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Andakt av Ragnhild Halden
Håp – tross alt
Når denne andakten skrives er det
fortsatt februar på kalenderen, og
ute er det snø og ganske vinterlig.
På tv er det daglige oppdateringer
om smittetall og restriksjoner, og
mange er nok preget av både vær
og pandemi.

Sokneprest Ragnhild Halden

Vi er lei, lei av å ikke få være
sammen slik vi vil, ikke få reise dit
vi vil, og ikke få gjøre det vi pleier!
Og mange er ensomme og en del er
nok litt tunge til sinns. Alt av uro og
nedstemthet legger seg som et
tåkelag over hverdagen.

møter i lag og foreninger, reiser
i inn- og utland osv.
Men i alt dette, er en ting sikkert.
Våren er på vei. De første greinene
med puselabber er funnet, og
døgnet har blitt flere timer lysere.
Vi vet også at vaksinasjonsprogrammet går sin gang, om enn
ifølge noen ganske treigt. Og
akkurat nå når jeg skriver dette har
det blitt en liten lettelse i

En tenker ikke på det hele tida,
men det ligger over oss som en
demper og som påminnelse av alt
som kunne ha vært av besøk,

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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restriksjonene for kirkas del, vi kan
endelig ha gudstjenester med flere
enn 10 tilstede. Ja, nå kan vi være
100 hvis størrelse på rom og lokalt
smittevern tillater det.
Og jeg kjenner på en spirende glede, glede over at våren er på vei,
glede over at vi endelig skal kunne
samles i Guds hus og igjen feire
gudstjeneste sammen! Så
fantastisk at dette kommer
sammen, også nå som vi er på vei
mot påske!

opp av graven og åpnet veien til
Gud.
Så la oss kjenne på glede og håp,
tross alt. For våren er på vei,
vaksiner er på vei, og livet er på
vei, selv i møte med døden. For
livet og kjærligheten har vunnet.

Noen andre som kjente på et
spirende håp en dag i påska, var
noen få kvinner som kom til en
tom grav. Dit kom de med all sin
sorg, smerte og fortvilelse, og
møtte et lys av håp. Et håp som
trosser alt av erfaring og fornuft,
et håp om at døden ikke er slutten.
Håpet om at Jesus har vunnet over
døden, ikke bare for deg selv, men
for oss alle! Det er dette håpet
kirka er satt til å videreformidle,
tross uro og nedstemthet, tross
sykdom og ulykke, tross krig og
nød. Ja, tross selv døden skal dette
håpet formidles: at døden ikke er
slutten, at Jesus har vunnet, stått

2 Jeg ventet og håpet på Herren.
Han bøyde seg til meg og hørte
mitt rop.
3 Han dro meg opp av
fordervelsens grav,
opp av den dype gjørmen.
Han satte mine føtter på fjell
og gjorde skrittene faste.
(Salme 40:2-3)
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Min salme
ved Else Fretland
Jeg har to salmer som har fulgt meg siden jeg gikk på folkeskolen og det
er lenge siden. Jeg hadde en håndarbeidslærerinne som alltid skulle
begynne timen med en salme. Den ene var : Ingen er så trygg i fare som
Guds lille barneskare og salmen som står i salmeboka nr 574 Ånd fra
himlen, kom med nåde. Det var uvant for meg, for det var ingen salmesang i min heim. Det er en salme som jeg tror ikke blir brukt så mye. For
meg har den et rikt innhold og betyr fortsatt mye.

Ånd fra himlen, kom med nåde
Ånd fra himlen, kom med nåde, kom med liv og lys her ned!
La din guddoms makt nå råde, gjør oss vis til salighet!
Livets ord må du forklare, så det virker hva du vil.
La oss her dets kraft erfare, fyll vår sjel med hellig ild.
Herre Jesus, du vår glede, kom med legedom og fred!
Tal til oss som er tilstede, om din store kjærlighet.
Kom til hvert bedrøvet hjerte som på syndens byrde bær,
før dem ut av angst og smerte, tal din fred til sjelen her!
Hør vår bønn, all godhets giver, Fader, Sønn og Hellig Ånd!
Du som var og er og bliver, rekk nå ut din allmakts hånd!
Kom til gamle, kom til unge i din kraft og med din fred!
Så skal vi med jubel sjunge Herren er på dette sted!
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Festeavgift 2021
Festeavgift betales for graver hvor
friperioden er opphørt. Det må
også betales festeavgift for reserverte graver. (Reserverte graver
ved dødsfall 20 år x kr. 250,- =
kr. 5000,-).
Et gravsted kan bestå av flere graver. Det er vanlig å ha to graver under en gravstøtte, i noen tilfeller er Lunde kirkegård. Foto: Mona Halsvik
det flere graver. Satsen for festeavgift er kr. 250,- pr. år pr. grav. Fes- skriften ned mot bakken.
teavgiften betales vanligvis for 15
Våre kirketjenere kan være behjelår av gangen.
pelig med å rette opp gravstein
Festeavgiften blir fakturert i slutten samt fjerne gravstein mot betaling.
av mars og det er betalingsfrist 20.
april 2021.
Vil du si opp festeavtalen?
Hvis du vil si opp festeavtalen, må
Hva vil det si å være fester?
du gjøre dette skriftlig til oss. Det er
Ordet «feste» tilsvarer «reservere». viktig at familien blir informert, da
Man reserverer gravplassen slik at gravsteinen blir tatt bort. Det henden ikke kan gjenbrukes før man
der at en annen i familien / venner
selv vil. Den som er oppført som
ønsker å beholde gravstedet videfester er ansvarlig for gravplassen, re. Fint om vi får dette skriftlig fra
og det er den personen Nome
fester, så legger vi inn nytt navn i
kirkelige fellesråd forholder seg
avtalen.
til i alt som har med denne gravplassen å gjøre.
Har du spørsmål om festeavgift?
Ta kontakt med kirkevergen
Fester er ansvarlig for at gravstedet tlf. 35 94 62 62 /
blir holdt i orden og at gravsteinen mona@nome.kirken.no
er forsvarlig sikret. Gravstein vi
Du kan også lese mer på våre
mener er «farlig» blir lagt ned med nettsider www.lundekirken.no
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Konfirmantleir
av Gunhild Sofie Halsvik Rønningen

