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Juleandakt
av Stein Reinertsen, Biskop i Agder og Telemark
En historisk hendelse!
Datoen 12. mars 2020 endret
Norge. Da tok politikerne grep
mot den truende pandemien.
Bortsett fra for noen fagpersoner
som hadde varslet om en mulig
epidemi, kom koronaviruset svært
overraskende på oss og verdens
nasjoner. Et lite, men svært hissig
og dødelig virus, har endret
hverdagen for oss og hele verdens
befolkning.
Det har vært en underlig tid å
være menneske og også en
annerledes tid for kirken. Nærhet
og å kjenne gleden over å være
mange samlet, er ikke lenger et
mål, men snarere noe vi må unngå.
Stikk i strid med alt vi har lært
handler det nå om å holde avstand
og ikke være for mange samlet på
en gang. Det er den beste måten
vi nå kan ta vare på hverandre
inntil vi får en vaksine.

Biskop Stein Reinertsen

innleder juleevangeliet slik: «Det
skjedde i de dager at det gikk ut
befaling fra keiser Augustus om at
hele verden skulle innskrives i
manntall.» Den første jul var en
historisk hendelse like reell som
covid19 pandemien.
Jesu fødsel har store og varige
konsekvenser for hele verden.

Foran oss ligger julen. Lukas
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Ja, så store at vi i vår del av verden
regner vår tidsregning fra Jesu
fødsel. Verden ble ikke lenger den
samme etter at englene sa til
hyrdene: «I dag er det født dere
en frelser i Davids by; han er
Messias, Herren. Og dette skal
dere ha til tegn: Dere skal finne
et barn som er svøpt og ligger
i en krybbe.» Historiske hendelser
endrer vår hverdag!

ansiktet sitt bort fra oss, men
kommer til oss. Han kom for å
skape tro på Jesus og for å invitere
oss til å følge Han.
Historiske hendelser endrer vår
hverdag. Pandemier forbindes
med sykdom og død. Jesus kom
for å gi oss liv. Det gir håp, også
i tunge tider.
Salmedikteren Svein Ellingsen
døde i vår 90 år gammel. Han
hadde en egen evne til å sette
ord på vår tro og vår virkelighet.
I julesalmen «Mørket omkring oss
er mørket før daggry», skriver han
i det siste verset:

Den første jul kom svært overraskende på datidens ledere og folk.
Det var noen profeter i Det gamle
testamentet som hadde forutsett
at Messias skulle komme. Men at
det skulle skje på denne måten,
at Gud selv skulle fødes inn i vår
verden, var det ingen som hadde
forutsatt eller trodd. Likevel
skjedde underet!

Håpet får gripe det kommende
daggry!
Englenes lovsang skal sprenge vårt
mørke.
Se, her blant mennesker finnes
Guds bolig!
Ingen er lenger alene på jorden.

Julen er svaret på spørsmålet:
«Betyr vi noe for Gud?» Sterkere
kan ikke Gud vise det enn ved å
bli som en av oss og til slutt gir sitt
liv for vår skyld. Gud vender ikke

Jeg ønsker alle en god adventstid
og en velsignet jul!

Tyri
Det blir dessverre ikke samling på Tyri før jul.
Dette mht. til smittevern.
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Min salme
ved Torgjerd Lahus
Denne salma på to vers har eg hatt
med meg heilt i frå eg var lita, og
som eg er svært glad i. Den er å finne
på nr.60 i Norsk salmebok 2013,
tekst Gustav Jensen (1896) og melodi
Kristian Lindeman (1923).
Far var dirigent for Storås songlag,
heime i Meldal, i mange år og dei
song denne salma kvart år rundt julog nyår, og eg syns den var så fin og
syns koret song den så fint! Gode
barndomsminne ! Den er ikkje blant

dei mest brukte julesalmane og
kanskje ikkje så kjent for mange, men
teksta beskriv så fint den store gåva
Gud sendte til jorda, Jesus. Og den
gir ettertanke ikkje minst til oss som
lever i dag, om å gje og å dele med
andre. Det er ein rikdom å kunne gje!
"Den største gleda ein kan ha, det er
å gjera andre glad!"
Med dette ynskjer eg alle som les
Lunde Kyrkjeblad ei fin adventstid og
ei god jul!

Gud sin egen sønn oss gav
1. Gud sin egen sønn oss gav nå ved juletider.
Derfor går et lovsangshav over verden vide.
Derfor fra det høye kor lyder det her nede:
Give er din sak på jord, gi, og gi med glede!
2. Gi din Gud ditt hjerte hen, gi din ringe neste!
Gi din uvenn og din venn, gi dem av ditt beste!
Gi til du blir tom og arm, intet skal du miste!
Gi til du blir rik og varm, rikest på det siste.
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Familiegudstjeneste
av Torgjerd Lahus

Til familiegudstjenesta i Lunde
Kyrkje 6. september 2020, kom
seks 6-åringer for å få 6-årsboka
"Tre i et tre."

hjem og at Jesus vil bli venn med
oss alle. 6-åringene sang noen fine
sanger med bevegelse til, med
Cathrine som solist.

Det er en bok som kirka deler ut
hvert år rundt skolestart. I boka
får vi høre om vennene Tuva,
Erlend og Stian og om alt
spennende de opplever.

