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Soknerådets årsmelding 
 

Tall fra Den norske kirkes årsstatistikk 2020: 
Kirkelige handlinger 2020 2019 Merknad 

Gudstjenester 30    44 Koronapandemien f.o.m. mars 2020 

Gudstjenester, deltakere 1303      2392  
Nattverd 16    26  
Nattverd, gjester 555 862  
Familiegudstjeneste    6       5  
Ungdomsgudstjeneste   2     2  
Dåp  11    9 Gudstjenester m/dåp 
Dåp, bosatt i soknet - -  
Vielser  5    3  
Gravferd 36    33  

 

Ansatte  

Ansatte i kirka:  

Sokneprest: Ragnhild Halden. 

Prestevikarer i ferier: Leif Raustøl, Vebjørn Sagedal (våren) og Tone Anne Valen (høst).  

 

Kirketjenere & kirkegårdsarbeidere:  

Jens Vassend:  100 % stilling hele året. 

Jonny Bakkan:   100 % stilling hele året.  

Ekstrahjelp sommer: Odd Harry Bjervamoen. 

Gravstell:    Idea kompetanse, Sunniva Leikvoll.  
 

Klokkere: 

Frivill ige klokkere gjennom hele året.  
 

Sekretær:  

Anette S. Krøgli:    70 % stilling. 
 

Organist: 

Frøydis Bøe Holte:   100 % stilling. 
 

Trosopplæring: 

Cathrine Rønneberg: 30 % stilling. 
 

Ungdomsarbeider:  

Cathrine Rønneberg: 20 % stilling. 
 

Kirkeverge: 

Mona Halsvik:  100 % stilling. 
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Årsrapport fra soknepresten  
Våren 2020 

2020 startet tradisjonelt med gudstjeneste i Landsmarka første nyttårsdag og juletrefest på Solhaug 

første helga i januar. I løpet av januar og februar var det gudstjenester, familiegudstjeneste og 

misjonsgudstjeneste. Vi hadde oppstart av konfirmantopplegget og prestene rakk en 

misjonskonferanse på Notodden før Norge ble stengt ned 12. mars på grunn av korona-pandemien. 

Dette ble historiske dager, med de strengeste restriksjoner og tiltak i fredstid. For kirka betydde det 

stans i alle gudstjenester, trosopplæringstiltak og annen aktivitet. Unntaket var dåpsgudstjenester og 

begravelser. Arbeidsplassen ble hjemmekontor og møter med arbeidskollegaer ble holdt på nett. 

Kirken sentralt bestemte at konfirmasjon som var planlagt våren 2020 skulle utsettes til høsten. 

Oppstart med konfirmantkullet 2021 og konfirmantleir sommeren 2020 ble også utsatt. 

Men den nye situasjonen skapte kreativitet og nye kommunikasjonsformer. Fra leserinnlegg i 

Kanalen og skriftlige hilsener på hjemmesiden, dristet vi oss ut i den digitale verden med opptak av 

gudstjenester og andakter både lokalt og i prostiet. Dette var både gøy og utfordrende! 

Savnet av å kunne møtes personlig var likevel stor, og 17. mai dristet vi oss til drive-in gudstjeneste 

ved Lunde kirke. Det var mange som kom på denne historiske hendelsen, og ble en fin feiring av en 

annerledes 17. mai enn det vi var vant med. 

Søndag 24. mai var det endelig mulig med gudstjeneste i Lunde kirke igjen. Da var smittevern-

veileder fra sentralt hold, nøye fulgt med rik tilgang på håndsprit, rollup med informasjon og 

avgrensede plasser. Og så godt det var å være sammen igjen! Gudstjenesten er kirkens hovedpuls, og 

selv om vi hadde hatt gudstjenester og andakter på nett, kan det digitale møte aldri erstatte det 

personlige. 

Det ble bestemt at gudstjenestene framover skulle holdes i Lunde kirke på grunn av smittevern-

hensyn og størst areal. På sjukeheimen hadde jeg og Frøydis fram til ferien andakter ute, med rigging 

av piano og lyd ved hjelp av kirketjenerne, og Cathrine trosopplærer var forsanger. Det var moro, og 

været holdt seg stort sett bra. 