Årets konfirmantkull fikk dessverre
ikke oppleve konfirmantleir på
Gjennestad, slik forrige kull gjorde.
Konfirmantene vil kanskje få muligheten til sommeren, hvis alt går
etter planen, men foreløpig satte
Ønsket og Elsket opp en digital
konfirmasjonsleir.

holdt. De fant også på mye sprell,
som vi synes var gøy! Når første
undervisning var ferdig, gikk vi over
til gruppearbeid. Konfirmantene ble
delt i to grupper, med Ragnhild
prest og meg som leder og Cathrine
ungdomsarbeider og Henriette som
leder. Da gjorde vi oppgaver rettet
til temaene vi hadde, og så avRagnhild prest åpna YouTube og vi sluttet vi hver gruppesamling med
fulgte med på livestreamen fra
konf-challenge. Dette kunne være
kompetansesenteret i Seljord både alle mulige oppgaver, og en av
mandag, tirsdag og onsdag. Der var dagene måtte de bygge et tårn av
mange konfirmantledere å hadde
kun spagetti og marshmallows.
sin egen leir, samtidig som de
hadde undervisningen, som blant
På mandag hadde vi rundstykker til
annet flere av konfirmantlederne
lunsj, tirsdag var det pølser på

6

menyen og onsdag fikk vi pizza,
noe jeg tror alle var veldig fornøyd
med. 5 pizzaer på 13 konfirmanter
og 5 som var med og hjalp til,
gikk fort ned! Når sang var på
programmet under livestreamen
var vi litt daffe i starten, men
ettersom dagene gikk, jo bedre
ble vi. Makten og Æren, er som
alltid en stor favoritt!

og jeg tror de fleste synes det var
gøy! Vi fikk heller ikke overnattet,
noe jeg tror mange ville, men jeg
tror også at konfirmantene gleder
seg til leieren som forhåpentligvis
kommer til sommeren. Det var
kjipt å ikke få være med de andre
menighetene, men vi hadde det
veldig gøy uansett og koste oss
masse!

Selv om konfirmantene denne
gangen ikke fikk møte konfirmanter
fra andre menigheter i Øvre
Telemark, så var det veldig sosialt

Tusen takk til Carina Syvertsen
for hjelp på kjøkkenet med
oppskjæring av frukt og for å
ha lagd lunsj!

Møter og samlinger på Lunde Bedehus
Slik som situasjonene er nå er møter og samlinger på Lunde Bedehus
avlyst ut mars måned. Samlinger i april og mai vil vurderes etter påske,
avhengig av Covid-19, smittevernhensyn og anbefalinger.
Vi oppfordrer alle å følge med på kunngjøringer og informasjon om
blant annet «Bibelhelg» med Kurt Hjemdal 16. til 18. april.
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Hilsen fra soknerådet
Selv om mange av menighetens
aktiviteter ligger brakk, har vi
likevel regelmessig møter i
sokneråd. Vi er i ferd med å
avslutte året 2020 med en
årsmelding som nok blir tynnere
enn vanlig.

sokneråd å finne en god måte å
forvalte dette på. Dette er et tema
som kommer til å oppta oss i
sokneråd en tid fremover.
Etter å ha måttet flytte konfirmasjonene til høsten nå to år på
rad (grunnet korona), har det
grodd fram et ønske hos flere sokn
i prostiet om å gjøre
høstkonfirmasjon til en permanent
ordning. Det har blant annet store
fordeler i forhold til konfirmantleir
og ledertreningsprogrammet i
Ønsket og Elsket. Dette er blitt
drøftet i de ulike soknerådene i
prostiet og den 19. februar
vedtok prostirådet å ha høstkonfirmasjoner på fast basis
framover. Dette gjelder da også
for oss i Lunde og Flåbygd.

2020 var året da veldig mye ble
avlyst. Vi er glade for å kunne ha
barn- og ungdomsaktivitetene
åpne. Det er viktig i denne tiden
at de har et sted å samles, og at
hverdagen blir så normal som
mulig. Staben har gjort en flott jobb
i forhold til å holde seg orientert
om nyeste retningslinjer og smittevern og tatt avgjørelser på løpende
bånd i forhold til åpning/lukking av
aktivitetene.
Det er til stor inspirasjon å få et
gavebeløp av betydning, slik vi har
fått det til minne om avdøde Inger
Nome. Det har kommet inn forslag
til bruk av pengene og det er en
takknemlig oppgave for oss i

Sokneråd innvilget i februarmøtet
en søknad fra Trond André
Lundmark om fritak fra alle verv i
menigheten. Trond André er
varamedlem i sokneråd og har bl.a.
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ivaretatt kassererjobben og ført
menighetens regnskap hele 2020.
Vi er svært takknemlige for
jobben han har gjort. Vi har også
forståelse for at uforutsette ting
oppstår og at man da må gjøre
andre prioriteringer. Vi takker
Trond André for det han har
bidratt med inn i menighetsarbeid
og sokneråd.

