
      

 

DEN NORSKE KYRKJA 
Lunde og Flåbygd sokneråd 
 
 

 
 
Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd 23.09. 2020 
 
Til stede: 
Katrine Burmester, Carina Syvertsen Pedersen,Nils Steinar Stavsholt, Inger Synnøve 
Røddesnes, Øivind Lunde 

    
Forfall: Jostein Vetland, Øyvind Berg Andersen, Ragnhild Halden, Trond Andre 
Lundmark(innkalt som vara), Eilef Lunde (innkalt som vara) 
 
 
Vedlegg:  Oversikt over styrer råd og utvalg pr. Oktober 2020 
 
 
 
Sak 32/20 Godkjenning av innkalling og referat 
 
Vedtak: 
Innkalling godkjent 
Referat godkjent med endring i pkt.1 under eventuelt:  Soknerådet anbefaler utsettelse av 
Fidus til etter høstferien.  Supertorsdag kan igangsettes før den tid. 
 
 
Sak 33/20 Plan for bruk av gavebeløp innkommet til menigheten   
(nevnt under Eventuelt i referat fra soknerådsmøte 23.10.19) 
  
Vedtak: 
Saken må opp på agendaen igjen og vi må få inn synspunkter fra stab, fra de ulike 
utvalgene og fra menigheten.   
Soknerådet går inn for følgende framdriftsplan: 

– representanter fra de ulike utvalgene/rådene/styrene som sitter i menighetsrådet 
bes ta denne saken opp i det/de rådene/utvalgene/styrene de er medlemmer av. 

– Orientering om gaven og invitasjon til å komme med forslag til formål gis på 
årsmøtet og i julenummeret av menighetsbladet.  Nils Steinar S følger opp på 
årsmøtet og Katrine B. sørger for at saken tas med i menighetsbladet. 

– Soknerådet tar sikte på å realitetsbehandle saken i januar/februar -21 
  
 
Sak 34/20 Årsmøte 18. oktober 
  
Vedtak: 
 Katrine B:  
- tar kontakt med de som skal presentere årsmeldinger og regnskap 
- sjekker opp formaliteter vedr. innkalling 
- ber kirketjenerne rigge opp projektor 
 Årsmøtet starter ca. kl. 1215 etter at kirkekaffe er ferdig 
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Sak 35/20 Åpen kirke ved Allehelgensdag 
  
Kirken «sentralt» har oppfordret den enkelte menighet til å holde kirken åpen i forbindelse 
med Allehelgensdag.   Med muligheter for den enkelte til å søke ro, få anledning til 
samtale, forbønn, tenne lys, m.v. 
Dagens ordning i vår menighet er gudstjeneste på lørdag der personer som har mistet 
nærstående i løpet av året får særskilt invitasjon.  Ordinær Allehelgensgudsteneste på 
søndag. 
 
Vedtak: 

– Det gjøres ingen endring i år.  Det tradisjonelle opplegget gjennomføres. 

– Soknerådet ber diakoniutvalget om å drøfte og komme med en anbefaling med 
tanke på  åpen kirke i forbindelse med Allehelgensdag i 2021. 

 
 
 
Sak 36/20 Valg av ny representant som vara til fellesrådet   
  
I forrige soknerådsmøte ble Nils Kristian Hardang innvilget ett års permisjon fra rådet. 
Han er vararepresentant i Fellesrådet for Nils Steinar S. 
 
Vedtak: 
Inger Synnøve Røddesnes velges til ny vararepresentant til Fellesrådet for Nils Steinar S. i 
den perioden Nils Kristian H. har permisjon fra soknerådet. 
 
 
 
Sak 37/20 Nytt fra fellesrådsmøte 
Nils Steinar S informerte fra Fellesrådsmøte 16.09.2020 
Hovedsaken i dette møtet var økonomisituasjonen.  Det kan bli vanskelig å holde årets 
utgifter innenfor budsjettrammene.  Det er derfor innført innkjøpsstopp innenfor 
Fellesrådets ansvarsområde. 
 
Det virkelig alvorlige er den økonomiske situasjonen for 2021.  Rådmannen har signalisert 
reduserte overføringer til Fellesrådet på ca. 390.000.  I tillegg blir inntektene på 
festeavgifter redusert med ca. 200.000.  Dette innebærer at Fellerådet må spare inn ca. 
600.000.  Fellesrådet må se på alle muligheter for innsparinger, men vi kommer nok ikke 
utenom at vi må redusere lønnspostene i budsjettet.  Dette vil innebære konsekvenser for 
ansattes stillinger og tilsettingsvilkår.   Vi vet ennå ikke endelig hvor store innsparingene vil 
bli.  Dette vil vi konkret få kunnskap om etter at rådmannen har lagt fram sitt 
budsjettforslag for formannskapet ca. 10.11.20. 
Fellesrådet starter behandlingen av innsparinger vedr. poster for varer og tjenester i møtet 
2.10.20.  Fellesrådet vil trolig der også foreslå en økning av festeavgiftene. Når dette er 
gjort og en får mer kunnskap om hvor store innsparinger en da har igjen, begynner  
diskusjonen og drøftingene rundt rundt det konkrete nedbemanningsbehovet og de 
ansatte tilsettingsforhold. 
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Sak 38/20 Eventuelt 
Årets TV aksjon «Et hav av miuligheter» vil foregå digitalt.  Aksjonsdagen er samme dag 
som årsmøtet.  Fra sentralt hold er en oppfordret til å engasjere seg og dele og gi i 
forbindelse med den digitale innsamlingsaksjonen. 
Det har vært tradisjon at offeret på dagen for TV innsamlingsakssjonen går til  denne 
aksjonens formål.  Bør derfor også være offerformål 18.10.20 
 
 
 
Orienteringer om utvalgene 
 
Oversikt over styrer råd og utvalg vedlegges referatet 
 
 
 
Lunde 06.10.2020 
 
 
Nils Steinar Stavsholt 
Sekretær 
 
 
 
NESTE MØTE: 21.10.20. kl. 1700 - 1900 