Høsten 2020 

Siden konfirmantleir og Allsang var utsatt, var det en litt roligere start på høstsemesteret. Og det 

kom godt med da vi gjennomførte samtalegudstjeneste og konfirmasjoner i overgangen 

august/september. Dette ble flotte dager, der gudstjenestene om enn litt preget av restriksjoner, 

likevel ble gjennomført trygt med mange tilstede. 

Vi startet opp igjen med andakter inne på sjukeheimen, og med familiegudstjenester, som vi hadde 

tre av i løpet av høsten. I oktober startet vi opp med konfirmantkullet 2021. De ble presentert 25. 

oktober, men gullkonfirmantjubileet som skulle vært samme helg ble avlyst på grunn av for få 

påmeldte. Allehelgen ble markert med fin minnegudstjeneste lørdag og gudstjeneste på søndag. 

Like før jul fikk vi strengere restriksjoner på blant annet 2 meters avstand fra skulder til skulder 

mellom kohortene ved sang. Dette medførte at færre kunne være tilstede hvis vi skulle synge. Dette 

ble løst ved lysmesse 3. søndag i advent der konfirmantene hadde en flott gudstjeneste med sang, 

bønn og lucia-tog. Julaften var det solosang ved Maria Halland, og gudstjenestene ble avsluttet med 
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felles sang av Deilig er jorden utenfor kirken. Det var sterkt å synge om håp i mørketid preget av 

pandemi og restriksjoner. Siste gudstjeneste i 2020 ble første juledag, der vi dristet oss til allsang da 

vi ikke var flere enn grensen på 2 meters avstand tillot.  

Året 2020 ble et annerledes år preget av pandemi med mye uro, ensomhet og restriksjoner. Men det 

ble også et år der vi nådde ut til mange nye via nett, der kreativitet i det å møtes ute og inne 

blomstret, og der mange fikk kjenne på hvilken utrolig rikdom det er å være sammen med andre.  

Jeg kopierer takken fra i fjor for den gjelder like mye i år: 

Jeg er som sokneprest heldig som har en fantastisk god og hyggelig stab. Tusen takk til alle dere for 

det gode samarbeidet, for all latter og tårer i glede og sorg! 

Jeg vil ellers få takke alle frivillige, klokkere, festkomite, pølsekokere til konfirmanttimer, Solhaug-

gjengen, kakebakere til kirkekaffen, redaksjonskomiteen til menighetsbladet og dere som deler det 

ut, frivillige til trosopplæringstiltakene osv. Også en stor takk til alle som er faste givere! Pengene 

dere gir er til stor velsignelse i vårt arbeid med barn og unge!! Den tredje tjenesten jeg vil takke for er 

alle dere som ber for menigheten og alt som skjer. Forbønnen bærer oss i alt som skjer, og er god å 

hvile i. Uten frivillige, givere og forbedere hadde det ikke blitt noe liv i vår menighet, og alt ville gått 

så mye saktere og tyngre. Tusen takk! Gjentar meg selv: vi er alle arbeidere i Guds vingård, og alle er 

vi elskede og vakre blomster i Guds hage. 

Gud velsigne dere alle. 

Ragnhild Halden 

Spesielt om: 
Fasteaksjon 

Digital fasteaksjon p.g.a. koronapandemien. Innsamlet beløp var på kr. 8 146,- 

 

50 års konfirmanter 

P.g.a. koronapandemien ble gullkonfirmant-treffet dessverre avlyst, da det var for få påmeldte.   

 

Kilen kapell 

P.g.a koronapandemien ble det ikke felles gudstjeneste i Kilen kapell med menigheten i Kviteseid.  

 

Mannsringen 

Mannsringen har hatt fem samlinger i 2020 med interessante tema.  

 

Gla`sang 

Gla`sang kveld ble flyttet fra Solhaug til Lunde kirke mht smittevern. 25 personer kom til konserten.  

 

Allsang på slusa 

2020 var året da vi skulle feire 10-års jubileum for Allsang på slusa. Sigvart Dagsland var booket og 

klar, men dessverre kunne vi ikke gjennomføre konserten. Den er utsatt til 2021.  
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Trosopplæring og ungdomsarbeid 

Supertorsdag  

Fra januar til mars 2020, var Supertorsdag åpent for alle barn fra 1. trinn-6. trinn. I mars måtte vi 

holde stengt frem til april. På høsten kunne vi endelig starte opp igjen.  