Med hilsen fra
Katrine Burmester, leder i soknerådet

Tilbud om gravstell
Du kan velge mellom to tilbud:
• Gravstell som faktureres hvert år
Foto:
Pedersen,
Bildepå
for Bilde
• Sette
innKåre
et større
beløp

gravstellfond
Pris: Kr. 1350,-. Det første året
kommer kjøp av selvvanningskasse
på kr. 800,- i tillegg.

Nome kirkelig fellesråd har
samarbeid med IDEA AS tilbud
om gravstell.

Har du spørsmål om gravstell eller
har du lyst til å opprette avtale?
Ta kontakt med kirkevergen
tlf. 35 94 62 62 /
mona@nome.kirken.no
Du kan også lese mer på våre
nettsider www.lundekirken.no

Avtalen omfatter kjøp av stemorsblomst i mai og sommerblomster i
juni.
Det vannes og lukes etter behov.
Sommerblomstene blir fjernet i
september og det blir lagt på
granbar før Allehelgensdag.
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En ulltråd
av Bente Thommasen
I 2019 var vi i India for å innvie et
nytt verksted i firmaet til mannen
min Helge. Pudsja heter det og
utføres av hinduistiske prester.
En ofring til gudene med frukter,
røkelser, blomster og krydder i
alskens farger og lukter.
Noen dager innen var vi ute for å
handle klær til de norske og meg
inkludert. Vi gikk «all in» for å
stille i indiske habitter. Jeg fikk
en kylling-gul buksedrakt, det var
det nærmeste jeg kom for å være
noenlunde komfortabel, og gutta
Helge Olav Strand og Eirik Belland
fikk skjørt som egentlig lignet store
kjøkkenhåndklær.
luften stille i stekende sol og i en 20
millioners by i India er det ikke mye
Dagen kom og starta kl. fem om
frisk luft å hente heller.
morgenen. Oppstart kl. syv presis

i verkstedet. Da var det to timer
med pynting før prestene kom.
Symboler ble tegnet på gulv,
vegger, skap, bord, maskiner og
overalt. Alt må velsignes for hell og
lykke. Temperaturen inne i lokalet
var vel rundt 30 grader tenker jeg.
Å gå ut var ingen løsning, der sto

De indiske ansatte ankom i jeans
og t-skjorter. Og der sto vi, hvite
skandinaver i full indisk mundur.
De var mektig imponert over at
gutta var korrekt kledd, og at
skjørtet satt riktig på. Det tok bare
et øyeblikk, så var også de indiske i
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kledd i skjørt. De hadde nok tenkt
at de skulle kle seg som oss
opprinnelig. Men for sikkerhets
skyld hadde de med seg skjørtet.
Prestene kom og seremonien
startet kl. ni. Tre prester som
fremførte alt på sanskrit, et hellig
urspråk (de juksa litt da, for de
hadde teksten på mobilen).

men hadde ingen effekt der vi sto.
To timer med
«hambrahalarambaram» stående
rett opp og ned var en styrkeprøve.
Likevel, utrolig vakkert, sterkt og en
unik opplevelse.

Pause. Én time med mat av alle
slag, servert på bananblader. Ingen
bestikk, så da var det bare å følge
med hvordan de andre gjorde
Da var vi i gang. Det er vanskelig å
dette. Ris, brød, røre litt rundt, få
beskrive dette men det var en sang
meg seg litt saus og inn i munnen.
som gikk på omgang mellom
Dette var ikke for utrente. Godt vi
prestene og lød som
hadde god tid, og mye servietter.
«hambrahalarambaram» med en
voldsom akustikk i verkstedet. Vi
Så var vi i gang igjen. Denne gangen
sto 6 stykker foran et stort fruktrundt et bål på gulvet og vi fikk sitte
bord og prestene kastet tørket
med hver vår skål med tørkede
frukt, blomster og krydder på
frukter. Tre timer med
fruktene mens de shantet
«hambrahalarambaram» hvor vi
«hambrahalarambaram». Vi sto
sang med og kastet frukter på
tett, alle måtte holde i et stort
bålet. Ingen pause, og heten var
tungt fat med masse frukter
ytterligere rundt bålet. Det var en
samtidig. 30 varmegrader. Bukse,
lidelse, samtidig som man vet at
vest og jakke. Fint, men vanvittig
dette får jeg ikke oppleve igjen, så
upraktisk. Svette rant nedover
hold ut.
tinningen, i nakken nedover ryggen,
Sangen ebbet ut og bålet sluknet.
armene og bena. Jeg måtte se ned
Vi var ferdige. Alle er lykkelige,
på gulvet om det faktisk dannet seg
ofringen og velsignelsene er
en dam rundt føttene. Det var
gjennomført og vellykket.
ingen lindring, vifter sto på for fullt,
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Fortsetter på neste side»

Bente Thommasen
Prestene var slitne men hadde
likevel en energi om seg. Og der
kom ulltråden. Alle måtte få en
ulltråd rundt håndleddet. Karma.
Viktig. Alle måtte det. Presten
bandt den rundt håndleddet, litt
for stramt synes jeg. Men der var
den. På.
Vel hjemme i leiligheten strøyk jeg
rett inn i dusjen. Herlighet, kald
forfriskende dusj. Jeg har vel
sjeldent vært så sliten. Så vondt i
bena. Så vondt i ryggen. Det
dundret fortsatt
«hambrahalarambaram» i ørene.
Jeg tar et håndkle og surrer rundt
meg og ser at det er mørke flekker

på håndkledet. Det er ulltråden
som farger av! Veldig også. Av
med ulltråden, det går ikke an.
Ødelegge håndklærne sånn. Jeg
hiver ulltråden i søpleboksen og går
å legger meg. Stup trøtt.
Jeg våkner sent neste dag, spiser
litt og drikker kaffe. Føler meg
ikke helt i form så jeg går å legger
meg igjen. Jeg har feber, verker i
kroppen. Sover hele dagen og
våkner tidlig på kvelden. Husmora
spør hvor ulltråden er? Den må du
ikke ta av, det er dårlig karma.
Knytt den på igjen, så blir du frisk.
Jeg tror ikke på slike ting, men jeg
følte meg ganske dårlig så jeg
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plukket opp tråden fra søpla og
knytte den på meg igjen, sånn for
sikkerhets skyld, og går å legger
meg for natta. Neste dag er jeg i
toppform igjen, men tenker ikke at
det har noe med ulltråden å gjøre.
India, varmen, maten, det er
mange andre mer plausible årsaker
til litt feber.

det endelig gir seg. Jeg er helt
utmattet.

