det er det som er bønn. Gud tåler  

å høre all din klage, Han tåler at du 

kjefter på Han og er sur. Men Han 

tåler også gleden din og du, du har 

godt av å takke Han. Et kjent  

engelsk uttrykk er: «Count your 

blessings». Tell dine velsignelser. 

Det betyr ikke at du ikke skal få  

klage over det som er vondt, men 

det betyr at du ikke må glemme det 

gode du har i livet. Hvis en bare ser 

det som er vondt kan en drukne i 

sitt eget mørke. Men hvis en ser og 

teller sine velsignelser kommer det 

lys inn i mørket. Lys som kan bringe 

en videre. 

Vi skal ikke ta vår materielle  

velstand og alt godt vi har som en 

selvfølgelighet. Da glemmer en noe 

viktig: Det er ikke selvfølgelig! Men 

gitt oss av Gud og bør fylle oss med 

takknemlighet. Ved å takke vender 

vi først og fremst fokuset mot Gud. 

Men den gleden takken skaper i 

oss, gleden over det Gud har gitt 

oss, at Han elsker oss uendelig 

høyt, så høyt at han gav oss Jesus. 

Og vår glede kan smitte i positiv 

forstand. Smitte slik at vår glede 

kan bringe andre glede. Slik er  

takken mer enn bare for deg og 

Gud, den kan være slik du lever for 

deg selv, for Gud, for andre. 

 

Mannsringen i haust 
Mondag 12. oktober, 9. november og 14. desember. 

Alle kl. 18:00, på Solhaug. 
 

Velkommen! 

Alt som står på bordet har Gud  

gitt oss. 
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Foto: Kåre Pedersen, Bilde for Bilde 

Hilsen fra soknerådet 
Vi har nesten begynt å venne oss  

til denne unntakstilstanden, som  

koronapandemien har påført oss. 

Smittevern er blitt en del av  

hverdagen og ennå vet vi ikke  

hvor lenge vi må fortsette å legge 

bånd på oss mht. det vi mennesker 

aller mest er  - sosiale.  

Men nå kommer menighets-

aktivitetene så smått i gang igjen.  

Vi bor i en kommune hvor det har 

vært lite smitte og vi har lært oss 

dette med den «distanserte  

nærheten», så vi er trygge på at  

det skal bli fint å se hverandre igjen. 

På soknerådets første møte etter 

sommerferien handlet mye om å få 

menighetens vante møteplasser 

opp å gå igjen og tilpasse og finne 

akseptable former for dette.  

Vi har i sokneråd bestemt oss for  

å avholde menighetens årsmøte  

nå i høst, siden vi måtte avlyse i 

mars. Det kommer til å bli en  

forenkla utgave, rett etter guds-

tjenesten i Lunde kyrkje den 18. 

oktober. Så satses det på at vi neste 

år er tilbake på sporet slik vi har 

vært vant til å ha det. 

Landsmarka kapell skulle hatt sin 

125-års jubileumsfeiring denne  

høsten. Markeringen av dette blir 

på vårparten i stedet, da regner vi 

med at det er lettere å få til en god 

feiring. Alt avhenger selvfølgelig av 

smittesituasjonen. 

Soknerådet har innvilget en  

permisjonssøknad fra Nils Kristian 

Hardang. Han skal av private grunner 

ikke ha bopel i soknet ett års tid, 

fram til august neste år, og kan ikke 

være en del av soknerådet i den 

tiden. Vi ønsker familien Hardang et 

fint år på Notodden og ser fram til å 

ha dem på plass igjen neste høst. 

Inger Røddesnes rykker inn som 

fast medlem i soknerådet i denne 

perioden. 

 

 

 

 

 

 

Hilsen Katrine Røimål Burmester,  

soknerådsleder 
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Søndag 25. oktober er det klart for 

årets Gullkonfirmant-treff. Invita-

sjoner er sendt ut og vi ønsker alle 

som stod til konfirmasjon i 1970 i 

Lunde og Flåbygd sokn velkommen 

til gudstjeneste i Lunde kyrkje og 

fest på Solhaug menighetshus.  

Vi starter med gudstjeneste søndag 

25. oktober kl. 11.00 i Lunde kyrkje 

ved sokneprest Ragnhild Halden. 

Det blir tatt gruppebilde rett etter 

gudstjenesten, før turen går videre 

til Solhaug menighetshus. På  

Solhaug blir det servert varm mat, 

kaffe og kaker. Det blir god tid til å 

friske opp gamle minner. Ta gjerne 

med bilder.  

 

Påmelding innen 7. oktober  

på e-post:  

anette.sneddon@nome.kirken.no 

eller telefon: 35 94 62 60 /  

35 94 62 62 (hverdager) eller  

35 00 86 86 (tirsdager). 

 

Vi har opprettet en gruppe på  

Facebook som heter:  

Gullkonfirmanter 2020 Lunde og 

Flåbygd sokn. Dette er en lukket 

gruppe, som kan brukes til å få  

kontakt med hverandre i forkant av 

Gullkonfirmant-treffet. Ikke alle er 

på Facebook, så det er valgfritt å 

bruke denne. 

Velkommen til årets  

Gullkonfirmant-treff! 

Gullkonfirmanter 2020 

mailto:anette.sneddon@nome.kirken.no


6 

Lørdag 19. september 
kl. 11.00 i Lunde kyrkje 
Ida Ajer Trevland 
Ida Herrefoss 
Brage Sundbø Bjerva 
Alexander Matteo Boyles Johnsen 
Kevin Dokka Grindrud 
Erlend Lunde 

Lørdag 19. september  
kl. 13.00 i Lunde kyrkje 
Kristoffer  Kornkåsa  Jønholt 
Per Nicolay Halvorsen Mognes 
Sander Næs Sigurdsøn 
Thea Lunde Håland 
Tor Greibrok 
Åsta Irene Syvertsen 

Konfirmasjon 2020 

Som mange har fått med seg, ble konfirmasjonene flyttet fra mai  

til september, 19.—20. og 26.—27. september på grunn av korona-

pandemien. På grunn av restriksjoner, er det lite plass i kirkene, så  

konfirmasjonsgudstjenestene blir bare for konfirmantene og deres  

familie og gjester, og det blir to gudstjenester flere av dagene.  