Trosopplærer Cathrine har ansvar for «Supertimen» og her hører vi om at vi er verdifulle og at Gud er 

glad i oss alle sammen. Vi hører også spennende historier og har forskjellige temaer fra gang til gang. 

Noe vi har lært barna mer om er misjon. Dette synes barna er veldig gøy. 

En gang innimellom får barna lov å komme med ønsker om noe gøy de vil gjøre og da blir det 

arrangert «temakveld». Dette har vært et stort høydepunkt hos barna. Vi har f.eks. hatt 

«kostymefest» og andre morsomme kvelder.  

Supertorsdag har både hobbygruppe og snekring, i tillegg til filmkveld og sport som sosiale tiltak i 

gruppen. Supertorsdag-arbeidet fungerer fint fordi det er faste, frivillige ledere og en ansatt, samt 

flere foreldre og besteforeldre som bidrar med å skape et godt og hjelpsomt miljø på Supertorsdag. 

Takk til alle frivillige for en flott innsats. 

Det har kommet flere foreldre i løpet av 2020, og vi ser stadig økning på foreldre som hjelper til. Det 

er positive tilbakemeldinger fra foreldrene. 

Familiegudstjenester, 3-års bibel og 4-års bok 

Trosopplærer har vært med på familiegudstjenester. Der har hun bidratt med utlevering av bøker til 

barna (3-års bibel, 4- og 6-års bok), i samarbeid med organist og sokneprest. Hun har også pyntet opp 

i kirken med det barna har laget på Supertorsdag. Hun har hatt andakt når hun har blitt spurt og hun 

har deltatt med synging både under gudstjenester og i digitale gudstjenester under pandemien.  

6-års festen 

Sokneprest, organist og trosopplærer arrangerte 6-års fest i august. Flotte invitasjoner ble sendt ut. 

Barna dro på skattejakt i kirken, fant godteriposer, fikk bøker og var med og sang. Det var mange som 

kom denne dagen og det ble et flott og vellykket arrangement i Lunde kirke. 

Konfirmasjonsarbeidet  

Ungdomsarbeider har vært med Ragnhild på konfirmasjonssamlingene i hele 2020 og vært med på 

konfirmasjonsgudstjenester. Her har hun også deltatt med sang ved behov, delt ved forespørsel av 

Ragnhild på samlinger og hjulpet til med praktiske ting. 

24 Hours festivalen  

24 Hours festivalen i Bø er i samarbeid med flere menigheter i Øvre Telemark og er for barn i 4. - 7. 

klasse. Arrangementet arrangeres i Gullbring kulturanlegg fra lørdag kl. 12.00 til søndag kl. 12.00. 

Dette var trosopplærer Cathrine med på i januar. Her hadde hun forskjellige oppgaver som 

registrering av deltagere fra Lunde, matservering, lederrom-ansvarlig, steking av vafler m.m. Hun 

deltok også på 24 Hours sine planleggingsmøter sammen med de andre menighetene.  

Det var 16 barn fra Lunde som deltok på festivalen.  



Årsmelding og Regnskap 2020  – Lunde og Flåbygd kyrkjelyd 
6 

Kontortid 

Trosopplærer/ungdomsarbeider har kontordag på tirsdager og på formiddagen på torsdager med 

mye kontorarbeid og planlegging. Her er det alt fra stabsmøter, forberedelser av andakter, leirer, 

årsrapporter, møter med frivillige, festivaler, vårsemester, høstsemester og andre praktiske ting som 

må være på plass i jobben.  

Lys Våken  

Lysvåken invitasjonene ble sendt ut og arrangement ble planlagt. De frivillige sammen med 

trosopplærer var klare, men det ble dessverre for få påmeldte. En teori kan være at 24 Hours ble i 

2020 arrangert kun to uker før Lys Våken. Tidligere har vi arrangert Lys Våken på høsten.  

Tårnagenter 

Tårnagenter ble forberedt godt, men det ble ikke gjennomført p.g.a for få påmeldte. Vi ser på mulige 

løsninger for å få flere påmeldte neste gang. 

Fidus ungdomsklubb 

Ungdomsarbeider Cathrine har hovedansvaret for Fidus ungdomsklubb. På Fidus jobber hun sammen 

med faste frivillige, noe som har fungert veldig fint. Vi har hatt flere planleggingsmøter sammen. 