Men det er ikke ferdig. Jeg går
direkte over i et utslett over hele
kroppen. Og jeg som aldri har hatt
noen allergier i hele mitt liv. Det
kjennes som huden er på vei å
slippe fra kroppen. Det klør! Vi drar
på legevakta. Jeg løfter litt på
genseren til damen i luka. Elveblest,
Ulltråden er stadig i veien, og den sier hun, du skal få noe for det.
farger av. Men jeg velger å ha den Kjære vene, måtte det virke fort.
på, tar liksom ikke sjansen. En uke Ulidelig kløe, overalt. Medisinene
etter reiser vi hjem. 9 timer flyreise. virker fort, men jeg får da en hoste
Er litt uvel, kjenner jeg, men vi har som vel må være i nærheten av
vært på safari i jungelen, så det er kikhoste. Konstant, rivende
rallende hoste. Og våkner neste
nok årsaken til litt urolig mage.
dag, med intense smerter….
Vel hjemme klipper jeg av ulltråden Jeg har bristet et ribben. Da går jeg
og går å legger meg. Jeg blir skikke- i søppelbøtta og leter. Den er tømt
selvfølgelig. Ingen ulltråd. Jeg må
lig dårlig. Det blir tre dager med
bare tåle det som måtte komme.
intense magesmerter, feber, før
Karma.

Konfirmasjonene utsettes
På soknerådsmøte 17. februar 2021, ble det vedtatt
at årets konfirmasjoner utsettes fra mai til september.
Vedtaket ble gjort på bakgrunn av den usikre smittesituasjonen
og etter anbefaling fra biskopene.
Vi hadde digital konfirmasjonsleir i vinterferien.
Likevel ønsker vi å tilby årets konfirmantkull til leir på
Gjennestad i sommer.
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Store planer for Flåbygd
kyrkje
I desember søkte kirkevergen
Riksantikvaren om tilskudd til
klimaskallsikring og utskifting
av rørovner til Flåbygd og Helgen
kirker. Til sammen fikk fellesrådet
inntil 1,5 millioner til disse
prosjektene og Flåbygd kyrkje har
fått tildelt 1,2 millioner av dette.
Vi får dekt kostnaden med 60 %.
Flåbygd kyrkje får i løpet av 2021
nytt tak, råteskader i kledning i
våpenhuset skal byttes, samt at
gamle rørovner skal erstattes med
nye ovner som blir plassert under
benken / der du sitter.

så mange oppgraderinger i
Flåbygd kyrkje. Spesielt fordi kirken
har 200 års jubileum i 2022, noe
menigheten gleder seg veldig til.
Planleggingen av jubileet har så
vidt begynt og er i kommunens
hender v/ Heidi Elise Kvale.

Dette er utrolig moro og nå
begynner jobben med å legge ut
prosjektene på anbud. Kirkevergen
har løpende kontakt med KA
(Kirkelig arbeidsgiverorganisasjon),
som tilbyr hjelp i forbindelse med
anskaffelsesprosessen.

Den gamle altertavlen i Flåbygd
kyrkje, har et malerstykke «Kristi
hudfletting», som visstnok var gitt
av statsråd Niels Aall. I 1833 ga
sokneprest Houen ny altertavle til
kirken, og den gamle altertavlen
ble da flyttet til side. Maleriet ble
Det er veldig hyggelig at fellesrådet, hengende på veggen på venstre
på vegne av menigheten, får gjort side av alteret. I forbindelse med
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jubileet har fellesrådet nå sendt det
gamle maleriet til reparasjon hos
Gjermundsen Glass & Rammer i
Skien.
Fellesrådet er takknemlig for det
store tilskuddet Riksantikvaren har
gitt til kirkene i Nome! Det betyr
mye, for en liten kommune med
mange kirkebygg å ta vare på.
Foto: Mona Halsvik

Fasteaksjon 2021
I år blir Lunde og Flåbygd sin
fasteaksjon til støtte for Kirkens
Nødhjelp digital på grunn av smittevernrestriksjoner. Følg med på
menighetens hjemmeside og
siden vår på Facebook

Ønsket og Elsket

Champo 5 år drikker rent vann fra
vannpumpen i nærheten av hjemmet
deres. Foto: Jason Mulikita/
Fairpictures.

Ønsket og Elsket er et ungdomsarbeid i kirka i Øvre Telemark
prosti.
Menigheten i Lunde og Flåbygd
sokn er med i dette ungdomsarbeidet. Konfirmantene deltar
på konfirmasjonsleir og menigheten
får besøk av teamet noen ganger
i året. Ønsket og Elsket har et flott
ledertreningsprogram som
ungdommene kan være en del
av + mye mer moro.
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20. - 21.mars kjører Ønsket og
Elsket 24 timers livesending i
forbindelse med fasteaksjonen.
Følg med på våre nettsider/
Facebook – så skal vi prøve å
legge ut linker underveis.