Vi minner om muligheten for andre til å reise til nabomenighetene  

våre Midt-Telemark, Kviteseid og andre kirker i prostiet, eller å høre  

på radiogudstjenesten disse to helgene. 

Vi gleder oss til å feire konfirmantene, og ser frem til høytidelige og  

hyggelige dager i slutten av september! 
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Søndag 20. september 
kl. 11.00 i Lunde kyrkje 
Ingrid Enggrav 
Emil André Homdrom 
Emilie Smukkestad 
Stian Jensen 
Torstein Norheim 
 
Lørdag 26. september 
kl. 11.00 i Landsmarka kapell 
Anders Hartveit Ryste 
Hamza Sandstå 
 
Lørdag 26. september  
kl. 13.00 i Landsmarka kapell 
Aslak Midtgarden Skårdal 

Søndag 27. september 
kl. 11.00 i Flåbygd kyrkje 
Benjamin Kjeldsen Gunnerud 
Julia Waldenstrøm Schultheiss 
Tuva Nygård Haukeli 
 
Søndag 27. september  
kl. 13.00 i Flåbygd kyrkje 
Aleksandra Giers 
Gunhild Sofie Halsvik Rønningen 

Konfirmanter 2021 

Oppstarten av konfirmanttida for 

konfirmanter 2021 ble preget av 

korona-pandemien, og ble utsatt  

til høsten. Konfirmantleiren ble 

dessverre også utsatt, men vi  

gleder oss til leir i vinterferien,  

uke 8 i 2021. 

Her lokalt i Lunde starter vi  

opp onsdag 9. september rett  

etter skoletid på Solhaug  

med undervisning og annen moro. 

  

Planen for høsten er flere  

undervisningssamlinger på  

Solhaug, presentasjons-

gudstjeneste 25. oktober,  

foreldremøte og lysmesse  

13. desember. 

Vi gleder oss til å treffe  

dere og bli kjent! 

 

Har du glemt å melde deg på? Gå 

inn på www.lundekirken.no eller  

ta kontakt med kirkekontoret så  

hjelper vi deg. 
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Dei gamle kyrkjelege merkedagane 

lever med oss ennå, sjølv om  

tradisjonane rundt dei har bleikna 

noko dei seinare generasjonane.  

I åra 2017-2019 markerte vi nokon 

av desse merkedagane her i soknet 

med song og musikk i ein serie  

konsertar på trettande dag jul,  

Maria bodskapsdag (Marimesse  

om våren) og Allehelgensaftan 

(Helgemesse). Vår lutherske kyrkje 

har nok hatt eit litt tvitydig forhold 

til slike merkedagar, som utan  

unntak har med den katolske  

helgendyrkinga å gjere. Nå har vi  

alt lenge sett ei gjenoppvaking av 

både kyrkjeleg estetikk, helgen-

minne og pilegrimsvandringar i  

Den norske kyrkja, element som 

ikkje minst har hatt sterkt feste i 

dei folkelege tradisjonane rundt  

om i landet.  

 

29. juli i år feira vi Olsok att, på 

same viset som vi gjorde i fjor og 

kvart år så langt bakover vi kan 

minnast. Sjølv om vår markering  

av Olsok ikkje kan måle seg med 

den posisjonen feiringa har på  

Færøyane, har både Stiklestad-spel, 

pilegrimsvandringar til Nidaros-

domen og gjenoppliving av ulike 

lokale tradisjonar gjort at minna 

om den gamle erobrar- og  

kristningskongen Olav Digre på  

ny blir omfamna av kyrkjeliv og  

kulturliv elles. 

 

I avisa Vårt Land har vi i sommar 

sett den årlege olavsdebatten,  

Olsok 
av Borghild Hardang-Hanto 

Stor og lita øks er primstavsymbola 

for Olsok 29. juli og Vesle-Olsok den 

3. august. Her i kopi frå ein primstav 

frå nyare tid. (Privat foto) 
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med alle dei kjende ingrediensane: 

Historia om martyrkongen, krigar-

kongen, striden om symbolikken i 

primstavens og riksvåpenets  

øksemetafor, og olavskultens  

skjebne etter reformasjonen og 

seinare rolle i nasjonsbygginga på  

1800-talet. Denne debatten har 

etter kvart i seg sjølv nådd rituelle 

dimensjonar. I år var spennet i  

debatten uvanleg stort: Frå ymt om 

å rive Nidarosdomen til ovasjonar 

rundt Olavs-minnet som nærma 

seg reine helgen-hyllinga. 

 

Som dei andre merkedagane  

med -ok-ending, gøymer det seg ei 

vakenatt i namnet. Dette skriv seg 

frå dei katolske nattmessene.  

Folkemålets «Olsok» kjem av det 

gammalnorske fullnamnet 

«Ólafsvaka», «vakenatta for Olav», 

og gjeld altså eigentleg den 28. juli 

om kvelden, natta til Olavs døds-

dag. Både nattmessa den 28. og 

heilagdagen den 29. juli blei avvikla 

ved reformasjonen. Men med  

heilagkongens sterke og særeigne 

posisjon i den folkelege  

tradisjonen, var det likevel ikkje  

råd å avskaffe Olsok som festdag i 

Noreg.  

Olav den heilage er rekna som Noregs nasjonalhelgen. Her er martyrdøden 

hans på Stiklestad 29. juli 1030 framstilt på ein alterfront frå 1400-talet, i 

Nidarosdomen. (kirken.no) 

Fortsetter på neste side > 
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I Den norske kyrkja handlar ikkje 

Olsok berre om Olav den heilage, 

men om alle trusvitne og berarar  

av håp som kan gje mot og styrke 

til kristen vedkjenning i dag.  