2020 ble et annerledes år for Fidus. Det ble preget av noen nedstengninger. Det som har fungert fint 

er at vi fordelte Fidus på to grupper, samt bare hatt åpent for ungdom i Lunde. Vi har vært i kontakt 

med kommuneoverlegen, og fått lokale råd underveis. 

Vi har hatt gjestetalere, Kahoot, konkurranser, quiz, bordtennis-konkurranse, laget Fidus-milkshake. 

Vi har kjøpt inn VR-briller og FIFA 20, samt diverse kioskvarer. 

Takk til alle frivillige for en flott innsats. Det faste teamet har fungert veldig bra. 

Påskevandringer 

Det ble ingen påskevandringer i 2020 på grunn av pandemien. 

Julevandringer 

Trosopplærer Cathrine har vært med på alle julevandringer i 2020. Her fikk vi besøk av barnehagen 

og skoleelever. 

Evalueringsmøter og planleggingsmøter 

Trosopplærer Cathrine har invitert til evalueringsmøter og planleggingsmøter med de frivillige. 

Andakt og sang 

Trosopplærer Cathrine har vært med organist og prest til sjukeheimen og sunget flere ganger våren 

2020.  

Kurs 

Trosopplærer deltok på kurs i to dager igjennom Sprell Levende i september. Dette var 

inspirasjonsdager som søndagsskolen Sprell Levende arrangerte.  

Misjon i trosopplæringen 

På Supertorsdag deler vi om misjon en gang i halvåret.  
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Minigospel  

Trosopplærer Cathrine har vært behjelpelig på Minigospel hvis hun har blitt spurt om å ha andakt. 

Trosopplærer og ungdomsarbeider 

Cathrine Friberg Rønneberg 

 

Lunde Minigospel  
Lunde Minigospel startet opp i januar med stor optimisme og flere nye barn som møttes på Solhaug 

til sang, musikk, dans, spill på rytmeinstrumenter, lek og bibelfortelling. Vårsemesteret fikk en brå 

stopp i mars p.g.a Korona-utbruddet. Vi rakk å ha kun 6 øvelser dette semesteret. I denne perioden 

sendte vi ut to brev til barna med BARNAS-bladene vi skulle ha delt ut på øvelsene. De fikk også en 

liten sommergave; boka «Slik som du er». Barna fikk tips om et par sanger de kunne lære seg 

hjemme, og vi hadde litt kontakt via facebook-gruppen «Trosopplæringen i Lunde og Flåbygd 

menighet» med tips til bl.a. påskeaktiviteter og samlingsstunder de kunne følge på nett. 

I høstsemesteret ble alle øvelsene gjennomført. Det var litt unntakstilstand, p.g.a korona, men med 

noen justeringer på opplegget og vasking/spriting av hender og utstyr, ble alle øvelsene gjennomført 

dette semesteret. 

Det var totalt ca. 17 medlemmer i alderen 2-6 år fordelt på disse to semestrene. Flere av barna var 

med både vår og høst. Vi hadde til sammen 18 øvelser, i tillegg deltok vi på en juletrefest og 2 

familiegudstjenester. 

Heidi Dalen Vetland var fast medhjelper i vårsemesteret. Katrine Røimål Burmester overtok 

oppgaven fra høsten. Grethe Lona har hatt hovedansvaret for andaktene. Foreldrene har også vært 

gode støttespillere. 

Organist Frøydis Bøe Holte er musikalsk leder 

 

 

Lunde kammerkor  
Styret har bestått av:  

Styret som ble valgt i 2019 har fortsatt videre fordi det ikke har vært mulig å avholde årsmøte i 2020 

på grunn av koronapandemien 

Leder:  Unni Madsen 

Sekretær: Karen Anne Braathen 

Styremedlem:  Linn Malén Vefald og Katrine Burmester 

Kasserer: Eilef Sunde 
 

Frøydis Bøe Holte er vår faste dirigent, og medlem av styret. 

 

Valgkomite: Anund Sunde, Kjetil Lundefaret  

Revisor: Anne Aanesen Biørn 
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Koret startet opp etter nyttår med hyggekveld hos Unni. Deretter øvelser fra 21. januar. 