Lunde Minigospel

Her kommer en hilsen fra Minigospel. Vi har også i år 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,
men ellers har vi fått til det aller
meste omtrent som vanlig. Den
store fallskjermen er f.eks. fin å
bruke når vi skal gå i ring!
Vi har vært med på digital familiegudstjeneste, der vi filmet to
sanger på en av øvelsene våre.
Dette opptaket ble redigert inn i en

video som ble vist på menighetens
facebook-side på fastelavnssøndag.
Dersom flere barn har lyst til å
begynne på Minigospel, kan
dere melde dere på her:
minkirkeside.no/nome, eller via
appen «MinMenighetsportal».
Vi øver hver torsdag kl 17:00 på
Solhaug!
Velkommen til Minigospel!
Kontakt info:
Frøydis Bøe Holte (organist)
Tlf.: 950 27 282
E-post: froydis@nome.kirken.no
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Lunde kammerkor

Slik ser appen koret bruker for digital øvelse ut.

Lunde Kammerkor har ikke hatt
noen fysiske øvelser så langt i vår,
men dirigenten legger ut ting å øve
på i korets egen facebook-gruppe,
med oppfordring om å holde «kortankegangen» og sangstemmen
oppdatert.
Her er det oppvarmings – og
stemmebruks-videoer laget av
Andreas Stensholt, i tillegg oppfordres hver enkelt korsanger til
å øve på sin stemme med en app
som hele koret har tilgang til.
Dirigenten skriver inn noter i
appen, slik at koret kan øve på sitt
eget repertoar. På denne måten
håper vi at vi klarer å holde ting litt
ved like før vi kan møtes igjen til

vanlige øvelser.
Har du lyst til å være med i dette
trivelige koret når vi starter opp
igjen, kan du melde deg på her:
minkirkeside.no/nome, eller appen
«MinMenighetsportal», som kan
lastes ned via Google Play eller App
Store.
Velkommen til korøvelser i Lunde
Kammerkor – forhåpentligvis om
ikke alt for lenge!
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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Fidus ungdomsklubb
Fidus ungdomsklubb startet opp
igjen 5. februar. Vi har delt opp
Fidus i to grupper på våre
ungdomskvelder, og har åpent
kun for ungdom fra Lunde.
Dette fungerer fint, og ungdommene
trives veldig godt. En stor
gladnyhet, er at Fidus fikk 25.000 kr Torjus og Kristoffer i gang på biljard
fra Sparebankstiftelsen i november.
Nå skal vi kjøpe inn en del nytt
favoritt!
utstyr, og dette ser ungdommene
Det er veldig hyggelig å se at
frem til.
mange av våre konfirmanter bruker
menighetens ungdomstilbud.
På Fiduskveldene er det bordtennis
Takk til et supert team av frivillige,
-konkurranse og quiz, noe som er
som jobber veldig godt sammen på
populært. Og den fantastiske
Fidus!
«Fidusmilkshaken» er en stor

24 Hours festivalen 2021
Med dagens koronasituasjon er det uforsvarlig å arrangere
24 Hours festival i 2021.
Dette er en avgjørelse som er tatt i fellesskap
av hovedlederne for festivalen. Det er flere grunner til det, bl.a.
ville det blitt for mange mennesker på for liten plass,
samt vanskelig å holde god nok avstand mellom kohorter.
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Supertorsdag

Torsdag 21. januar var Supertorsdag i gang igjen etter
juleferien! Med hensyn til smittevern, fortsetter vi med å dele opp
gruppevis annenhver uke, da dette
fungerer veldig fint! Det er 10-11
barn i hver gruppe (totalt ca. 22
barn) og vi opplever at det
kommer stadig nye deltagere til
Supertorsdag. Det er gøy. Alle er
velkommen!

voksne hjelper oss med barna og
det ser ut til at de trives.

På Supertorsdag har barna laget
mye fint, både i snekkerverkstedet
og i hobbygruppa. Barna er veldig
engasjerte og ivrige under
Supertimen. Vi har hatt tema om
kjærlighet og nestekjærlighet, samt
lært skuespill om dette. Det var
veldig gøy! Det var kanskje noen
som så skuespillet på den digitale
Jeg setter fram kaffe og litt å bite i gudstjenesten som ble sendt
til de voksne i lillesalen. Vi opplever 14. februar?
at foreldre/foresatte syntes det er
et hyggelig treffpunkt, mens barna Stor takk til alle frivillige, som gjør
holder på med sitt. Flere av de
en kjempefin innsats!
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Armenia - den eldste kristne
stat
av Harald Omnes
I 2018 var eg med på ei rundreise
i Kaukasus, et tidligere sovjetisk
område som i dag består av
Armenia, Georgia og Azerbaijan.
Alle landa er svært forskjellige og
det er store konfliktar i området.
Blant anna har du nyleg sikkert hørt
om kamphandlingane mellom Armenia og Azerbaijan om enklaven
Nagorno-Karabakh. Det mange
forbinder med Armenia er kanskje
fyrst og fremst noen av verdens
beste sjakk-spelarar, eller
«Folkemordet på armenerne».

av Jesus’ apostler; Judas
Taddeus og Bartolemeus, som skal
ha misjonert i landet mellom år 40
og 60 e.Kr. Kyrkja tilhører den
katolske trusretninga og har stor
oppslutning i folket, heile 94 %.