Såleis er mannen og dagen i vår  

lutherdom omtolka til eit symbol 

for vedkjenning og tru, der  

underforteljingane som førte til 

heilagkåring i 1031 spelar ei mindre 

rolle. Heilag-Olav og Olsok blir  

dermed feira til minne om kva  

sagakongen har hatt å seie for  

Noreg og kristendomen i landet. 

Sidan midten av 1990-talet har  

den gamle tidebønskikken vore  

ein viktig del av gudstenestene i  

Nidarosdomen under Olsok.  

 

Det var fyrst ved 900-årsfeiringa for 

slaget på Stiklestad i 1930 at vi på 

ny fekk ei offisiell feiring av Olav 

Haraldsson, og frå det året har  

Olsok vore offisiell flaggdag.  

 

Kjelder: Bibel.no, Kirken.no, Vårt 

Land. 

 

 Landsmarka kapell 125 år! 
 

  
  1. oktober 2020 er det 125 år siden  
  Landsmarka kapell ble innviet.  
 
  Planen var å feire dette søndag  
  4. oktober med festgudstjeneste  
  og annet program.  
 
  Soknerådet har kommet fram til at         
  dette dessverre ikke lar seg gjøre  
  med de restriksjonene korona-  
  pandemien nå medfører.  
 

 Planen er å heller ha en skikkelig feiring av Landsmarka kapell 
 sitt 125 års-jubileum til vår/sommer 2021.  
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September nærmer seg fort. Lufta 
er kjøligere. Vi plukker bær, sylter 
og safter. Gjør klart lageret for  
vinteren. Staben gjør klar høsten 
for ulike aktiviteter. Etter samtale 
med kommuneoverlegen i forrige 
uke, har vi fått klarsignal til å starte 
opp aktivitetene i kirken, under  
forutsetning av at smittevernregler 
blir fulgt. Det skal vi klare. Alle skal 
føle seg trygge for å komme til 
kirkelige handlinger og andre  
aktiviteter. 
 
De første ukene på jobb etter  
ferien har gått som en vind. Det  
er mye å gjøre – og i tillegg til de 
«faste» aktivitetene, har vi samtale-
gudstjeneste og konfirmasjoner og 
ta hånd om, som vanligvis er på 
våren. Istedenfor fire konfirma-
sjonsgudstjenester har vi delt dem 
opp i sju. Dessverre er det kun kon-
firmanter og inviterte gjester som 
får delta i samtalegudstjenesten og  
konfirmasjonene i 2020. 
  
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? 
Bårehuset i Lunde begynner å bli 
ferdig. Det er lagt skifer på  
handicap-rampen og trappa. Noe 
gjenstår før vi er helt ferdig. 
  
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. 
 
Følg med på vår nettside:   
www.lundekirken.no og våre 
FB-sider for mer informasjon. 
  
Vennlig hilsen staben v/ Mona 

Hilsen fra staben 

http://www.lundekirken.no/
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Beboere og ansatte på Nome sjuke-

heim har, som resten av samfunnet 

vært gjennom en ekstraordinær tid 

denne våren og sommeren.  

Fokuset i media har vært stort på 

effekten isolasjon har hatt på de 

eldre, som allerede i utgangs-

punktet opplever å ha redusert  

mulighet til sosial kontakt grunnet 

ulike funksjonsnedsettelser. I en 

lengre periode var sykehjemmet 

helt stengt for besøkende, og  

beboerne hadde således kun  

kontakt med sine pårørende pr  

telefon eller ved hjelp av andre  

digitale hjelpemidler. Vi kunne  

heldigvis gjøre unntak når  

beboeren var akutt og alvorlig syk, 

og i livets sluttfase.  

En slik nedstenging av samfunnet, 

inklusive institusjoner som Nome 

sjukeheim, har vist seg å ha stor 

påvirkning på våre hverdagsliv. 

Spesielt tydelig blir dette med  

tanke på det grunnleggende  

behovet vi alle har for sosial  

stimuli. Vi trenger fysisk og  

emosjonell kontakt og bekreftelse 

fra de som er glad i oss og bryr seg 

om oss. Digitale løsninger som  

videosamtaler o.l. er helt klart et 

hjelpemiddel som kan bidra til 

dette, men vil uansett ikke være en 

fullgod erstatning. Dermed ble de 

varme og gode medarbeiderne på 

sykehjemmet enda viktigere enn 

ellers i denne perioden,  og de har 

strukket seg langt for å gi hver  

enkelt beboer det den har behov 

for. Det har vært en høy grad av 

kreativitet med små og hyggelige 

opptredener på sykehjemmet, også 

med innslag fra våre ansatte som 

har «flere strenger å spille på». 

En hilsen fra Nome Sjukeheim 
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Gleden var stor da vi utover våren 

fikk tilbud  om konserter og  

andakter ute i hageområdet, og  

på toppen av det hele var været 

mye på vårt lag! Den åndelige  

dimensjonen er viktig og flere av  

institusjonens beboere tilhører  

menigheten, og hadde kjent på et 

savn i forhold til dette. 

Vi er veldig glade for at det har 

vært stor forståelse i lokal-

samfunnet for at nedstengningen 

har vært nødvendig og at tiltakene 

er gjennomført for å beskytte  

institusjonen og dens beboere.  

I samfunnet generelt har mange 

kjent på frykt og uro for smitte. 

Mange av våre bebeoere har  

faktisk et avslappet forhold til  

sykdom og død, til tross for at de i 

høyeste grad må ansees å være i 

risikogruppe. Livet nærmer seg 

slutten og mange er «mette av  

dage». Like fullt er det viktig å  

sørge for at tjenesten har  

tilstrekkelig kapasitet til å gi god 

omsorg og pleie i denne fasen. 

Med farten denne sykdommen 

sprer seg, når den først får fotfeste, 

er det nettopp kapasiteten som har 

vært bekymringen. Derfor var  

nedstengning nødvendig. 