Medlemstallet har gått noe ned, vi er nå 18 medlemmer.  

Aktiviteter/opptredener: 

Det er avholdt 3 styremøter i 2020, samt at styret har holdt god kontakt på telefon/ mail/ facebook-

gruppe om nødvendige avklaringer. Det ble avholdt 7 øvelser i vårsemesteret - fram til 10. mars, da 

ble all aktivitet stoppet på grunn av korona. 

Fram til da hadde vi planlagt en vårkonsert i april sammen med koret Skala fra Ulefoss. Denne måtte 

dessverre avlyses. 

Det ble heller ikke av noe sang på 17. mai, og heller ikke Allsang på Slusa som ble avlyst på grunn av 

pandemien. 

Vi startet opp igjen med øvelser i september, men da under strenge smittevernregler fra 

Koralliansen. 

Vi rakk å ha 8 øvelser, hvor vi hovedsakelig øvde på julekonsert repertoar. Deretter ble det helt stopp 

igjen, og julekonserten måtte dessverre avlyses. 

 

Det har vært kormedlemmer som forsangere ved enkelte gudstjenester, og hele koret har deltatt på 

2 gudstjenester. Vi har sunget på Lunde bedehus en gang vår og høst. 

Økonomi: 

Det er et lite overskudd i regnskapet for 2020. Det har vært svært begrenset med inntekter. Vi har 

fått kr. 3.000,- av kulturmidlene Nome kommune, tilskudd fra Musikkens studieforbund, i tillegg 

kommer kontingent fra medlemmene. 

5. februar 2021, Lunde kammerkor 

Styret 

 

Solhaug menighetshus   
Styret 

Leder:   Nils Steinar Stavsholt 

Kasserer:  Hans Olav Lahus 

  Sigbjørn Lia   

  Harald Pettersen 
 

Brukere av Solhaug 

Betalende brukere:  Barnebursdager, minnesamvær, 4h og annet 

Brukere i menighetens regi: Supertorsdag 

Minigospel 

Lunde kammerkor 

Konfirmantarbeid 

FIDUS ungd.klubb 
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Mannsringen 

Menighetsrådet 

Div. fester og arrangement 

 

2020 har vært et svært uvanlig år også for Solhaug. Koronapandemien og de smittevernreglene som 

følger av den har ført til å aktiviteten på Solhaug også har vært svært begrenset dette året. 

Fra mars og fram til sommeren var Solhaug i praksis stengt for menighetens egne aktiviteter.   

Det betyr blant annet at det ikke ble noe av den tradisjonelle 17. mai festen og festen for 

konfirmanter og foreldre. 

I september/oktober ble det igjen åpnet for aktiviteter for barn og ungdom. 

Det har vært noe utleie av lokalene til minnesamvær, barnebursdager m.v. Strenge smittevernregler 

spesielt med tanke på antall personer og avstandsregler har medført sterke begrensninger også på 

utleievirksomheten. 

Den årlige Solhaugbasaren var i år tenkt som en kombinasjon av basar og konsert. Økende 

smittetrykk utover høsten gjorde at også dette arrangementet måtte avlyses. 

Konserten med far og sønn Bent Harald & Bjørnar Berntzen som skulle vært på Solhaug i november 

ble imidlertid flyttet til kirken fordi det der ville være enklere å arrangere konserten under trygge 

smitteforebyggende forhold. Til tross for få publikummere var det en vellykket konsert. Vi håper på å 

få disse musikerne tilbake ved en senere anledning når vi kan arrangere under normale forhold. 

Manglende leieinntekter og avlyst basar gjør at vi i 2020 har fått et driftsmessig underskudd på ca. kr. 

13.000. 

Et ekstraordinært tilskudd fra Sparebankstiftelsen Holla og Lunde på kr. 5000 har medført at 

underskuddet ikke ble større. 

Solhaug fikk høst 2019 tildelt kr. 21 500,- fra Sparebankstiftelsen for å utvide kapasiteten på lageret 

ved bygging av hems. Denne hemsen er nå ferdig og tatt i bruk. Vi får nå mye bedre plass og 

muligheter til å holde god orden på lageret. Takk for innsatsen til de som tok denne jobben. 