Setet for den armenske kyrkja
Armenia er et svært gammalt land- ligger i byen Edzjmiatsin, ein by
område med røtter fleire tusen år som ligger ca. 20 km vest for
Jerevan. Her holder patriarken til
tilbake. Som stat oppstod det ca.
600 år f.Kr. Det er også den eldste og det er også lærestaden for
landets prestar. Katedralen her
kristne stat i det kristendommen
regnes som den første kyrkja i
blei innført som statsreligion i år
landet og er frå år 305. Den står
301 e. Kr. Den armenske kyrkja
også på UNESCO’s verdensarvliste.
(Armenian Apostolic Church) blei
Naturleg nok er den blitt påbygd og
ifølge tradisjonen etablert av to
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restaurert fleire gonger, sist nå
da eg var der, var den under resta
urering. I anledning av jubileet i
2001 besøkte pave Johannes Paul II
Armenia og det blei da bygd ein
mektig, monumental portal og et
podium der paven holdt messe for
titusenvis av menneske på den
store plassen framfor kyrkja.

om lag 1 mill. eller ca. 1/3 av
landets befolkning i byen. Kommer
ein til Jerevan på hovedvegen frå
nord, får ein ein fantastisk flott
utsikt over byen. Og om været
er godt og lufta klar, kan ein se dei
mektige, snøkledde Ararat fjella i
bakgrunnen. Dei ligger rett over
grensa i Tyrkia, men tilhørte tidlegare Armenia. Fjella er et viktig
Jerevan
symbol for Armenia og blir fortsatt
Jerevan (Yerevan) er dagens hoved- brukt for markedsføring i mange
stad i Armenia. Det er ein av
sammenhengar, til stor irritasjon
verdens eldste byer der det har
for Tyrkia.
budd folk heile tida; grunnlagt i år
782 f. Kr. I dag er den naturleg nok Byens største severdighet er etter
ei blanding av moderne livsstil og
mi og mange andres meining
gamle tradisjonar. Det bur i dag
Kaskaden. Det er ei trapp med 572
21

Fortsetter på neste side»

trinn frå sentrum og opp på ei
høgde, der det igjen er flott utsikt
over byen. Trappa har fleire avsatsar med fontener og skulpturer.

ekstremt viktig matkjelde, samtidig
som den brukas som utfartsstad av
titusener på varme sommerdagar.

Det som er spesielt med
Av andre severdigheter ein bør få
Sevansjøen er at under sovjettida
med seg er Operahuset og
på 1930-tallet blei det bygd kraftRepublikkplassen. Et besøk på et
anlegg og store landområder blei
av byens brandydestillerier hører
dyrka opp med vann frå Sevanogså med. Og naturlegvis er det
sjøen. Det førte til at vannstanden
Ararat-fjellet som er varemerket
byrja å synke og var på det meste
med bilde av Ararat på etiketten.
vel 19 m lågare. Dette hadde
naturleg nok dramatiske
Sevansjøen
hydrologiske og økologiske
Sevansjøen som ligger litt nord-øst konsekvensar. Så i 1981 og 2004
for Jerevan er den største innsjøen i blei det bygd tunnelar for å føre
Kaukasus. Arealet er på 1.270 km2, vann frå nærliggande elvar inn i
noko som er omlag 3 ganger så
sjøen med den hensikt å heve
stort som totalarealet av Nome.
vannstanden. Det har den også
Den er forholdsvis grunn og har
gjort, om lag 4 m, og det er regna
derfor ein stor produksjon av fisk, med at den skal stige med nye 3,5
kreps og andre dyrearter. Den har m fram til 2030. Men å nå gamle
stor økonomisk betydning og er ei høgder vil heller ikkje vera heilt
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uproblematisk. For da vil mykje av
dagens infrastruktur bli lagt under
vann, til dømes hovedvegen fra
Georgia til Jerevan
På ei halvøy ute i Sevansjøn ligger
Sevanavank-klosteret frå år 974
vakkert til. Det er nå ein av dei
meste besøkte turisattraksjonane
i landet. Tidligere lå klosteret på
ei øy og mindre tilgjengeleg, slik
det vel passa seg for et kloster,
men på grunn av uttappinga av
sjøen er den nå landfast.

lagt under vann.
I landsbyen Garni fekk me også se
korleis det tradisjonelle brødet,
lavash, blei til i ein underjordisk
bakerovn. Det er eit slags flatbrød.
Den utkjelva leiven blei lagt på ei
pute som så blei trykt inntil veggen
og der blei leiven hengande til den
var stekt.

Her kan me se den gamle standlina
under skogkanten oppe i skråningen. Hovedvegen langs standa til
høgre på bildet vil om ein del år bli
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Hilsen fra staben
Vi har startet det nye året uten
å ha gudstjenester i kirkene våre.
Vi kan ikke drive kirke på en vanlig
måte, men vi håper vi kan starte
opp igjen snart! Staben har lært
masse, og takket være Ragnhild
prest, Cathrine trosopplærer og
Frøydis organist, er det blitt laget
digitale gudstjenester som er lagt
ut på menighetens nettside og
Facebook-side.

Heldigvis uten smitteutbrudd.

Kirkekontoret på Lundetunet er
stengt for besøkende. Vi følger
samme retningslinjer som
kommunen bestemmer for sine
kommunale bygg. Vi er på kontoret
hver tirsdag – men stabsmøtene
har vi flyttet til Solhaug for en
periode.

Det vi vet, er at konfirmasjonene er
flyttet til september. Følg med på
menighetens nettside og facebook,
det kan komme endringer, som
følge av smittevernhensyn.

Vi har lagt bak oss et spesielt
år med pandemi, der smittevern
har stått i fokus. Adventstida
og julehøytiden ble spesiell. Vi
hadde besøk av skoleklasser og
barnehager til en annerledes
julevandring i kirken, men skolens
tradisjonelle julemarkering siste
skoledag før jul, ble det dessverre
ikke noe av. De to gudstjenestene
på julaften var med påmelding.