Det er fremdeles begrensninger i 

forhold til besøk og samvær på  

sykehjemmet, men nå i form av at 

man må ringe og avtale besøk på 

forhånd. Dette i følge Helse-

direktoratets råd og anbefalinger 

som forplikter institusjonen å sørge 

for å registrere hvem som til  

enhver tid oppholder seg på  

institusjonen og at disse følger  

gjeldende smittevernregler som 

avstand, håndvask og desinfeksjon, 

og at man unngår å komme hvis 

man har symptomer eller om man 

har oppholdt seg utenlands siste  

10 dager. 

Vi håper på en coronafri høst og 

vinter og ser frem mot en  

normalisering av hverdagen for alle 

 

På vegne av Nome sjukeheim,  

 

Anne Marie Børresen Gramstad 

Leder for pleie og omsorg 
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Nordbygda - Tovdal 1883 
av Dordi Elisabeth Norheim 

Erik Sprove f. 1861 hadde fått  
lærarpost i Tovdal, Åmlid preste-
gjeld. I dei dagar var det nok lang 
reise for unge Erik. Han var der i 
1,5 år som omgangsskulelærar. 

Ein av dei fyrste dagane i februar 
1883 drog han og faren med hest 
til den nye arbeidsplassen. «I korte 
trekk frå Tovdalen» skriver han om 
reisa dit. 

Det faldt mig lidt underlig at skulle 
reise bort saa langt og være fra 
Hjemmet saa lenge. Mor og Søstrene 
mine stod ude paa Trammen og 
saag efter mig  Ja, de græt ja-men 
jeg var glad igrunnen Ti nye deilige 
Fremtidsplaner syntes nu at aabne 
sig skjønne og herlige. 

Saa reiste vi altsaa vidre, Gamle 
Blakken var flink til at «dilte». Snart 
var hjembygden svunden for vore 
Blikk. Det gaar vidre opigjennom 
Bø. Vi er inom hos Landhandleren 
på Tveitan hvor jeg nedlegger  
Helsing til Ketil Skogje. Vi holder 
deilig middag på Ulveneset i Siljord 
Der hender det sig at Konen slaar 
tverdt in paa Politikken og kommer 
med dette underlige spørsmaal». 
Du som er Skulemeister, fyrstend 

deg vel lidt av dette politiske Røre. 
Aa nu, Skolelærer er ingen stor  
Politikker. 

Saa bar det avsted vidre opetter 
Siljordsstranden. Om natten laag vi 
hos den kjente Spillemand Leiv 
Sandsdalen. Han er en kry Mand -
synes Moro i at fortelle om sine 
reiser, men er ikke saa paa Lag at 
jeg faar ham til at spille nu.  

I bidende Kulde reiser vi derfra  
tidlig neste Morgen. 

Komne saa langt som til Brunke-
berg, gjør vi en svinging til venstre. 
Det bar ned gjennom Sundbygden 
Hvidseid. Føret var ypperligt. På 
Hvidseidheimen træffer vi Olav 

Erik Sprove f. 1861 
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Strand. Han er Stationsholder i 
Vraadal og er en meget koselig 
Mand. Klokken var nu halved fire 
og der blir ordskifte mellom mig og 
Far, da jeg ville længre, og Far vilde 
helst logere på Strand. Jeg vant, saa 
vi reiste altsaa vidre Saa fik jeg  
altsaa ikke denne gang Anledning  
til at gjøre mig bekjent med de  
snille gjæstvenlige Folk paa Strand, 
men senere fik jeg det. 

Saa bar det altsaa avsted udetter 
den lange Nisserstranden. Og så 
kaldt,men det værste av alt var  
det at her ligger Gaardene saa  
sprede. Ofte over en halv Mil  
mellom hver Derfor blevdet noget 
leit at passere Stranden nu saa sent 
paa Ettermiddagen. Det var ikke  
frit for at jeg angrede vi skulle reist  
fraa Strand. Far ble litt sur fordi jeg  
bestandig skulle være saa stridig  
og paastaaelig. 

Det blev kaldt, sent og mørkt  
udgjennom de lange Skogsnar. Det 
er næsten saa en fremmed maatte 
bli redd,hvilke vi ikke Døjed. Ende-
lig kom vi til en stor vakker Gaard 
som vi tror vi skal faa Losjere. Far 
gaar ind og spør. Jo vi fik være der 
Gaarden hedde Vik i Nissedal.  
Mannen der var snil og bestemt 
Kar. Da jeg siddende på min koffert 
og skjelvende av Kulde,faar høre fra 
Far at her skulle vi faa Hus, blei jeg 

naturligvis glad. Jeg vil hoppe ned, 
men au-au. Hva er det spør Far Jo, 
da jeg ville aapne kofferten ser jeg 
saa uheldig at Boksen tar i mot 
Knappen paa Kofferten og jeg river 
den iflæng. Ubehagelig. Der hadde 
jeg faat mig en stor Fleng paa det 
ene Laaret. Det er værst nar jeg 
skal ud. Men det fik jo foresten gaa 
som det vilde—jeg har git mig ut i 
Verden nu. 

Det var godet at komme inn hos 
Vik. Et vakkert tun og et Baal lyser i 
den vendlige Stue. Ved spissen  
sidder Manden sjølv. Hans vakkre 
Døttere har det travelt med trivielle 
stel eller med sine Spinderokke. 
Gaardsguttene er ikke hjemme i 
kveld. Konen heller ikke. Hun er 
nemlig paa besøk hos sin Søn der er 
Kjøbmand paa Strand i Vraadal. 
Ved Bordet sidder en Kolpørtør. 
Han er en koselig Kar. Jeg kjøber en 
bok av han. Den hedte Jødenes Krig 
med Romerene. En meget  
interessant Bog. Men den var dyr, 
jeg gav 3.kroner for den.»          
Framhald i neste nummer. 