Selv om driften av Solhaug har vært betydelig redusert i år, er vi fortsatt avhengig av menighetens   

og enkeltpersoners interesse og innsats. Hjertelig takk til vaskegrupper, dugnadsfolk og alle andre 

som bidrar til at Solhaug kan fungere som et viktig samlingssted for bygda og menigheten.   

Husstyret 

 

114-gruppa 

Samlinger 

114-gruppa har vært en fast gjeng som har møttes på Solhaug, der vi har delt tro og Bibel, bønn og 

sang. I 2020, hadde vi en intern evaluering av konseptet, og omgjort til en husgruppe der vi møtes 
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privat hos hverandre.  

 

Antall møter og saker 

114-gruppa har hatt 7 samlingskvelder. 

 

 

Info fra kirkevergen 
Vi har lagt bak oss et spesielt år med pandemi, der smittevern har stått i fokus. Staben har gjort en 

kjempejobb for å tilpasse seg smittevern i sitt arbeid og når vi ser tilbake på 2020 har vi lært enormt 

mye. Det har vært et annerledes år og drive kirke på. Det har medført merarbeid, for selv om selve 

gudstjenesten er avlyst – så er det bl.a. lagt ut digitale hilsninger – og det tar lang tid å lage.  

 

Prosjekter 

Oppgraderingen av bårehuset ved Lunde kyrkje ble ferdigstilt i 2020.  

Fellesrådet har jobbet med oppføring av navnet minnelund på gravplassen i Lunde, men dette 

prosjektet er satt litt på vent som følge av at fellesrådet må prioritere annerledes.  

Gravstell har blitt en suksess. Fellesrådet har avtale med IDEA kompetanse, som har tatt på seg å 

stelle ca. 135 graver i kommunen. Det er satt ut selvvanningskasser på alle gravsteder som avtale om 

gravstell og blomstene har blomstret hele sommeren. Dette gjør seg ikke selv og fellesrådet er 

takknemlig for samarbeidet med IDEA. 

 

Økonomi  

Fellesrådet gikk med overskudd i 2020 – både på drift og investering.  

 

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! 

Mona Halsvik 

 

Soknerådet sitt arbeid 

Medlemmer og funksjoner 

Soknerådet består av Katrine Røimål Burmester (leder), Jostein Vetland (nestleder), Nils Steinar 

Stavsholt (sekretær), Nils Kristian Hardang, Øyvind Berg Andersen og Carina Syversen Pedersen. Inger 

Synnøve Røddesnes er 1. vara og møter fast i rådet. Øvrige varamenn er Øivind Lunde, Trond Andre 

Lundmark (kasserer) og Eilef Sunde. Nils Kristian Hardang har hatt permisjon fra rådet høsten 2020. I 

denne tiden har Inger Røddesnes gått inn som fast medlem. 

Antall møter og saker 

Soknerådet har hatt 7 ordinære møter og behandlet 50 saker og orienteringer. Referat fra møtene 

finnes på menighetens hjemmeside. 
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Utvalg 

Soknerådet har satt ned utvalg i forhold til ulike virksomhetsområder. Utvalgene er ressursgrupper 

for soknerådet i forhold til å utvikle sitt virksomhetsområde og komme med innspill til soknerådet: 

Trosopplæringsutvalg  

jobber for å støtte og videreutvikle menighetens trosopplæringstilbud for barn og unge. Utvalget 

består av Ragnhild Halden, Jostein Vetland, Anne Grethe Andersen, Trond André Lundmark og 

Cathrine Rønneberg (staben). 

Diakoniutvalg 

jobber hovedsakelig med å utvikle menighetens diakonale arbeid. Diakoni er kirkens omsorgstjeneste 

og utvalget står bl.a. for blomsterhilsner til 80-, 90- og 100-åringer. Utvalget består av: Ragnhild 

Halden, Øyvind Berg Andersen, Carina Syvertsen Pedersen og Jostein Vetland. 

Redaksjonsutvalg 

Redaksjonsutvalget står for utgivelse av Lunde kyrkjeblad og består av Torgjerd Lahus (redaktør), 

Dordi Elisabeth Norheim, Mona Halsvik, Trond André Lundmark og Katrine Røimål Burmester 

Økonomiutvalg 

bistår sokneråd i økonomiske spørsmål og driver bl.a. arbeidet som den tidligere 

Ungdomsarbeiderkomitéen har utført. Utvalget har i 2020 bestått av kasserer Trond André 

Lundmark, Carina Syvertsen Pedersen, Jostein Vetland og Katrine Røimål Burmester 

Det er også, i samarbeid med kommunen, dannet en komité for Kirkejubileene i 2022. 