Ragnhild prest hadde med seg
6-åringene på en spennende
skattejakt inne i kirka før selve
gudstjenesten startet, og
spennende var det for dem og
få lov til å gå opp på prekestolen.
Ragnhild presenterte dem som
muligens fremtidige prester i
Lunde! Hvem vet?

Koselig var det at 6-åringene kom
sammen med søsken, foreldre og
besteforeldre, noe som gjorde
gudstjenesten ekstra hyggelig.
Trosopplærer Cathrine fortalte
fortellingen om Sakkeus som fikk
en NY VENN når Jesus ble med ham

Etter at gudstjenesten var slutt ble
det servert kirkesaft/kaffe og kaker
ute i godt, varmt høstvær.
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Hilsen fra soknerådet
Mange har startet ekstra tidlig på
adventstiden i år. Som Ragnhild
delte med oss i siste soknerådsmøte: Vi trenger mye lys på denne
årstiden. Mørket har i år har
kommet i flere former enn vi er
vant til. Koronapandemien har til
og med hindret Fredslyset fra å nå
oss i år, denne tradisjonen med
flammen fra Betlehem som vi de
siste par årene har bragt til vår
kirke i julen. Da er det faktisk ingen
dum ide å bruke alle mulighetene vi

ledet av undertegnede som soknerådsleder, men med god hjelp av
Ragnhild Halden og Harald Omnes
som presenterte rapporten om
forrige års aktiviteter og økonomi.
Det kom innspill fra menigheten
om å føye til et avsnitt om soknerådsvalget, om blomsterhilsener
som utdeles til jubilanter og også
ett om 114-gruppa. Det ble uttalt
et ønske fra de fremmøtte om å ta
opp igjen temakvelder i menighetens regi. Årsmeldingen og
regnskapet for 2019 ble i etterkant
av presentasjonen vedtatt ved
Foto: Kåre Pedersen, Bilde for Bilde
akklamasjon.

Menighetens årsmøte for 2019 ble
avholdt 18. oktober etter gudstjenesten i Lunde kyrkje. Møtet ble Sokneråd har ansvar for smittevern

Har du gode ideer til
hvordan vi skal benytte
gave til Lunde kirke?

Inger Nome f. Haugane.
Dette er en gave til hjembygda
hennes, og den skal knyttes til
Lunde kirke. Soknerådet har ennå
ikke bestemt hva gaven skal
benyttes til. For å finne fram til et
formål som er ønsket i bygda og

I vårens nummer av Lunde
kyrkjeblad orienterte vi om at
soknerådet hadde mottatt en stor
pengegave etter avdøde
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i menighetens aktiviteter, dvs. alt
som ikke er kirkelige handlinger.
Det er bestemt at vi for en periode
skal kutte ut kirkekaffen etter gudstjenesten, og vi har også tatt en
avgjørelse på at det ikke blir noen
juletrefest i menighetens regi
denne jula, i alle fall ikke i den form
vi er vant til. I tillegg har soknerådet vedtatt at vi i den smittesituasjonen som råder nå, bare
bruker Lunde kirke til gudstjenester. Dette kan få konsekvenser for
julegudstjenestene og vi ber dere
følge med i annonseringen av disse.
Flåbygd kyrkje og Landsmarka

kapell er likevel mulig å bruke til
dåp og begravelser, dersom det er
ønske om det.

Hilsen
Katrine Røimål Burmester,
soknerådsleder

menigheten og som vil være i tråd katrine@familie-burmester.de
med givers intensjoner vil vi be om eller Nils Steinar Stavsholt
forslag til gode formål.
tlf. 930 25 092, epost:
nils.steinar.stavsholt@outlook.com
Har du ideer om dette eller noe
du lurer på kan du ta kontakt med Soknerådet ber om at forslag
Katrine Burmester
kommer inn før 1. februar 2021.
tlf. 919 13 973, epost:
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Lys i mørketid
av Ragnhild Halden
November er snart midtveis, og
mørketida er kommet. Det hjelper
ikke på humøret med strengere
restriksjoner knyttet til covid-19,
og smittesituasjonen er når denne
andakten skrives, ikke lystig.
Jeg har i alle år vært svært konservativ på når det er lov å begynne
forberedelse til jul, og vært sur på
julemarsipan i oktober og pynt i
starten av november. Men i år har
jeg kjent på en stor glede da jeg her
om dagen så at julepynten, og da
særlig alle lysinstallasjoner som
adventstjerner, staker og lyslenker
er kommet i butikken. Som jeg
lengter etter lys og jul!

Sokneprest Ragnhild Halden

for flere enn meg. Det å kunne
pynte til høytid med lys og glade
farger er ekstra godt når vi er i en
tid med så mange utfordringer,
begrensinger, uro og bekymring. Så
blir det nok en annerledes jul i år,
med mindre mulighet til å være
sammen.

Jeg tror jul år er ekstra etterlengtet

Men det er derfor enda viktigere å

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.
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ta i bruk de formene for treff vi får
til! Å treffe folk der vi kan, å
snakkes på telefonen og julekort
er absolutt en tradisjon flere bør ta
opp igjen.

mange barn på flukt i dag, der de
lever i land i krig, i flyktningleirer
eller prøver å komme til oss i rike
Europa på livsfarlige båtturer over
Middelhavet, som mange ikke overlever.