Nå, når vi lager nytt kirkeblad,
kommer spørsmålet om
gudstjenester opp. Hva gjør vi?
Jo, vi har håp – så vi setter opp
gudstjenestene framover, som om
vi kan møtes i kirken. Hvordan blir
påsken? 17. mai og hva med allsang
på slusa?

Kirketjenerne Jens og Jonny har
hatt en rolig start på 2021. De har
brukt tida på å pusse opp kontoret
sitt, med «nytt» kjøkken og malt
veggene i en dus grønnfarge. Dette
blir bra. Det er viktig for trivselen
og dere som er innom for en
kaffekopp.
Året 2021 blir et spennende år. Vi
har mange prosjekter på gang. Nytt
tak på Flåbygd kirke og utskifting av
gamle rørovner i Flåbygd og Helgen
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kirker. Videre pusses Kronborg
kapell opp og kirkevergen jobber
videre med lyssetting av Lunde
kirke, en bestilling fra
menighetsrådet.

og vi opplever økende deltagelse,
selv om vi pga. smittevernhensyn
har delt opp deltakerne i mindre
grupper. Foreldre koser seg på
Solhaug, med sosial prat og litt å
bite i.

Barne- og ungdomsarbeidet har
startet opp med sine aktiviteter,

Takk til staben – for den jobben dere gjør!
Takk til frivillige – dere gjør en fantastisk innsats!
Takk til deltakere – som bruker kirken og kommer til aktivitetene våre!

Slekters gang
Gravlagt i Lunde

Gravlagt i Landsmarka

Ingebjørg Røimål

Ingrid Plassen
(bisettelse i Lunde kyrkje)

Bjørn Ole Øen
(seremoni i Lunde kyrkje)
Ole Jonny Nordskog

Marit Irene Røisland
(seremoni i Lunde kyrkje)

Berit Elvira Holmsen

Ingeborg Steinhaug
Ragnhild Haugan

Påmelding via nett:
https://minkirkeside.no/nome
(Ulike arrangementer - dåp - konfirmasjon - vielser)
25

Høst-konfirmasjon i Lunde
og Flåbygd
På et møte i prostirådet for Øvre
Telemark ble det 19.02.2021,
vedtatt at de fleste menigheter i
Øvre Telemark prosti innfører
konfirmasjon på høsten. Vedtaket
i prostirådet ble gjort på bakgrunn
av at ungdomsarbeidet "Ønsket
og elsket" endrer tilbudet slik
at leiren kommer på slutten av
konfirmasjonstiden. Det har mange
fordeler. Det vil også bli enklere å
rekruttere til videre ungdomsarbeid. Forslaget har vært ute på
høring i alle sokneråd/
sokneprester.

smittevernrestriksjoner i mai. Det
blir derfor i 2021 konfirmasjon i
Lunde kirke lørdag 18. og søndag
19. september.
For neste års konfirmantkull 2022,
blir det oppstart i januar 2022,
konfirmantleir neste sommer og
konfirmasjon i september 2022.
Vi kommer til å ha fast konfirmasjonshelg i Lunde kirke 1. helg i
september, Flåbygd og Landsmarka
3. helg i september.
Konfirmasjonsdager 2022-2024:
2022 Lunde: 3.—4. september
Flåbygd/Landsmarka:
17.—18. september

Soknerådet og sokneprest i Lunde
og Flåbygd, vet at det har vært
tradisjon med vår-konfirmasjon i
2023 Lunde: 2.-3. september
mange år, men etter grundig
Flåbygd/Landsmarka:
drøfting, falt valget på fast
16—17. september
konfirmasjonstidspunkt på høsten.
2024 Lunde: 7.—8. september
Flåbygd/Landsmarka:
For årets kull ble konfirmasjonen
21.—22. september
flyttet fra vår til høst på grunn av
at det er stor sjanse for strenge
26

Maleri i gave
Lunde og Flåbygd menighet har fått
et original maleri i gave av Tore
Torsdalen. Maleriet er malt av Laura Flood, som var gift med sokneprest Ragnvald Gjerløw.
Tore er usikker på når bildet er
malt, da dette er svært vanskelig
å se, men går ut i fra at det er i
perioden 1895 - 1905 når Ragnvald Det er fascinerende å se hvordan
Gjerløw var prest i Lundekyrkja.
det området var før ny gravplass
Kanskje noen av våre lesere vet
ble laget.
det?
Bildet vil bli hengt opp i Lunde
Bildet er malt fra prestegården
kyrkje, så du kan se det der etter
i Lunde med utsikt over Lunde
hvert.
kyrkje, Lundefaret gård og en
av Lundegårdene til venstre.
Tusen hjertelig takk for gaven!

Smittevern – Covid 19

Vi i kirken tar smittevern på alvor,
følger nasjonale retningslinjer og
gjør det vi kan for å unngå smitte.
Vi har lagt bak oss et år der Den
Vi ber alle bruke håndsprit, alle må
norske kirke stengte for all fysisk
skrives inn mht smittesporing og vi
virksomhet fra midten av mars
2020, med unntak av gravferder og må holde avstand og sitte på tilviste
dåpsgudstjenester. Konfirmasjoner plasser. Vi opplever at myndighetene åpner/stenger fort og ber
ble utsatt fra mai til september.
Etter hvert ble det igjen åpnet for å derfor alle om å følge med på våre
treffes fysisk, noe alle satte pris på. nettsider / facebook for ytterligere
Men, så ble det stengt ned igjen rett informasjon.
etter nyttår – før det ble åpnet for
Er du syk? Ja, da må du bli hjemme.
gudstjeneste 7. februar 2021.
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Annonser
Lunde malerforretning

