
     

DEN NORSKE KYRKJA
Lunde og Flåbygd sokneråd

Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd 21.10. 2020

Til stede:
Katrine Burmester, Carina Syvertsen Pedersen, Nils Steinar Stavsholt, Inger Synnøve 
Røddesnes, Øivind Lunde, Øyvind Berg Andersen, Ragnhild Halden, Trond Andre 
Lundmark

Organist Frøydis Bø Holte deltok under sak 41.
 

Forfall: Jostein Vetland

Utdelt på møtet:  utdelt materiell i forhold til sak 41 justering av liturgien

Vedlegg:
– oversikt over styrer/råd/utvalg
– Grunnordningen av liturgien i Lunde og Flåbygd sogn.

Som åpning kom Ragnhild Halden med refleksjoner rundt bots og bededagen

Sak 39/20 Godkjenning av innkalling og referat 

Vedtak:
Innkalling godkjent
Referat godkjent.  Vedlegget om utvalg ble uteglemt ved utsendelsen.  Dette sendes 
sammen med dette referatet

Sak 40/20 Evaluering av årsmøtet  

Årsmøtet for 2019 skulle i utgangspunktet vært avholdt 29.03.2020.  På grunn av 
coronasituasjonen ble det innført restriksjoner i forbindelse med arrangementer.  Dette 
medførte at årsmøtet ikke kunne avholdes som planlagt.  Det ble i stedet gjennomført i 
kirken etter gudstjenesten 18.10.20.

Det utarbeides et eget notat/referat fra årsmøtet  

Selve årsmøtet ble gjennomføres på en grei måte.  De som ikke hadde årsmeldingen med 
seg fikk denne utdelt. Det er ikke nødvendig å være så detaljerte i presentasjonen av 
regnskapene.  Ikke alle av de som hadde levert årsmelding og regnskap til menighetens 
hovedårsmelding ble kontaktet i forhold til presentasjon av «sitt» område.  

Smittevernregler ble ikke overholdt tilfredsstillende.  Dette gjelder spesielt at mikrofonen 
ikke ble desinfisert mellom hver av de som brukte den. 
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Årsmøtet ble arrangert i forlengelsen av en familiegudstjeneste m. barnedåp, utdeling av 
årsbøker samt høsttakkefest.  Dette medførte at det kom langt flere til kirken enn det en 
hadde regnet med
Selv om gudstjenesten ikke var en del av årsmøtet må det også bemerkes at det var for 
mange i kirken denne dagen

Viktig å ta med erfaringer fra dette arrangementet slik at lignede situasjoner kan 
forebygges.   Det må lages en plan på hvordan en skal håndtere evt.nye situasjoner der 
overholdelse av smittevernreglene blir «truet».

Sak 41/20 Justering av liturgi
Beskjed fra sentralt hold om at vi må foreta endringer i liturgien.  Et vell av ordninger fører 
til stor variasjon slik at gudstjenestene i for liten grad er gjenkjennbar fra menighet til 
menighet.
Sokneprest og organist har gått gjennom de ulike delene i liturgien i forhold til krav/innspill 
sentralt fra og vår egen praksis og lagt fram et gjennomarbeidet og godt forslag for 
soknerådet.  

Vedlagt følger  Grunnordningen av liturgien i Lunde og Flåbygd sogn.  Endringer som 
følge av behandlingen i soknerådet er her innarbeidet.

Vedtak:
Soknerådet slutter seg til det utdelte forslaget.  
Soknerådet ønsker å få lagt inn «stille bønn» som del av forbønnen.
Alkoholfri druevin erstatter formuleringen «vin fra vinmonopolet»

Sak 42/20 Årshjul

Vedtak:
Utsettes til neste møte
Øyvind jobber med et utkast sammen med sekretær

Sak 43/20 Eventuelt  
Kasserer melder om problemer i forhold til handling på KIWI i forhold til hvem som handler 
og hvor de ulike kostnadene skal belastes
 
Vedtak:
Kasserer tar opp dette med lederen på KIWI med tanke på å finne ordninger som gir 
muligheter for nødvendig kontroll.

Orienteringer:
– nytt fra utvalgene

Første møte i kirkejubileet. Sammensetning av møtet fra ulike grupper  Første 
møtet var et «drodlemøte» 
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Ideer fra soknerådet tas opp på neste møte.  

– Nytt fra Fellesrådsmøte
Fellesrådet hadde møte 02.10.  Hovedsak på møtet var å finne tiltak for å redusere 
budsjett 2021 med ca. 600.000.
I første omgang ser en på innsparinger som ikke omhandler lønn.  
Det blir vurdert å bytte forsikringsselskap, benytte investeringsmidler for å redusere 
strømkostnader, se på muligheter for å redusere poster som omhandler
vedlikeholds-  og driftsavtaler.  Når en ser hva en kan spare inn på varer og 
tjenester må en resten trolig tas fra bemanning.  Neste møte blir 30.10.

– Informasjon fra prostirådsmøte
utsettes

– lyssetting
Kirkevergen har vært i kontakt med firma/person som blir mye brukt som konsulent 
når det gjelder lyssetting av kirker.  Vedkommende kommer på befaring til Lunde 
kirke torsdag 29.10.  Etter befaringen avtales det tidspunkt for prøvelyssetting en 
kveld etter det har blitt mørkt.  Kommer tilbake til tidspunkt om når dette blir.

Lunde .2020

Nils Steinar Stavsholt
Sekretær

NESTE MØTE: 18.11.20  kl. 1700 - 1900