Inn i en bekmørk situasjon ble det
født et lite barn for over 2000 år
siden. Den praktiske situasjonen
var hard, født av en ugift tenåring
som var borte fra familie og venner
og senere drevet på flukt fra et
okkupert land med en tyrannisk
hersker. Ikke ulikt situasjonen for

Men det som var annerledes med
barnet for 2000 år siden, var at
barnet kom ikke bare til en praktisk
mørk og utfordrende tilværelse,
men barnet skulle selv gjøre opp
med alt av verdens mørke. Som
voksen sa
Fortsetter på neste side >
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Jesus: «Jeg er verdens lys.». Og
som lys skulle han kjempe og
overvinne det onde, verdens mørke
og døden, og vise oss veien til Gud.
Slik skulle profetien i Jesaja
oppfylles: Det folket som vandrer i
mørket, ser et stort lys. Over dem
som bor i dødsskyggens land,
stråler lyset fram.
Slik oppsummerer evangelisten
Johannes det til oss: I ham, var liv,
og livet var menneskenes lys. Lyset
skinner i mørket, og mørket har
ikke overvunnet det. Og det er trøst
til oss i all vår uro og bekymring!
Guds lys lar seg ikke overvinne av
mørket, uansett hva som skjer.
Så la oss glede oss og feire jul,
lysfesten til minne om lyset som
kom som et lite barn i en krybbe,

og som overvant alt mørke.
1. En krybbe var vuggen som
ventet ham her, det lille barn Jesus,
vår Frelser så kjær. Men stjernene
lyste helt inn der han lå, det lille
barn Jesus, på leiet av strå.
2. Så enkelt og stille kom Gud til vår
jord. Så høyt er jeg elsket av Jesus,
min bror. Han kom fra Guds
himmel, Gud selv var han lik, men
Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.
3. Fra krybben til korset gikk veien
for deg, slik åpnet du porten til
himlen for meg. Velsign oss, vær
med oss, gi lys på vår vei, så alle
kan samles i himlen hos deg!
Tekst v. 1: Ukjent, ca. 1883,
Philadelphia; v. 2–3: Eyvind Skeie
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Advent - forventning
Eit adventsdikt
til ettertanke
av Bente Bratlund
Eg skulle tenna eit lys i dag
for håp og glede
ser ut på sola og fjorden
og kjenner ei tyngd i kroppen
for alle som ikkje kjenner
håp og glede eller forventning
for alle som ikkje ser fram til
raude blide nissar og stjerner
for alle som ber mørke i seg
som kjempar mot frykt
og har einsemd som følgje
så skal eg kanskje likevel
tenna eit lys i dag
og løfta eit sterkt ønskje opp
om ei adventstid der vi ikkje
gløymer kvarandre vi som
deler denne jorda saman

Thea

Lunde Kyrkjeblad ynskjer alle ei velsigna
jul, og eit fredfult og godt nytt år.
Helsing frå oss alle i redaksjonen
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Julehilsen fra staben
Vi er kommet til november og det
er tid for nytt kirkeblad – jula 2020.
I fjor, var det snø når jeg skrev
hilsen fra staben, men i dag er
det mildt ute og det regner litt.
Det har vært en tung og travel høst
for oss i staben.
Covid – 19 har preget livet vårt og
arbeidsdagen vår. Vi har brukt mye
tid på smittevern og vi får god
informasjon fra kirken sentralt,
biskop, prost, kirkeverger i prostiet
og smittevernlege i kommunen. Vi
har laget gode rutiner og det skal
være trygt å komme til kirkelige
handlinger.
I tillegg til oppstart av høstens
aktiviteter, har vi i tillegg hatt
samtalegudstjeneste, og flere
konfirmasjonsgudstjenester. Det
har blitt mye ekstraarbeid, som vi
vanligvis fordeler ut over året.

for dette er at kontantoverføringen
fra kommunen vil bli sterkt
redusert fra 2021. Jeg har jobbet
mye med nye tilbud på faste
utgifter og fått mange gode priser,
men dette er ikke nok. Vi har
«snudd hver stein» og vi har ingen
annen mulighet enn å nedbemanne
staben.

Jeg er uansett stolt av staben! For
en positiv gjeng å jobbe med og
I tillegg til travle tider, må Nome
alle vil gjøre sitt beste i sine ulike
kirkelige fellesråd, nedbemanne
arbeidsfelt. Slitne? Ja, vi begynner å
staben.
bli slitne. Av alle endringer. Vi har
lagt noen heftige måneder bak oss.
Dette er en vanskelig og veldig trist Vi prater godt sammen, vi ler og
sak. Det vil gå utover menighetene har mye humor. Vi står sammen i
og det tilbudet vi har ut mot befolk- vanskelige tider.
ningen i kommunen. Bakgrunnen
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Bårehuset i Lunde er ferdigstilt.
Vi har fått i oppdrag fra Lunde
og Flåbygd sokneråd om å se på
muligheten for å lyssette Lunde
kirke utvendig og innvendig. Det
er veldig spennende og morsomt å
jobbe med. Jeg jobber også med å
se på muligheten for å investere i
varmestyring til strømsparing. Har
god kontakt med KA, og her er det
faktisk mulighet for å søke om
midler til akkurat dette formålet for
kirken over 150 år – Flåbygd kirke.
Minnelund i Lunde er under
kontroll, men står på stedet hvil
om gangen og holder dere løpende
akkurat nå. Vi får jobbe med en ting oppdatert.
av gangen. Nå må vi gjøre alt vi kan
Da gjenstår det å ønske dere alle
for å spare penger.
en riktig god God Jul og alt godt
for det nye året.
Følg med på våre nettsider,
Ta godt vare på hverandre
Facebook, Kanalen m.m. for
– alt blir bra!
gjennomføring av gudstjenester
og andre aktiviteter fram mot jul.
Vi planlegger som om det blir
Hilsen fra staben
gudstjenester, men vi kan ikke
i Lunde og Flåbygd sokn.
spå framtida. Vi tar en dag / uke