LUNDE

28

VIL DU VÆRE
MED Å STØTTE
LUNDE KYRKJEBLAD?
Vi setter stor pris på alle bidrag til
og fortsatt kunne utgi
Lunde Kyrkjeblad.
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

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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Gaveliste Lunde kyrkjeblad
Fra 01.01.2020 – 01.03.2021:
Anne Kari Ova Sønstebø 700 kr, Audhild og Arne Arnesen 200 kr,
Arne Johannes Øygarden 500 kr, Arvid Hagen 500 kr, Aslak Apeland
500 kr, Astrid Henni & Hallvard Moen 200 kr, Astrid Strand 200 kr,
Berit Lia 250 kr, Berit Fredly 200 kr, Bjørg Rønningen 200 kr, Boel
Hermansen 500 kr, Dordi Elisabeth Norheim 200 kr, Einar Lia 400 kr,
Eivind Rønningen 300 kr, Elsa Hogga 200 kr, Gerd Aasen 200 kr,
Grethe Groa 300 kr, Grethe Aabelvik Kyrkjebø 200 kr, Gro Håland
200 kr, Gudrun Jonnie Pedersen 200 kr, Gunhild Moen 400 kr, Gunnar Dalen 500 kr, Gunnulf Arne Hegna 200 kr, Gunvor Strømodden
200 kr, Halvor Lindalen 700 kr, Hanna Marie Løvskeid Nymoen 400
kr, Hans Arne Jensen 300 kr, Hans Olav Lahus 250 kr, Harald Omnes
600 kr, Harald Ovenstrøm 650 kr, Inger Kristin Tveitan 500 kr, Ingrid
Helene Børresen 200 kr, Ingrid Lilly Tveit 500 kr, Ingvar Gunnar Ajer
400 kr, Ivar Georg Strømodden 200 kr, Jan Tufte 200 kr, Kari Haugane 200 kr, Karin Helene Nordskog 300 kr, Kirsten Maria Sunde 300
kr, Kittil Gunheim 200 kr, Klara Westengen Gregersen 200 kr, Kristi
Maria Monstad Stavsholt 300 kr, Laila Lia 500 kr, Leif Raukleiv 300 kr,
Leif Raustøl 1000 kr, Lillian Grini 300 kr, Liv Reidun Langelid 200 kr,
Lunde Bedehus 500 kr, Magne Bø 500 kr, Marie Lunde 200 kr, Martina Marion Richter-Plitt 700 kr, Mette Linea Bølstad 600 kr, Nils Kittilskås 250 kr, Nils Magne Lundefaret 250 kr, Odd Gudmund Hegna
600 kr, Odd Halvard Apalnes 500 kr, Odd Sverre Kolstad 200 kr, Oddvar Magne Bergkåsa 250 kr, Olav Ajer 250 kr, Olav Dalen Zahl 500
kr, Olav Eivind Næs 250 kr, Ottar Enggrav 200 kr, Reidun Gunnulfsen
300 kr, Sandstå, Sandefjord 300 kr, Signy Jorunn Hanto 250 kr, Solveig Steinsrud 200 kr, Stig Halfdan Kjeldal 200 kr, Stig Helge Rørvik
800 kr, Terje Kristen Lunde 2300 kr, Tora Malli Lia Smukkestad
250 kr, Torbjørn Rinde 200 kr, Tordis Gulliksveen 200 kr, Tore
Tengesdal 1000 kr, Trude Martinussen Friedrich 750 kr, Trygve 300
kr, Turi Strand 200 kr, Turid Verpe 1000 kr, Ukjent 800 kr Ukjent 100
kr, Wenche Marie Kittilsen 500 kr, Aase Gisholt 500 kr
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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 og Mona Halsvik.

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

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

Trosopplærer & ungdomsleder:
Cathrine Friberg Rønneberg,
tlf: 905 07 822
caaathrine@hotmail.com

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

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

Frist for innlevering av stoff
til neste nummer er:
mandag 24. mai 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! Endringer og digitale løsninger kan komme på grunn
av nasjonale og lokale smittevernrestriksjoner.
Følg med på www.lundekirken.no.
Søndag 28. mars
Palmesøndag
Lunde kyrkje kl. 11.00
v/Tone Anne Hvalen
felles for begge sokn
Matt 26, 6-13
Torsdag 1. april
Skjærtorsdag
Nome sjukeheim
kl. 16.00
Lukket gudstjeneste
Luk 22, 14-23
Fredag 2. april
Langfredag
Lunde kyrkje kl. 11.00
Langfredag i ord og toner
Luk 22, 39-23, 46
Søndag 4. april
Påskedag
Lunde kyrkje kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Matt 28, 1-10

Søndag 11. april
2. s. i påsketiden
Solhaug menighetshus
kl. 17.00
Familiegudstjeneste
Årsmøte etterpå
Joh 21, 15-19
Søndag 18. april
3. s. i påsketiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
v/Tone Anne Hvalen
Joh 10, 1-10
Søndag 25. april
4. s. i påsketiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
Joh 13, 30-35
Søndag 2. mai
5. s. i påsketiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
Luk 13, 18-21

Ragnhild Halden forretter der ikke annet er nevnt.
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Søndag 9. mai
6. s. i påsketiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
Matt 7, 7-12
Torsdag 13. mai
Kristi himmelfartsdag
Lunde kyrkje kl. 11.00
felles for begge sokn
Luk 24, 46-53
Mandag 17. mai
Mer info kommer.
Se lundekirken.no og
menighetens FB-side
Matt 22, 17-22
Søndag 23. mai
Pinsedag
Lunde kyrkje kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste
Joh 14,15-21
Søndag 30. mai
Treenighetssøndag
Lunde kyrkje kl. 17.00
Luk 10,21-24