Representanter fra soknerådet sitter i denne komitéen.  

 

Juletrefest 

Året 2020 startet med en flott juletrefest på Solhaug 5. januar. Minigospel sang og vi hadde besøk av 

de hellige tre konger, det var stas da de kom og fant alle de fine tegningene barna hadde laget av 

Maria og Josef og barnet i stallen. Alle barna fikk gaver (godteposer). Eline på 9 år var forsanger da vi 

gikk rundt juletreet. 

 

Korona-avlysninger 

Resten av året 2020 var prega av koronapandemien, med en rekke avlysninger av tilstelninger som 

soknerådet/menigheten til vanlig arrangerer i løpet av året.  

• Menighetens årsmøte (avlyst på våren og flyttet til etter gudstjenesten den 18. 
oktober) 

• Konfirmantenes innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp (avholdt digitalt)  

• Kammerkorets vårkonsert  

• Kirkekaffe etter gudstjenestene 

• Fest for konfirmantene etter samtalegudstjenesten 

• Konfirmasjonene ble utsatt fra mai til september  

• 17. mai-fest på Solhaug 

• Konfirmantleiren til Ønsket & Elsket på Gjennestad ble utsatt til 2021  

• Allsang på slusa (10-årsjubileum med Sigvart Dagsland som gjest)  

• Gullkonfirmanttreff  

• Basar på Solhaug 
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• Fest for frivillige  

• Kammerkorets julekonsert  
 

Også jubileumsfesten for Landsmarka kapell (125 år) har måttet utsettes til 2021. 

 

Koronaåret 2020 har vært svært pregende på menighetens aktiviteter. Vi er glade for å kunne holde 

barne- og ungdomsaktivitetene åpne store deler av året, selv om disse også har måttet tilpasse seg i 

forhold til smittevern. Det har vært en prioritering fra nasjonalt hold at barne- og 

ungdomsaktivitetene skal holdes åpne så sant det er mulig, av hensyn til barn- og unges psykiske 

helse. 

 

Misjonsprosjektet 

2020 var tredje året av den 4-årige avtalen med NMS til støtte for Magne og Ave Mølster sitt prosjekt 

i Estland.  Det har i løpet av året blitt overført ca kr 17000,-  til prosjektet.  

 

Lunde kyrkjeblad 

Lunde kyrkjeblad har i 2020 kommet ut med 4 utgaver. Redaksjonskomitéen har i 2020 bestått av 

Torgjerd Lahus, Dordi Elisabeth Norheim, Mona Halsvik, Trond André Lundmark og Katrine Røimål 

Burmester. Det har vært gjort grep i forhold til å redusere trykkeutgiftene til bladet. Det er likevel 

ikke full dekning for kostnadene og redaksjonskomiteen skal ta en gjennomgang av finansieringen av 

bladet. 

 

Gave til Lunde kirke 

I 2020 fikk soknerådet overført et større beløp som pengegave til minne etter Inger Nome, født 

Haugane. Ektefellen etter avdøde har stilt soknerådet fritt til å bestemme hva midlene skulle 

benyttes til. Soknerådet inviterte folk fra bygda til å komme med forslag til bruk av gavemidlene 

gjennom informasjon på forrige årsmøte og gjennom kunngjøring i desembernummeret av 

kyrkjebladet. 

 

Takk 

Lunde og Flåbygd sokneråd vil benytte anledningen til å takke Ragnhild og vår dyktige stab for stor 

innsats og godt samarbeid, spesielt i dette koronaåret. Vi vil også takke alle frivillige for deres 

uvurderlige innsats i året som har gått.  

Vi håper å komme sterkere tilbake i 2021, slik at mange kan få oppleve fellesskapet i 

menighetsaktivitetene i Lunde og Flåbygd sokn. Vi ønsker å være en kirke som bidrar i 

lokalsamfunnet vårt, være medmennesker i gode og i vanskelige tider. 

Takk til alle som ber for menigheten! 

Katrine Røimål Burmester 
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