Mannsringen på Solhaug 2021
Vi treffes følgende datoer:
Mandag 11. januar kl. 18:00
Mandag 8. februar kl. 18:00
Mandag 8. mars kl. 18:00
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Nordbygda - Tovdal 1883
av Dordi Elisabeth Norheim
Framhald--I bidende kulde bar det utover
resten av den lange trivielle
Nissestranden til vi i tusmørket
nådde Bjorvoje i Åmlid. Der logerte
vi over på et ussselt «træv».
Med morgenen nestetter begyndte
uføret med sne og vind fra nord, og
dette der ble så vanskeligt både for
mig og min far.
Det bar vidrer utover i «jobbedilt»
For et godt skind den gamle tørre
Blakken, stakkars, men også for en
lang travarlig og drug vei det var til
vi endelig rak Epletveit. Vi mødte
Sveinung Epletveit, der var på vei
til «højskog», og han inbød os da
venligst til besøk hos sig — en
inbydelse som vi uvilkårlig fulgte,
da Epletveit egentlig var vort
bestemmelsested;ikke bare for
den dags reise,men far min skulde
ikke følge mig lenger.
Det var hyggelig hos den gjestfrie
Sveinung og Gunhild Epletveit.
Og dobbelt hyggelig for mig,
syntes jeg, var det at såvel mand
som viv hadde tat sit styr og stel

Erik Sprove f. 1861

frå Lunde og Flåbygd der er deres
fødebygder. Det var som jeg kom
ind i en av vore mest pyntede og
koselige stuer i hjembygden.
Det var neppe middag, vi kom
dit,og derfor var det mig
påliggende at komme til sognepresten ved middagstider, både for
at træffe han hjemme og for at vise
mig så akkurat efter det av presten
Houen i omhandlede tilpaste
avsendte brev som mulig.
Rigtig i siste snefåg kom jig til
presten på hans gård Negarden.
Nei, for en høi og stor mand der
presten Berner var da. Vel tre alner
etter sigende.Rødbrunligt skjæg og
14

sort hår og brune øine med et
venligt åsyn — i det hele taget et
vindende væsen bar han.
Da han på forespørdsel fik erfare
hvem jig var, hilsede han mig
hjertlig velkommen og ønskede
mig tillykke. Brevet fra Houen
hadde han enda ikke modtatt, så
kom altså jig fortere frem enn
brevet og det var vel gjort.
På sit kredskart synte han mig så
begge skolekredsene jig skulde til,
synte mig de længste bort gjemte
gårde — Høglid, Hestekleiv og øvre
Skjeggedal, men da turen kom til
Tveitlid gik det over alt, gården
syntes mig at ligge nærmere Setesdal enn Tovdalen og det er sandt
det bærer temmelig avsides også.
Det går lidt i mig,da jig erfarer at
gårdene lå så adspredt og langt
borte,eller rettere opp på de
vildeste heier.

Kyrkja i Tovdalen.

Men jig fik god trøst av presten i
det han forsikrede mig om de var
stille folk der oppe. Noget kjende
jig alikevel at noe skinbarlig lå
under hans skildring av de snile
folk, nemlig omtrent somså: På
betingelse av at du forstår dig
på at vinde et folks hjerte — såvel
børnens som foresattes fulde
forståelse og fortrolighet. Ja, men
er ikke dette en av de vanskligste
betingelser at vorde og være en
gild lærer.

Juletrefest
Juletrefesten som skulle ha vært søndag 3. januar er dessverre
avlyst (pga. koronasitusjonen). Det blir gudstjeneste i Lunde
kyrkje kl. 11:00 den søndagen.
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Nordbygda - Tovdal 2020
av Dordi Elisabeth Norheim

Etter å ha lese «I korte trekk fra
Tovdalen» og ein del brev frå den
tida, fekk eg lyst til å reise dit for å
sjå der Erik hadde vore lærar
1883—84 (altså 136 år sidan.)
Eg fekk med meg Magnhild Brukåsa
og Gunhild Lia. Magnhilds bestefar
kom frå Øvre Skjeggedal.
Gunhild Lia har sin oppvekst på
Øvre Ramse. Desse to kunne
fortelja mykje om fine Tovdal og
grendene der. Me fekk også treffe
snille og gjestfrie folk. Med
Gunhilds solide nistekorg og kaffe,
besøkte me bror hennar og
familien. Der kom også ei historieflink dame på besøk, Signe Bjørg,
og ho ba oss på elgesuppe på
garden hennar på Nedre Ramse.