Utsnitt frå notatene til Erik Sprove. 
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Menighetens årsmøte 
Menighetens årsmøte var planlagt avholdt i mars,  

men måtte utsettes på grunn av covid-19.  
 

Årsmøte vil finne sted etter familiegudstjeneste  
i Lunde kyrkje søndag 18. oktober.  

Alle hjertelig velkommen! 

Lunde og Flåbygd sokneråd har  

bestemt at Fidus starter opp etter 

høstferien. Da vil ungdoms-

arbeideren få god tid til å følge opp 

konfirmantkullet 2020 med samtale-

gudstjeneste og konfirmasjoner, 

samt være med å bli kjent med de 

nye konfirmantene.  

Det skal være trygt for ungdommen 

å komme på Fidus. Vi har god  

kontakt med kommuneoverlege 

Kristin Sekse og følger smittevern-

veileder for DnK samt nasjonal 

smittevernveileder for fritids-

klubber og ungdomshus.  

Vi vil bruke tida godt fram til åpning 

med planlegging og forberedelser. 

Vi gleder oss til å se ungdommen 
igjen!  
 
For mer informasjon, følg  
med på våre nettsider  
www.lundekirken.no samt vår  
facebook-gruppe. 

Fidus Ungdomsklubb 

Fidus åpner  

18. oktober 2020 

http://www.lundekirken.no
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Vi ønsker alle barn fra  
1. - 6. trinn hjertelig velkommen  
til Supertorsdag på Solhaug  
menighetshus. Her koser vi oss 
med ulike hobby-aktiviteter,  
snekrer, leker, Supertime og  
har det gøy! 
 
Pga. korona-restriksjoner har vi 
valgt å endre på tidspunktet på  
SuperTorsdag, slik at det blir  
bedre tid mellom SuperTorsdag  
og Minigospel. Av samme grunn, 
deler vi opp i to grupper fram til 
høstferien.  
 
Inndelingen blir som følger:  
  
Torsdag 10. september kl. 18.15:  
1. - 3. trinn (gruppe 1)     
Torsdag 17. september kl. 18.15:  
4. - 6. trinn (gruppe 2) 
Torsdag 24. september kl. 18.15:  
1. - 3. trinn (gruppe 1)          
Torsdag 1. oktober kl. 18.15:  
4. - 6. trinn (gruppe 2)      
 
Barnet meldes på via:  
minkirkeside.no/nome  
eller via mobil-appen 
«MinMenighetsportal»,  
som lastes ned via GooglePlay  
eller AppStore. 

Vi følger gjeldende smittevernråd, 
og har satt i gang gode tiltak for at 
barn og foreldre / foresatte skal 
føle seg trygge. 
 
Vi oppmuntrer alle foreldrene til  
å komme innom i peisestua vår,  
for en sosial prat. Vi ser frem til å 
starte opp igjen, og se alle  
sammen igjen.  
 
Kontingent: 150 kr i halvåret.  
  
VELKOMMEN!  
 
Hilsen oss på SuperTorsdag 

Supertorsdag 

Maja og Emma lager mye fint på 

hobbygruppa. 

https://minkirkeside.no/nome
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Etter en lang pause er Minigospel 
omsider klar til å starte opp igjen!  
Første øvelse er torsdag  
10. september på Solhaug  
menighetshus, kl. 17:00-17:45.  
Dette er for alle barn fra 3 - 6 år  
(til og med 1. klasse).  
 
Øvelsene består av musikk og  
bevegelse, sang, spill på instrumenter, 
lek, bibelhistorie, dans og mye gøy! 
Vi opptrer på ca. to familie-
gudstjenester i semesteret. 
 
Vi følger gjeldende smittevern-råd, 
og ønsker at foresatte er med på 
øvelsene og sørger for at barna 
bl.a. vasker hender og holder litt 
avstand til hverandre. Syke personer 
skal selvsagt ikke delta på øvingene. 
Alle som deltar på øvingene, både 
barn og voksne, blir registrert pga. 
evt. smittesporing. 

Vi ønsker å ha forhåndspåmelding 
for de som vil være med, slik at vi 
lett kan holde oversikt over hvem 
som kommer, og at registreringen 
ved oppmøte blir enklere.  
Påmelding skjer 
via minkirkeside.no/nome, eller 
appen «MinMenighetsportal», som 
kan lastes ned via Google Play eller 
App Store. Vi vil gjerne at alle  
nye skal registrere seg 
her pga. personvernregler. De som 
har registrert seg tidligere, kan  
melde seg på direkte til Frøydis  
via sms (950 27 282).  
Velkommen til Minigospel!  
 
Kontakt info:  
Frøydis Bøe Holte (organist) 
Tlf.: 950 27 282 
E-post: froydis@nome.kirken.no 

Lunde Minigospel 

https://minkirkeside.no/nome
mailto:froydis@nome.kirken.no
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Lunde Kammerkor starter opp igjen 
med øvelser tirsdag 8. september 
på Solhaug menighetshus kl. 19-21. 
Velkommen til «gamle» og nye 
sangere! 
 
Vi følger gjeldende smittevern-råd, 
og øver med god avstand til  
hverandre. Informasjon vil bli gitt  
til sangerne i forkant av øvelsen. 
Hovedprosjektet denne høsten blir 
å øve fram mot julekonserten i  
Lunde kirke. Styret i koret vil bruke 
tiden fram mot jul til å finne ut 
hvordan konserten kan gjennomføres 
innenfor restriksjonene. Vi vil også 
øve inn og vedlikeholde  
generelt repertoar til bruk ved 

andre anledninger. 
 
Påmelding via minkirkeside.no/
nome, eller appen 
«MinMenighetsportal», som kan 
lastes ned via Google Play eller App 
Store. Velkommen til korøvelser i 
Lunde Kammerkor! 
 
