
     

DEN NORSKE KYRKJA
Lunde og Flåbygd sokneråd

Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd 18.11. 2020

Til stede:
Katrine Burmester, Carina Syvertsen Pedersen, Nils Steinar Stavsholt, Inger Synnøve 
Røddesnes, Øivind Lunde, Ragnhild Halden, Eilef Sunde

 
Forfall: Øyvind Berg Andersen.  Trond Andre Lundmark (innkallt som vararepresentant)

Utdelt på møtet:  forslag til årshjul (sak 47/20)

Vedlegg: offerliste 2021 (sak 46/20)
     årshjul 2021 (revidert i tråd med vedtak i sak 47/20 og 48/20)

Ragnhild Halden åpnet møte med tanker rundt årets mørketid med, sykdom, isolasjon, 
arbeidsledighet.  Mer enn noen gang har vi behov for lyset som gir varme og trygghet.  
Julen minner oss om at Gud sendte sitt lys til oss for at vi skal finne veien til han.  Vi skal 
være lykter som skinner for hverandre

Sak 44/20 Godkjenning av innkalling og referat 

Vedtak:
Innkalling godkjent
Referat slik som ble sendt ut pr. epost 16.11.20 ble godkjent  

Sak 45/20 Smitteverntiltak, nye regler/restriksjoner 
Soknepresten orienterer om nye smittevernregler.
Det er nå fastsatt begrensning til 50 personer i kirken.  Dette gjelder uansett anledning, 
også begravelser.
Ting skal gå mest mulig normalt innenfor gjeldende regler.  Gjelder særlig i forhold til barn 
og unge.  Presten har ansvar for at smittevernreglene følges opp i kirken under 
gudstjenesten og andre kirkelige handlinger.  Soknerådet er ansvarlig for øvrige aktiviteter 
i menigheten, f.eks. Fidus og supertorsdag.
Ikke nattverd, foreløpig gjelder dette ut november.
Ekstrordinært møte mellom biskop og proster i slutten av måneden for å avklare hvordan 
gudstjenester i julen skal foregå.
Fellesrådet ber om at kirkekaffe ikke gjennomføres i nåværende smittesituasjon.
Bør det arrangeres gudstjenester i Flåbygd nå, selv om det kan være plass til 50?

Vedtak:
I nåværende smittesituasjon skal det ikke:

– serveres kirkekaffe etter gudstjenesten.
– avholdes gudstenester i Flåbygd og Landsmarka 

Vedtaket gjelder inntil det oppheves av nytt vedtak.
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Sak 46/20  Godkjenning av offerliste 2021
Soknepresten orienterte om saken og la fram et forslag i tråd med tidligere prinsipper og 
praksis.

Vedtak:
Vedlagte offerliste for 2021 godkjennes.  
Soknerådet skal senere vurdere om det skal foretas omprioritering innenfor offer som går 
til menighetens eget arbeid.

Sak 47/20 Forslag til årshjul 
Øyvind Berg Andersen og Nils Steinar Stavsholt har utarbeidet er forslag til årshjul for 
2021.  Årshjulet bygges opp rundt soknerådsmøtene og faste arrangementer/aktiviter og 
saker som skal tas opp på de ulike soknerådsmøtene.
Soknerådet var positive til forslaget som ble lagt fram og kom med noen endringsforslag

Vedtak:  
Årshjulet godkjennes med de endringsforslagene som kom fram på møtet.  
Årshjulet behandles på nytt i januarmøtet i forbindelse med planlegging av vårsemesteret

Sak 48/20 Nye møtedatoer 2021 for soknerådet

Vedtak: 
-     møtestart kl. 1630 
– Møte 3. onsdag i mnd.
– AU onsdag uken før soknerådsmøtet.

Følgende datoer for soknerådsmøtene:  20.januar,  17.februar, 17.mars, 21.april, 19.mai, 
16.juni, 18.august, 15.september, 20.oktober, 17.november.  Desember (hvis behov – dato
fastsettes ikke)

Sak 49/20 Nyvalg av leder og nestleder m/evaluering av SR-møter i året som har 
gått.  

Møtereglene vi ble enige om i starten av perioden ble gjennomgått.  Enighet om at rådet 
har utviklet seg positivt.  Vi kjenner hverandre bedre og er tryggere på hverandre.  Rådet 
har  stort sett klart å holde seg til tidsrammer og saksliste.  
Koronasituasjonen har gjort at en ikke kom igang med arbeidet slik en hadde tenkt.  Det er
ønskelig å få brukt mer tid på å drøfte og behandle saker som går på menighetens 
utvikling og primæroppgaver.  Årshjulet som vi skal begynne med nå vil være et viktig 
hjelpemiddel for å få til dette. 
Det er viktig at alle er på plass i god tid slik at møtet kan begynne til fastsatt tid.
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Ansvar for kaffe og noe å bite i,  samt sette på plass og rydde etter oss fordeles på rådet 
etter liste.

Vedtak:
Valg av leder og nestleder:
Katrine Burmester gjenvalgt som leder
Jostein Vetland gjenvalgt som nestleder

Sak 50/20 Eventuelt 
– soknerådet sender blomst til Jonny i forbindelse med sønnens gravferd
– juletrefest januar 2021

Koronasituasjonen gjør at juletrefesten avlyses.  Soknerådet ber staben tenke ut et 
alternativt arrangement.

– spørsmål fra Alf Inger Fagervik om utleie av kirken til konsert  12. eller 13.12
Soknerådet er i prinsippet positivt innstilt til dette. 12. 12 er i tilfelle en aktuell dato.  
Katrine henvender seg til Fagervik for å høre om det fortsatt er aktuelt med 
konserten. 

– vedlikehold av bygg.  
Bekymring for råteskader på Flåbygd kirke.  Dette må det gjøres noe med.  Er 
Fellesrådets ansvar. 

– Møtet i desember avlyses.  Koronasituasjonen gjør at det ikke blir noen 
juleavslutning for rådet

Orienteringer: 
Ingen spesielle saker å informere om fra utvalgene

Nytt fra Fellesrådet:
Regler for bruk av sosiale medier er vedtatt.  Må gjennomgåes på nytt i soknerådet og 
drøftes hvordan disse reglene skal gjøres kjent blandt de frivillige.
Ellers holder Fellesrådet fortsatt på med å få budsjettet for 2021 til å gå ihop.  Medfører 
reduksjoner i stabene på inntil 50% årsverk

Lunde 20.11 .2020

Nils Steinar Stavsholt
Sekretær

NESTE MØTE: 20.01.21  kl. 1630   MRK.  Endring av klokkeslett
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