Magnhild og Gunhild

Vrålstad, Østenå og Hillestad der
den gamle kjørka ligg. Skulle me ha
reist til Skjeggedal måtte me ha tatt
beina fatt i 7,5 km eller kjørt 6 mil
ekstra.

Turen kånns tok ca. 2 timar med ein
Fyrst måtte me kjøre til vegs ende i liten stopp i Åmli. Tida har endra
Tovdal, til Dale. Da passera me bl.a. seg, kan ein vel sei.

Tovdal
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Supertorsdag
av Cathrine Friberg Rønneberg
Torsdag 10. september var det
klart for Supertorsdag igjen!
Denne høsten valgte vi å dele
Supertorsdag i to grupper grunnet
smittevern: 1. - 3.trinn i gruppe en,
og 4. - 6. trinn i gruppe to.
Barna har laget mye fint på Supertorsdag. De som ikke ønsker å
lage noe, bruker tiden på å spille.
Blant annet er «air hockey» svært
populært blant 6-åringene.

Her er kompisene Håkon, David &
Ole Kristian.

Det er blide og fornøyde barn vi
møter hver torsdag på Solhaug.
Til sammen er det 18 barn, - både
barn som har vært med før og nye
deltakere. På de to siste
samlingene har vi hatt temakveld
med «katt og hund» for gruppe
en, mens gruppe to har hatt
filmkveld på storskjerm.
Vi starter opp igjen torsdag
14. januar 2021! Det blir en liten
endring i gruppene, da vi ser at
det er mindre deltagelse fra 5.
og 6.trinn. Etter nytt år blir
gruppene derfor som følger:
- Gruppe en: 1. - 2.trinn
- Gruppe to: 3. - 6.trinn

Maja, Emma og Mathea på
kostymefest.

Det er utrolig kjekt å få jobbe
med barnearbeidet, spesielt
sammen med Heidi og alle de
andre frivillige. Jeg gleder meg
hver torsdag å komme til Lunde.
Spesielt takk til alle frivillige, som er
hjelpsomme og støtter opp om det
arbeidet vi gjør.
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Ei fin og triveleg gudsteneste
med mykje liv
av Torgjerd Lahus

Søndag 18.oktober 2020 i Lunde
kyrkje. Familiegudsteneste og
haustakkefest.
Ragnhild prest leia oss trygt og
godt gjennom ein innhaldsrik
time der ei lita jente blei døpt,
Minigospelkoret song, 3-og
4-åringar mottok Bibel og Mi
kyrkjebok, trusopplærar Cathrine
delte, på ein fin måte med oss,
korleis det var då Gud skapte
jorda.

Kyrkja var fint pynta med eple i
tre-traug, store og små graskar
i mange fine fargar, raudbetar,
jordskokk og mykje fint haustlyng.
Det la ei fin ramme om heile
gudstenesta.
Storparten av pynten var lånt ut av
Anita Dawn Paulsen, me seier så
mange takk for lånet!

Musikken frå Frøydis organist var
på plass. Born i alle aldre, foreldre,
besteforeldre og oldeforeldre i
"skjønn forening" fylte opp kyrkja.
Kyrkjetenar Jens hadde si fulle
hyre med å passe på at "ikkje for
mange" kom inn (det gjekk
akkurat), alle fekk "lovleg" plass.
Koronatiltak). Slike gudstenestar
må vi ynskje oss fleir av!
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Lunde Minigospel
av Frøydis Bøe Holte

Minigospel har hatt nesten normale
øvelser i hele høst! Vi har sunget,
danset, spilt på instrumenter og
hørt Bibel-historier.
Alle har vært flinke til å vaske/
sprite hender, vi har unngått å
holde hverandre i hendene og
å dele på instrumenter.
Vi har forsøkt å holde avstand, i
alle fall på tvers av kohorter. Noen
aktiviteter venter vi med til alt blir
som før, men det aller meste har
vi fått til nesten som vanlig.

Dersom noen nye har lyst til å bli
med i Minigospel etter jul, kan
dere melde dere på her:
www.minkirkeside.no/nome, eller
via appen «MinMenighetsportal».
Oppstart på nyåret er torsdag 14.
januar kl. 17:00 på Solhaug!
Velkommen til Minigospel!
Kontaktinfo:
Frøydis Bøe Holte (organist)
Tlf.: 950 27 282
E-post: froydis@nome.kirken.no
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Lunde Kammerkor
av Karen Anne Braathen

Men slik gikk det dessverre ikke.
Det kom nye restriksjoner, kun 50
kunne tas inn i kirken av gangen.
Flere og flere arrangementer ellers
i bygda ble avlyst, og vi så heller
ingen annen utvei enn å avlyse.
Det var en trist, men en riktig avgjørelse å ta i disse spesielle tider.
Vi startet optimistisk opp igjen
med korøvelser i begynnelsen av
september. Allsang på slusa var
avlyst, og vi var usikre på hvordan
det ville gå videre, men håpet det
beste.
Etter hvert ble smittevernreglene
skjerpet inn, og vi måtte holde god
avstand til hverandre på øvelsene.
Det var veldig uvant; vi er jo
avhengig av å lytte til hverandre
i et kor.