Kontakt info:  
Unni Madsen (leder) 
Tlf: 410 20 725 
 
Frøydis Bøe Holte (dirigent) 
Tlf.: 950 27 282 
E-post: froydis@nome.kirken.no  

Lunde Kammerkor 

https://minkirkeside.no/nome
https://minkirkeside.no/nome
mailto:froydis@nome.kirken.no
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Etter at vi hadde ankommet  

Estland, skjønte vi at det også  

var planer om å bygge kirke. Selv  

om slike planer allerede hadde  

eksistert 15 år før vi kom, tror jeg 

det var greit at det ikke kom for 

tidlig. Kirkebygg uten bærekraftig 

menighet trenger ikke være til  

velsignelse. Men i fjor var tida  

moden, og vår ærverdige bønne-

kjempe Mihkel Reinup (86) fikk 

æren av å ta det første spade-

stikket. Så bygde vi så langt pengene 

rakk i fjor, før vi tok en pause litt  

før jul. Nå i mai startet vi opp med 

byggingen igjen, og så får vi se hvor 

langt vi kommer. Nå er det først og 

fremst innendørs det foregår.  

NMS støtter byggingen, men  

mesteparten av finansieringen av 

kirkebygget kommer fra andre  

steder – mest fra Estland. En del av 

arbeidstiden min nå for tiden går 

med til å ha kontakt med givere og 

drive litt «reklame» for å støtte  

kirkebygging. 

Så er det gøy at vi så langt har fått 

masse positiv tilbakemelding på 

selve bygget: Det er både sakralt og 

moderne, og det første kirkebygget 

på denne kanten av Europa med 

solenergi. Som en del kanskje vet, 

er klassiske kirkebygg vendt mot 

øst. Det er jo i øst sola står opp, og 

øst symboliserer Jesu oppstandelse 

og det nye livet vi får del i gjennom 

dåp og tro. Når alteret står mot øst, 

vil nødvendigvis takgavlene være 

mot nord og sør. Den skrå vinklingen 

til kirketaket mot sør er rett og slett 

ideell for solenergi! 

Utfordringen er å finne en estetisk 

løsning som heller ikke er altfor dyr. 

Det finnes noe som kalles solskifer, 

Sommerhilsen fra Estland - del 2 
av Magne Mølster, tidligere ungdomsprest 

Bilde fra første spadetak (se  

teksten). Foto: Ranno Seppel.  
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men det er veldig dyrt. Heldigvis er 

Estland ganske langt framme på 

dette feltet, og vi fant til slutt fram 

til solpaneler som er såpass estetisk 

fine at de som ikke vet om det, tror 

at det er helt vanlige svarte takplater. 

Disse har vi lagt på sørsiden, mens 

nordsiden er dekket med liknende 

plater uten de kostbare  

solenergi-elementene. 

Solenergi handler for det første om 

å ta ansvar for miljøet. Det er viktig 

at symbolbygg som kirker går foran 

i forhold til bærekraftige energiløs-

ninger. Her skal det nevnes at  

Estlands egen energiproduksjon  

– først og fremst oljeskifer – er 

ganske forurensende. Til slutt handler 

dette selvfølgelig også om økonomi: 

Trossamfunn i Estland får ingen 

offentlig støtte til drift (hvis dette 

ikke er avtalt lokalt), og dette er et 

middel til å holde utgiftene nede.  

Livet i Estland er ellers stort sett 

bra! Vi hadde unntakstilstand her  

i to måneder på grunn av korona. 

Per dags dato er det kun 68 døde i 

landet, noe som med en befolkning 

på 1,3 millioner er relativt lavt.  

Så får vi se om det kommer en ny 

runde til høsten. Fra og med andre 

helg i mai har vi hatt lov til å samles 

til gudstjeneste igjen. Før det var 

alt gjennom internett. Men siden 

bedehuset der vi samles er så lite, 

kan vi ikke samles inne for tiden, 

for da blir folk sittende for tett.  

Vi har derfor utegudstjenester hele 

sommeren, og ber om godt og  

tjenlig vær! 

Det er ellers mye som kan sies om 

arbeidet her og om menigheten.  

Vi har en menighet med veldig 

mange forskjellige slags folk: Både 

fattige og de som sitter bedre i det, 

funksjonshemmede og funksjons-

friske, unge og gamle, kvinner og 

menn. Det at vi er så forskjellige 

kan noen ganger være utfordrende.  

 
Soltaket (sørsiden). Foto: Ardon 

Kaerma  Fortsetter på neste side > 
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 Samtidig er det berikende! Det at vi 

er forskjellige gjør det også lettere 

for nye å finne seg til rette. 

Vi er takknemlige for at Lunde og 

Flåbygd menighet er med og støtter 

arbeidet her gjennom NMS og i  

forbønn. NMS er en av mange  

organisasjoner som har fått  

merke koronakrisa. Problemer i  

økonomien betyr i neste omgang 

nedskjæringer på prosjektene ute i 

verden. Så takk for at dere er med, 

og må Gud velsigne Lunde! 

 

HJERTELIG TAKK 

Kjære dere alle som har vist oss omsorg,  

gode ord og medfølelse  

ved Leiv Fretlands død.  

 

Hjertelig takk for blomster til hjemmene  

og begravelsen. Takk til dere alle som var med oss  

i kirka for å ta avskjed med vår kjære Leiv.  

Takk til fastlege Mamoon, palliativt team i Skien  

og hjemmesykepleien i Lunde.  

 

Takk for gaven kr. 16.286,- til barne-og ungdomsarbeidet  

i Lunde og Flåbygd Menighet. 

 

Hilsen Else, Inger, Lars og Anne med familie 

Ave og Magne. Foto: Joel Andreas 

Mølster  
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Dette er en preste-historie som  

er 100% sann, og den kan  

etterprøves. 

 

Det er søndag, 28. juni, i Holla 

kirke i Ulefoss. Gudstjenesten  

går sin gang, vikarpresten har 

holdt sin preken og det er tid for 

nattverd. Alt som skal sies og 

synges er gjort - de siste ordene 

«Kom, for alt er ferdig» er sagt,  

og presten går med faret med  

oblater i en hånd, og begeret  

med vin i den andre hånden.  

