
      

 

DEN NORSKE KYRKJA 
Lunde og Flåbygd sokneråd 
 
 

Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd 19.08.20 
 
Til stede: 
Ragnhild Halden, Jostein Vetland, Carina Syvertsen Pedersen, Øyvind Berg 
Andersen, Katrine Burmester, Inger Røddesnes, Øivind Lunde og Eilef Sunde 
(1.vara). 
 
Forfall: 
Nils Steinar Stavsholt og Nils Kristian Hardang 
 
Agenda: 
Dagens ord ved Ragnhild Halden 
«Vær ikke bekymret», sier Jesus til oss 
 
Sak 26/20 
Godkjenning av innkalling og referat 
 
Vedtak: 
Innkalling godkjent med følgende merknader: 

• Mona Halsvik bør omtales med tittel kirkeverge. 

• Sak 31/20 Eventuelt  
Jostein Vetland ønsker en ekstra sak under eventuelt. 

• Orientering: Øyvind B.A. ønsker å presisere innhold i siste nummer av 
Kyrkjebladet. 
Orienteringen utgår. 

 
Referat godkjent, med en merknad 

• Ragnhild Halden ber om fritak fra økonomiutvalget (Sak 23/20). 
 
 
Sak 27/20  
Årsmøte -ny dato og i hvilken form? 
 
Vedtak: 
Må gjennomføres så snart som mulig. 
Aktuelle dager er 18.oktober eller 1.november. Årsmøtet holdes i Lunde kyrkje, som 
har plass til 100 personer. Møtet gjennomføres etter gudstjenesten, med servering 
av kirkekaffe. 
Dersom planlagt basar på Solhaug 18.okt. blir avlyst, holdes årsmøtet denne 
dagen. I tilfelle det blir basar holdes årsmøtet 1.november. Dette må avklares. 
 
 
Sak 28/20 
Jubileum Landsmarka kapell (125 år) 
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Vedtak: 
Festgudstjeneste utsettes til etter påske 2021, da det vil være aktuelt med 
utegudstjeneste for å få plass til flere. Et slikt arrangement er lettere å gjennomføre 
f.eks. i mai enn på vinteren. 
Kunngjøring kommer i Lunde kyrkjeblad. 
 
Sak 29/20 
Hjelp fra soknerådet til konfirmasjonshelgen 
 
Vedtak:  
På grunn av korona-situasjonen er det behov for hjelp til registrering av 
konfirmantenes gjestelister med navn og telefonnr. Alle tilstedeværende skal være 
registrert. Det er også nødvendig med en parkeringsvakt ved Flåbygd kyrkje. 
Konfirmasjonsgudstjenestene gjennomføres slik: 
Lunde kyrkje, lørdag 19. sept. kl. 11.00 og kl. 13.00, hjelper: Katrine. 
Lunde kyrkje, søndag 20. sept. kl. 11.00, hjelper: Jostein. 
Landsmarka kapell, lørdag 26. sept. kl. 11.00 og kl. 13.00, hjelper: Jostein. 
Flåbygd kyrkje, søndag 27. sept. kl. 11.00 og kl.13.00, hjelper: Jostein. 
Parkeringsvakt: Øyvind B. A. 
 
Sak 30/20 
Etiske retningslinjer ved bruk av sosiale medier 
Innspill og/eller godkjenning av skriv fra Nome kirkelige fellesråd 
v/Mona Halsvik 
Skrivet ble delt ut under siste soknerådsmøte, ligger som kopi til denne 
innkallingen. 
  
Vedtak:  
Soknerådet mener at de etiske retningslinjene ved bruk av sosiale medier også må 
gjelde for oss i soknerådet, og andre som arbeider innenfor frivillig 
menighetsarbeid, ikke bare ansatte.  
Dessuten mener vi at de etiske retningslinjene også må omfatte andre ting, f.eks. 
bruk av bilder, regler for arbeidsplasser. 
 
Sak 31/20 
Eventuelt 
  
Sak 1: Jostein Vetland ber om soknerådets synspunkter på oppstart av Fidus 
og SuperTorsdag 
Ikke lett å gjennomføre smittevernreglene når det drives fritidsaktiviteter med barn i 
alle aldre. Gjenåpning må skje på faglig grunnlag, slik at ingen føler seg utrygge, 
verken deltakere eller ledere.  
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Vedtak: 
SuperTorsdag starter som planlagt, med smittevernstiltak, men soknerådet 
anbefaler at oppstart av Fidus utsettes til etter høstferien hvis forholdene ligger til 
rette for det.. 
5 medlemmer stemte for utsettelse av Fidus, 2 stemte imot.  
Vedtaket sendes til kirkevergen som har styringsrett i saken.   
 
Sak 2: Nils Kristian Hardang søker permisjon fra soknerådet 
På grunn av flytting til Notodden, søkes permisjon fra 1. aug. 2020 til 1. aug. 2021. 
Nils Kristian ventes å flytte tilbake til soknet om ett år. 
 
Vedtak:  
Soknerådet innvilger søknaden og ønsker velkommen tilbake. 
I permisjonstiden går Inger Røddesnes inn som fast medlem, og Øivind Lunde som 
første varamedlem og han møter fast i soknerådsmøtene. 
 
Sak 3: Fotografering av årets konfirmanter 
Forespørsel fra prestekontoret om merkostnader til konfirmantfotografering. 
Fotograf Kåre Pedersen i Bilde for Bilde er sykemeldt og kan ikke ta jobben i år. Det 
har vært vanskelig å få tak i en annen fotograf som erstatning på så kort varsel. Bø 
fotosenter kan stille opp, men koster en del mer. 
 
Vedtak: 
Soknerådet tilrår at Bø fotosenter får oppdraget.  
 
Orienteringer: 

• Innkomne midler fra prosjekt Sammen som kirke i verden 
Første gudstjeneste etter korona-stengingen var 24. mai og de innkomne 
offermidlene gikk til Den tredje verden – Estlandprosjektet. 
Forsøk med innsamling på Facebook var ikke vellykket. 

• Gavemidler etter begravelsen til Leiv Fretland. 
Pengene skal gå til Barne- og ungdomsarbeid i Lunde. 
Innkomne kontanter fra kirken var kr. 8800, og med tillegg av vipps, vil 
beløpet være ca. kr. 15.000. Dette er vi svært takknemlige for. 

• Bilde av Rune Lia i sokneprestrekka i kirkene våre 
Katrine skal i møte med Rune Lia om saken. 

• Neste soknerådsmøte er 23. september. 