Etter høstferien startet vi på julerepertoaret, med både gamle og
helt nye sanger. Styret jobbet med
forberedelser, bandet kom på
plass, solister ble forespurt og
takket ja, i det hele tatt var vi
forberedt på å holde to konserter
med 100 publikummere på hver.

Vi må bare prøve å holde motet
oppe, og håpe at vi får en knall
julekonsert neste år!
Koret starter opp igjen tirsdag
12. januar – forhåpentligvis med
en hyggelig sosial samling. Så blir
det øvelser hver tirsdag på Solhaug
fra kl. 19:00 til 21:00.
Har du lyst til å bli med å synge,
er du hjertelig velkommen!

Kontakt info:
Unni Madsen (leder)
Tlf: 410 20 725
Frøydis Bøe Holte (dirigent)
Tlf.: 950 27 282
E-post: froydis@nome.kirken.no
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Informasjon om smittevern i
kirkene i Nome
Vi har vært gjennom noen måneder
med Covid-19, og vi som jobber i
kirken vil at alle skal føle seg trygge
på å delta i kirkelige handlinger.
Som kjent har myndighetene
strammet inn nå i november.
Hvordan det blir i desember vet vi
ikke i skrivende stund, men vi ber
dere følge med på våre nettsider,
FB og annonse i Kanalen.
6. november 2020 mottok vi
ny smittevernveileder fra kirken
sentralt. Vi har god kontakt
med lokal smittevernlege som
kommer med anbefalinger.
Legen har hatt kontakt med
Fylkesmannen i Vestfold og
Telemark og kommunene er
delt inn i soner. Pr. i dag tilhører
Nome sone 2. Det betyr at vi kan
gjøre det meste, med unntak å
komme syk på arrangement.
I tillegg følger vi med på Nomes
kommunes nettsider, for å være
klare, dersom smittesituasjonen
endrer seg.
Staben føler seg trygge i den
situasjonen vi har kommet i. Vi

gjennomfører arrangement så
langt det lar seg gjøre, selvfølgelig
under strenge tiltak.
Vi opprettholder barne- og
ungdomsaktivitet som normalt de
neste ukene, etter anbefaling av
kommuneoverlegen.

Det viktigste i de nye
retningslinjene er:
• Kun 50 deltakere tilstede i
kirkelige handlinger. Det har vært
mye snakk om «fastmonterte»
seter. Kirkebenk er ikke et fastmontert sete, derfor må vi forholde
oss til et maksantall på 50.
• Det blir ikke utdeling av nattverd
ut november.
• Det blir ikke anledning til å
«gå rundt i kirken» og tenne lys ut
november.
• Kirkekaffe er utsatt på ubestemt
tid.

Barne- og ungdomsaktiviteter:
• MiniGospel går som normalt.
• SuperTorsdag går som normalt.
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• Fidus går som normalt, men vi
anbefaler at ungdom fra Ulefoss
ikke kommer i koronatida.
Kommuneoverlegen sier ikke nei,
men dette er en avgjørelse som
vi i staben har tatt.
• Konfirmantundervisning går som
normalt.
Kirkerådet har opplyst at politiet
kan komme og ta stikkprøver.
Jeg tenker vi har full kontroll på
våre smittevernregler i Lunde og
Flåbygd sokn.
Fortsatt gjelder følgende regler:
• Hold avstand og unngå fysisk
kontakt (minst 1 meter avstand)
Personer som bor i samme
husstand kan sitte ved siden
av hverandre
• Husk god håndhygiene
• Unngå berøring av inventar og
utstyr
• Personer med luftveissymptomer
og sykdom skal ikke være tilstede

Hovedkirken
Kirkelige handlinger vil i hovedsak
bli fra Lunde kirke. Vi kan bruke
de andre kirkene, men da med
reduserte antall personer til stede.
Antall deltakere
Maks antall deltakere i kirkelige
handlinger er pr. i dag 50 personer i
Lunde kirke.
Dåp, vielse og gravferd
Det blir egen dåpsgudstjeneste og
vielser til avtalt tid. Ved gravferd
avtaler familien med prest om liste
over inviterte deltakere. Evt. påmelding ved ankomst. Vær ute i
god tid. Maks 50 deltakere.

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.

Fortsetter på neste side >
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Merking av plasser
Vi har merket av plassen der du skal
sitte. Personer som bor i
samme husstand kan sitte ved
siden av hverandre, men husk
1 m fra skulder til skulder til
«neste» person.

Kirkekaffe
Det blir ikke kirkekaffe etter
gudstjenesten.

Program
Samlebøker kan nå benyttes, men
det brukes ofte program.

Renhold
Vi har godt renhold i kirkene før /
etter kirkelige handlinger. Det er
satt ut håndsprit ved inngangen
som vi ber dere bruke før og etter
kirkelige handlinger.

Nattverd
Det vil ikke bli utdelt nattverd i
november.

Toaletter
Toalettene er åpne ved kirkelige
handlinger.

Nettsider / Facebook
Puter
Vi oppdaterer våre nettsider og FB
Puter til å ha i benkene er tatt bort. jevnlig. Vi annonserer i Kanalen ved
behov.