Nattverden skal foregå foran koret, 

altså området ved alteret, på  

grunn av koronatiltak. 

 

Ved begynnelsen av alterringen 

skjer det. Presten er konsentrert, 

og glemmer et trinn - og tråkker  

ut i løse lufta. Med flagrende  

prestekjole og nattverdsbrødet som 

fyker omkring som en hagleskur i 

en høststorm, og nattverdsvin som 

spruter rundt som en islandsk  

geysir, går presten, som ikke er  

direkte slank og smekker, rett i  

gulvet. 

Da blir det oppstandelse i kirken. 

Klokker, kirketjener, prestefrue og 

andre stormer frem for å hjelpe 

den falne presten. Han kommer seg 

på beina, den tidligere hvite preste-

kjolen, albaen, er farget rød av  

vinen, og det drypper rødvin av 

prestens lysegrå hår og skjegg.  

Det ble ingen nattverd. 

 

Om ikke annet fikk vikarpresten, 

altså jeg, gitt menigheten en guds-

tjeneste de sent vil glemme. 

Prosten ble orientert av meg - og 

han kom med følgende trøstens 

ord: «Ha, ha. Det skulle jeg gjerne 

ha sett!». 

Tegningen av hendelsen er begått 

av min bror, Jon Henriksen. 

Da presten sørget for oppstandelse 
av Sverre F. Henriksen 
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Verden er fortsatt inne i en uvanlig 
tid, med Covid – 19. Heldigvis er 
det pr. i dag ingen smitte i Nome 
eller Midt-Telemark.  

Vi må inntil videre følge  
det som står i Smitteveilederen  
datert 16.06.2020, utarbeidet  
av Kirkerådet i samarbeid  
med Bispemøtet, KA –  
arbeidsgiver-organisasjon for  
kirkelige virksomheter og  
Norges kirkevergelag. 

Vi ønsker alle velkommen til kirken, 
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 
Kirkelige handlinger vil fortrinnsvis 

bli fra Lunde kirke. Se oversikt over 
gudstjenestene på siste side 32. 

Antall deltakere 
Maks antall deltakere i kirkelige 
handlinger er 100 personer i Lunde 
kirke. I Flåbygd kirke kan vi ha  
70 deltakere og Landsmarka kapell 
40 deltakere.   

Dåp, vielse og gravferd 
Familien må lage liste over inviterte 
deltakere, som leveres til presten i 
god tid. 

Kirkelige handlinger 
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 og stengt av benker,  
for å holde 1 meter avstand. 
Personer som bor i samme  
husstand kan sitte ved siden  
av hverandre. 

Salmebøker 
Vi kan nå bruke salmebøker. 

Nattverd 
Det blir nattverd under noen av 
gudstjenestene. Informasjon om 

Smittevern i kirkene i Nome 
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utdeling vil bli gitt. 

Puter 
Puter til å ha i benken er tatt bort. 

Kirkekaffe 
Vi starter opp med kirkekaffe i høst. 

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. 

Gravlagt i Lunde 

Leiv Fretland 

Arnfinn Andersen 

Anborg Dorholt 

Johanne Skoe 
 

Gravlagt i Landsmarka 

Nils Ole Plassen 

Mariann Teigen 

 

 
 

Gravlagt i Flåbygd 

Sveinung Standeren 

Thomas Berge 
 

Døpt i Flåbygd  

Helene Hartveit  
 

Døpt i Lunde  

Ingrid Berg Børte 

Håkon Enggrav Nilsen 

Ida Herrefoss 

Påmelding via nett: 

https://minkirkeside.no/nome 

(Ulike arrangementer - dåp - konfirmasjon - vielser) 

Slekters gang 
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Møter og samlinger 

Lunde bedehus 

September - desember 2020 

DAG DATO TID/KL MØTE / SAMLING 

SEPT. Månedens misjonsland: Butan 

Tirsdag 1 19.00 «Samlingsfest» Besøk av: Asgeir Sele og Gunnar Ajer 

Tirsdag 15 19.00 «Hva nå – tanker i tiden» Temakveld. Besøk av 
Terje Olafsen 

Tirsdag 22 19.00 «Bibeltime 1» v/Leif Raustøl 

Tirsdag 29 19.00 «Tirsdagsamling 1» Besøk av: Ragnhild Halden 

OKT. Månedens misjonsland: Cuba 

Tirsdag 6 19.00 «Tirsdagsamling 1» Besøk av: Sam Tore Bamle 

Tirsdag 13 19.00 «Tirsdagsamling» Besøk av: Ulf Børje Rahm 

Tirsdag 20 19.00 Temakveld: «Å være menneske – i lys av Bibelen» 
v/ Ulf Vege 

Tirsdag 27 19.00 «Tirsdagsamling 2» Besøk av: Sam Tore Bamle 

NOV. Månedens misjonsland: Ecuador 

Tirsdag 3 19.00 Bibeltime v/ Aksel Bugge «Marta, Maria og Lasarus» 

Tirsdag 10 19.00 Bibeltime 2  v/Leif Raustøl 

Tirsdag 17 19.00 «Tirsdagsamling 3» Besøk av: Sam Tore Bamle 

Tirsdag 24 19.00 «Fra Bedehusland – Han er min sang og min 
glede ..» 

DES. Månedens misjonsland: Aserbajdsjan 

Tirsdag 1 19.00 «Tirsdagsamling 2» Besøk av: Ragnhild Halden 

Tirsdag 8 19.00 «Før-julsamling» 
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Den tradisjonelle Solhaugbasaren blir 
mindre og mindre tradisjonell for  
hvert år. I år er det to forhold som 
gjør basaren forskjellig fra tidligere. 
Det ene er at vi kombinerer Glad-
sangkveld med Solhaugbasar. Det 
andre er koronasituasjonen som gjør 
at vi må gjennomføre en rekke tiltak 
for  at alle skal være trygge for 
smitte. Noen av disse tiltakene  
beskrives nedenfor. 
 