Vil du være med å støtte Lunde Kyrkjeblad?
Vi setter stor pris på alle bidrag til og fortsatt kunne utgi Lunde Kyrkjeblad. 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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Fidus Ungdomsklubb
av Cathrine Friberg Rønneberg
På grunn av korona-situasjonen,
har det vært en uvanlig høst for
ungdomsarbeidet i menigheten.
Vanligvis er det stappfullt på Fidus
ungdomsklubb med rundt 55—60
ungdom tilstede. Ungdom fra
Gvarv, Bø og Ulefoss har også
vært med.
For å kunne åpne ungdomsklubben
så trygt som mulig, har det blitt
mye planlegging for Fidus-styret.
Vi har delt gruppen i to grupper;
7.—8.trinn og 9.—10.trinn. De to
gruppene får hver sin fredag. I
tillegg er ungdomsklubben kun
åpen for ungdom i Lunde nå,
grunnet smittevern.
Selv med mindre grupper, har det
kommet flere nye ungdommer til
klubben og alle er glade for at vi
holder åpent for dem. Det har
vært svært god stemning på Fiduskveldene, selv i en utfordrende tid.
De frivillige i Fidus-arbeidet og jeg
planlegger sammen, og vi har god
kontakt. Sammen kommer vi fram
til gode ideer til kreative fredager.
Jeg er takknemlig for å kunne

Torjus og Kristoffer i gang på biljard.

samarbeide med et så flott team.
Og tusen takk til alle foreldre som
har hjulpet til denne høsten. Ha
gjerne ungdomsarbeidet med i
deres bønner dette året.
Vi tar smittevern på alvor
og har god kontakt med
kommuneoverlegen i Nome, som
har anbefalt at ungdomsklubben
er åpen.
Det er viktig at ungdommen har
en så normal hverdag som mulig
i disse tider. Videre følger vi
retningslinjer fra kirken sentralt
til enhver tid. Det skal være trygt å
delta i menighetens barne- og
ungdomstilbud.
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Møter og samlinger
Lunde bedehus
Desmber - mars 2021
DAG

DATO

TID/KL

MØTE / SAMLING

DES.

Månedens misjonsland: Aserbajdsjan

Tirsdag

1

19.00

«Tirsdagssamling» Besøk av:
Ragnhild Halden

Tirsdag

8

19.00

«Før-julsamling» Besøk av:
Jostein Gjærum og Ingvald Dahl

2021

JAN.

Månedens misjonsland: Bangladesh

Tirsdag

19

FEB.

Månedens misjonsland: Butan

Tirsdag

2

19.00

«Tirsdagssamling»

Tirsdag

9

19.00

«Mali-kveld» Besøk av: Hilde og Alf
Halvorsen

Tirsdag

16

19.00

«Tirsdagssamling»
Besøk av: Sigmund Holtskog

MARS

Månedens misjonsland: India

Tirsdag

2

19.00

«Tirsdagssamling»

Tirsdag

9

19.00

Bibeltime v/Leif Raustøl

Tirsdag

16

19.00

Bibeltime v/ Nils Johan Neseter.
«Guds nei og Guds ja»

Tirsdag

23

19.00

«Sang- og salmekveld»
Besøk av: Herdis og
Øyvind Jørgensen

18.00

Årsmøte Lunde Bedehus /
Normisjon. Merk tid!
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Misjon i fokus er samlinger hvor menigheten vår samles om misjon.
Det er Prestegårdens misjonskvinneforening som har ansvaret for disse
møtene. Vi håper de lar seg gjennomføre til våren. Det blir litt seinere enn
vanlig, nemlig i mars. Fest slik som tidligere blir det ikke, men to møter på
Solhaug ( bedre plass enn på Bedehuset) og en gudstjeneste.
Tidspunkt:
Tirsdag 9. mars kl. 19.00: Tale v/Møyfrid Lunde
Onsdag 10. mars kl. 19.00: Møte. Usikkert med taler.
Begge møtene avsluttes med kaffe og kaker
Søndag 14. mars Misjonsgudstjeneste
Vi ønsker hjertelig velkommen til møter om misjon til
informasjon og inspirasjon!

Slekters gang
Gravlagt i Lunde
Gunnar Dag Norheim
Hans Tore Stangeby
Mary Kristin Stavsholt
Gro Kittilsen (seremoni i
Lunde kyrkje)
Ingeborg Tyri
Laila Bakken
Per Gunnar Værheim
Wenche Nyheim

Gravlagt i Landsmarka
Sigmund Røisland
Døpt i Lunde
Iben Dalen Hegna
Døpt i Flåbygd
Evelina Tveråen Næs

Påmelding via nett:
https://minkirkeside.no/nome
(Ulike arrangementer - dåp - konfirmasjon - vielser)
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Annonser
Lunde malerforretning

LUNDE

28

Hjarteleg takk!

Redaksjonen i Lunde Kyrkjeblad vil
rette ein STOR HJARTELEG TAKK til
alle dykk, som år etter år, trufast
sørger for at Kyrkjebladet kjem til
alle postkassar i bygda vår. Vi har
24 namn på fordelingslista.
Me ynskjer også å rette ein ekstra
takk til alle dykk som tidlegare har
gjort ein uvurderleg innsats
gjennom mange år.
Helsing frå oss alle i redaksjonen

Ønsker du annonse i kyrkjebladet?
Ta kontakt med oss på kirkekontoret.