Gla’sang: Planen var at det skulle 
være en Gladsangkveld på Solhaug i 
april med far og sønn Bjørnar og Bent 
Harald Berntzen fra Lørenskog.   
Koronassituasjonen gjorde at den  
kvelden ble utsatt til 20.11.2020. 
De kaller seg  "Bent og Bjørnar" og  
spiller og synger musikk inspirert av 
country-duoen Curt og Roland. De 
har med seg CDer som blir å få kjøpt. 
 
Basaren: Vi kan love mange fine  
gevinster! Inntektene går som vanlig  
til driften av Solhaug.  Korona-
situasjonen gjør at vi i år har mista  
mye av inntektene fra utleie og 
andre arrangementer som var  plan-
lagt. Håper derfor på godt loddsalg! 
 
Bevertning: Det blir bevertning, men 
det er ennå ikke bestemt hva den  
består av og hvordan den skal  

gjennomføres.  Vi må finne en måte 
som er forenlig med koronasituasjonen. 
 
Inngangspenger og loddkjøp: 
Inngangspenger kr. 100,- inkl. ETT  
lodd. Ekstra lodd koster kr. 100,- for 
2 lodd.  For å unngå veksling kjøpes 
det to og to lodd (  kr. 100,-).  
Loddsalget skjer i forbindelse med  
at den enkelte registrerer seg og  
betaler inngangspenger.  
 
Koronatiltakene vil bl.a. innebære: 
-  Dersom du har forkjølelse-

symptomer eller lignende  
kan du ikke delta 

-  Den  enkelte må passe på avstand 
til andre.  Det blir ikke småbord, 
men stoler plassert ut med  
1 meters mellomrom. Vi regner 
med at det da blir plass til  
ca. 60 personer. 

- For å begrense smittefare ved  
loddsalg og pengehåndtering  
betales inngangspenger, og  
lodd selges når du kommer.   

- Håndsprit vil være lett tilgjengelig 
- For å unngå kø m.m. blir mat og 

drikke servert der dere sitter. 
 
Vi gleder oss over å kunne invitere 
dere til dette arrangementet og  
ønsker velkommen til Solhaug  
fredag 20. november 2020 kl. 18.00. 

Solhaugbasar og Gla’sangkveld 
20. november 2020 kl. 18:00 



28 

 

 

  LUNDE 

Lunde malerforretning 

 

Annonser 
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Ein oase i Landsmarka. 
På veg til Landsmarka, nederst i  
Sanddalsbakken, ligg Vasskupa.  
Ei kjelde der både folk og dyr kunne  
stilla tørsten sin heile året, i tidlegare 
tider. Også i dag er det godt vatn i 
kupa sjøl om den er blitt litt "annleis". 
No blir friskt vatn leia frå ein bekk  
og inn til kupa.  

 

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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Vil du være med å støtte  

Lunde kyrkjeblad? 

 
Vi setter stor pris på alle bidrag til og 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. 

Kontonr. : 2610.28.96490 

Frist for innlevering av stoff  
til neste nummer er: 

mandag 16. november 2020 

Trykt opplag: 1700 stk. 

Lunde Kyrkjeblad 
Organ for Lunde og Flåbygd kyrkjelyd  

Redaktør: Torgjerd Lahus. Tlf. 909 96 367. 
 

Redaksjonskomite: Katrine Burmester,  
Dordi Elisabeth Norheim, Mona Halsvik,  

Trond Andre Lundmark. 
 

Frivillig kontingent: 
Kasserer: Eilef Sunde 

Kontonr.: 2665.20.27139  

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 
Lørdag 19. september 

Lunde kyrkje  

Kl. 11.00 og 13.00 

Konfirmasjonsgudstjenester 
 

Søndag 20. september 

16.s. i treenighetstiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Konfirmasjonsgudstjeneste 

Mark 7,31-37  
 

Lørdag 26. september 

Landsmarka kapell  

Kl. 11.00 og  kl. 13.00 

Konfirmasjonsgudstjenester 
 

Søndag 27. september 

17.s. i treenighetstiden 

Flåbygd kyrkje  

kl. 11.00 og 13.00 

Konfirmasjonsgudstjenester 

Joh 11,17-29  
 

Søndag 4. oktober 

18.s. i treenighetstiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Matt 8, 14-17  
 

Søndag 11. oktober 

Ingen gudstjeneste  

p.g.a. høstferie   

Søndag 18. oktober 

20.s. i treenighetstiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Høsttakkefest og  

familiegudstjeneste  

Joh 11, 1-5  
 

Søndag 25. oktober 

Bots- og bededag 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Gullkonfirmanter og  

konfirmantpresentasjon 

Luk 13, 22-30  
 

Lørdag 31. oktober 

Lunde kyrkje kl. 16.00 

Minnegudstjeneste  
 

Søndag 1. november 

Allehelgensdag 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Matt 5, 1-12  
 

Søndag 8. november 

23.s. i treenighetstiden 

Lunde kyrkje kl. 17.00 

v/vikarprest 

Mark 10, 28-31  

Søndag 15. november 

24.s. i treenighetstiden 

Flåbygd kyrkje kl. 11.00 

Joh 6, 63-69  
 

Søndag 22. november 

Domssøndag/ 

Kristi kongedag 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Matt 25, 31-46  
 

Søndag 29. november 

1.s. i adventstiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Luk 4, 16-22a 
 

Søndag 6. desember 

2.s. i adventstiden 

Kleppe grendehus  

kl. 11.00 

Luk 21, 27-36 

Søndag 13. desember 

3.s. i adventstiden 

Lunde kyrkje kl. 17.00 

Lysmesse 

Luk 3,7-18 
 

Søndag 20. desember 

Ingen gudstjeneste 

 
 

 
 

 

Med forbehold  

om endringer. 

Ragnhild Halden forretter  

der ikke annet er nevnt. 