Skyssordning
Vi har nå på plass en ordning
med skyss til menighetens
gudstjenester og arrangementer.
Ring 412 34 904, så ordner vi det.
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Foto: Bø Fotosenter, fotograf Mæland.
Lørdag 19. sept. kl. 11.00 i Lunde kyrkje
Alexander Matteo Boyles Johnsen
Brage Sundbø Bjerva
Erlend Lunde
Ida Ajer Trevland
Ida Herrefoss
Kevin Dokka Grindrud
Lørdag 19. sept. kl. 13.00 i Lunde kyrkje
Kristoffer Kornkåsa Jønholt
Per Nicolay Halvorsen Mognes
Sander Næs Sigurdsøn
Thea Lunde Håland
Tor Greibrok
Åsta Irene Syvertsen

Lørdag 26. sept. kl. 11.00 i Landsmarka
kapell
Anders Hartveit Ryste
Hamza Sandstå
Lørdag 26. sept. kl. 13.00 i Landsmarka
kapell
Aslak Midtgarden Skårdal
Søndag 27. sept kl. 11.00
i Flåbygd kyrkje
Benjamin Kjeldsen Gunnerud
Julia Waldenstrøm Schultheiss
Tuva Nygård Haukeli

Søndag 27. sept kl. 13.00
i Flåbygd kyrkje
Søndag 20. sept. kl. 11.00 i Lunde kyrkje Aleksandra Giers
Emil André Homdrom
Gunhild Sofie Halsvik Rønningen
Emilie Smukkestad
Ingrid Enggrav
Sokneprest: Ragnhild Halden.
Stian Jensen
Torstein Norheim
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LUNDE OG FLÅBYGD SOKN
Lunde prestekontor, Lundetunet
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf.: 35 00 86 86
www.lundekirken.no

Lunde Kyrkjeblad
Organ for Lunde og Flåbygd kyrkjelyd
Redaktør: Torgjerd Lahus. Tlf. 909 96 367.

Kontortid:
Lundetunet:
Tirsdager kl. 09.00 - 15.00

Redaksjonskomite: Katrine Burmester,
Dordi Elisabeth Norheim, Mona Halsvik,
Trond Andre Lundmark.

Sokneprest:
Ragnhild Halden, tlf: 992 57 991
ragnhild@nome.kirken.no

Frivillig kontingent:
Kasserer: Eilef Sunde
Kontonr.: 2665.20.27139

Organist:
Frøydis Bøe Holte, tlf: 950 27 282
froydis@nome.kirken.no
Trosopplærer & ungdomsleder:
Cathrine Friberg Rønneberg,
tlf: 905 07 822
caaathrine@hotmail.com

Gave til Solhaug
Nå er det mulig å gi gave
til menighetshuset.
Kontonr. : 2610.28.96490

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

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

Se utleiekalender på lundekirken.no
under «Solhaug menighetshus».

Leder soknerådet:
Katrine Burmester, tlf: 91 91 39 73
katrine@familie-burmester.de

Frist for innlevering av stoff
til neste nummer er:
mandag 22. februar 2021

Kirkeverge i Nome kommune:
Mona Halsvik,
tlf: 35 00 86 87 (tirsdag)
35 94 62 62 / 957 27 214
mona@nome.kirken.no

Trykt opplag: 1700 stk.
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HIMMELSKE FAR, gjør dørene til disse hus vide nok for dem som lengter etter kjærlighet og søker samfunn 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
NB! P.g.a. koronasituasjonen kan det bli endringer i
gudstjenestelista. Følg med på www.lundekirken.no.
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
Torsdag 24. desember
Julaften
Lunde kyrkje kl. 13.00
Lunde kyrkje kl. 15.30
Luk 2, 1-20
Her kan det bli påmelding;
Se www.lundekirken.no
Fredag 25. desember
Juledag
Lunde kyrkje kl. 12.00
Høytidsgudstjeneste
Matt 1, 18-25

Fredag 1. januar
Nyttårsdag/
Jesu navnedag
Lunde kyrkje kl. 16.00
Høytidsgudstjeneste
Matt 1, 20b-21

Søndag 3. januar
Kristi åpenbaringsdag
Lunde kyrkje kl. 11.00
Luk 2,40-52
Søndag 10. januar
2. s. i åpenbaringstiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
Mark 1, 3-11

Søndag 31. januar
Såmannssøndag
Lunde kyrkje kl. 11.00
v/Hege Andal Hofsten
Mark 4, 26-34
Søndag 7. februar
Kristi forklarelsesdag
Lunde kyrkje kl. 17.00
Mark 9, 2-13
Søndag 14. februar
Fastelavnssøndag
Lunde kyrkje kl. 11.00
Familiegudstjeneste
Joh 12,20-33

Søndag 17. januar
3. s. i åpenbaringstiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
Joh 4, 4-26

Søndag 21. februar
1. s. i fastetiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
v/Hege Andal Hofsten
Matt 16,21-23

Søndag 24. januar
4. s. i åpenbaringstiden
Lunde kyrkje kl. 17.00
Joh 9, 1-7.35b-38

Søndag 28. februar
Ingen gudstjeneste
p.g.a. vinterferie

Ragnhild Halden forretter der ikke annet er nevnt.
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Søndag 7. mars
3. s. i fastetiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
Mark 9, 17-29

