
     

DEN NORSKE KYRKJA
Lunde og Flåbygd sokneråd

Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd 17.02. 2021

Til stede:
Katrine Burmester,  Carina Syvertsen Pedersen,  Jostein Vetland,  Nils Steinar Stavsholt, 
Inger Synnøve Røddesnes,  Øivind Lunde,  Øyvind Berg Andersen (gikk før behandlingen 
av sak 10/21) Asgeir Sele (vara for Ragnhild Halden)

Kirkeverge Mona Halsvik deltok under sak 02.21
 

Forfall: Ragnhild Halden

Utdelt på møtet:  forslag til innvendig og utvendig lyssetting av Lunde kirke.

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling og referat 
Øyvind Andersen bemerker at overskriften i sak 03/21 hadde en
annen ordlyd enn det som fremkom i tidligere mail. 
Referat fra møtet 18.11.20  ble sendt ut til medlemmene uten at det kom inn noen
merknader.

Vedtak:
Innkalling godkjent
Referatet fra møte 18.11.20 godkjennes.

Sak 02/21 Bruk av gavemidler fra Inger Nome
Ektefellen etter avdøde Inger Nome 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.

Det kom inn ett forslag på lyssetting av Lunde kirke.
Videre gav ektefellen til avdøde Inger Nome på nytt uttrykk for at soknerådet skulle 
bestemme hva midlene skulle brukes til, men at han selv synes det var  viktig med 
ungdomsarbeidet.

På vegne av soknerådet ble Ole Peder Lien i høst kontaktet av kirkevergen om å 
komme med forlag til lyssetting av kirken.  Han har lang erfaring med tilsvarende 
oppdrag.  Han har utarbeidet et forslag som han presenterte for soknerådet via 
videolink. 
Kirkevergen har også kontaktet et firma for et kostnadsoverslag

Vedtak:
1. Inntil 50% av gavemidlene benyttes til utvendig lyssetting av Lune kirke.
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     Kirkevergen bes ta kontakt med Ole Peder Lien for prøvelyssetting og et 
endelig forslag. 

2. Resterende midler benyttes til tiltak innenfor menighetens trosopplæring.   
Soknerådet kommer tilbake til regler/retningslinjer for bruken av disse 
midlene.

Sak 03/21 Delegering av avgjørelse om åpning og lukking av barne- og 
       ungdomsaktivitetene.

Utgangspunktet for saken var et vedtak i soknerådets arbeidsutvalg der staben ble 
delegert myndighet til å vedta åpning og lukking av barne- og ungdomsaktivitetene i
forbindelse med pågående pandemi.  Flere medlemmer av soknerådet reagerte på 
at arbeidsutvalget gjorde et slikt vedtak.
Etter samtale mellom prosten og soknepresten ble saken sendt ut på nytt til 
soknerådet pr. epost med forslag til vedtak uten at det ble innkalt til fysisk møte i 
rådet.  Siden saken ikke ble enstemmig vedtatt blir saken tatt opp på dette møtet 
med samme forslag til vedtak som tidligere.

Når det  gjelder selve vedtaket vil det være mest riktig å presisere at delegeringen 
gjelder til staben ved kirkevergen.

Vedtak: 
Soknerådet ber om at staben ved kirkevergen tar de løpende avgjørelsene om 
åpning og stenging av menighetens barne- og ungdomsaktiviteter så lenge det er 
behov for smitteverntiltak i forhold til koronapandemien. Det forutsettes at 
avgjørelsene baseres på regjeringens retningslinjer, anbefalinger fra 
kommunelegen og kirken sentralt. Det forutsettes også at det er utarbeidet 
smitteverntiltak etter gjeldende regler for aktivitetene. Soknerådet ønsker å bli 
informert om avgjørelser som er nevnt over. 

Sak 04/21  Konfirmasjonsordning
jfr. Brev fra prosten (vedlagt innkallingen)
Prostens brev til menighetene omhandler spørsmålet om å legge om til 
høstkonfirmasjoner.  Saken skal vedtas i prostirådet og sokneråda i prostiet 
bes om å gi tilbakemelding.

Vedtak: 
1. Soknerådet støtter forslaget om å gå over til høst konfirmasjoner i tråd med 

skissa fra prosten
2. Soknerådet vil følge vedtaket i prostirådet på bakgrunn av høringa selv om 

det andre alternativet blir vedtatt
3. Soknerådet går inn for at 2021-konfirmantene kan få tilbud om å delta på leir 

i uke 32 i år.
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Sak 05/21 Retningslinjer for sosiale medier
(retningslinjer vedtatt av Fellesrådet vedlagt innkallingen)

Forslaget til retningslinjer for sosiale medier har vært til høring i soknerådet 
tidligere.  Retningslinjene er endret i tråd med innspill fra sokneråda.   
Retningslinjene ble vedtatt av Fellesrådet høsten 2021

Vedtak:  
Soknerådet er enig i retningslinjene.  
Soknerådsleder sørger for at frivillige informeres.

Sak 06/21 Sak forberedelse av årsmelding og årsmøte (11.04.21)
Det ble orientert om videre fremdrift i saken.  Årsmelding og regnskap legges
fram til godkjenning på neste møte

Sak 07/21  Offerformål 1.halvår
(forslag til offerformål vedlagt innkallingen)
Det vises også til prinsippene for fordeling av offerformål som ble vedtatt av 
soknerådet i november 2020

Vedtak:  forslaget til offerformål godkjent

Sak 08/21  17.maifest 2021
Koronasituasjonen gjør at det er usikkert om det kan arrangeres 17. mai fest i
år. Forslag om at Harald Omnes som skulle holdt talen for dagen i 2020 blir 
forespurt også i år.

Vedtak:  
Harald Omnes forespørres om å holde tale for dagen på menighetens 17. 
maifest.

Sak 09/21 17.maiarrangement 2022

Vedtak:  
Det er et ønske fra soknerådet med gudstjeneste i kirken på 17. mai og at 
barnetoget kan gå fra kirken etter gudstjenesten.
Soknerådsleder bes ta denne saken opp med 17.mai komiteen for  2022

Sak 10/21  eventuelt:
1. Søknad fra Trond Andre Lundmark om fritak fra alle verv i menigheten.

Trond Andre Lundmark har i en henvendelse til soknerådsleder  søkt om 
fritak fra seg alle verv i menigheten med umiddelbar virkning.
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Trond Andre Lundmark er varamedlem til soknerådet, kasserer for 
soknerådet og sitter i flere av soknerådets underutvalg.

Vedtak:
- Søknaden om fritak godkjennes
- Soknerådsleder tar kontakt med Trond Andre Lundmark vedr. 

avslutning av regnskapet m.v.
- Kirkevergen bes om å ivareta soknerådets kassererfunksjon i en   

overgangsperiode. 

Orienteringer:
– Diakoniutvalget

Øyvind Berg Andersen informerer om saker som er behandlet i diakoniutvalget:
 -  ønske om en bønnekrukke i kirken
 -  ønske om å arbeide for få til et arrangement på Solhaug Juleaften 2021
 -  Det leveres ut blomsterhilsner fra menigheten til alle i menigheten som fyller 

80 –    90 – 100 år.  Dette er en hilsen som blir satt stor pris på.   

– Solhaugstyret
Det har vært flere tyverier på Solhaug.  Sist forsvant det 2 mikrofoner, kabler og 
noe verktøy.  Solhaugstyret arbeider med å få på plass et nytt nøkkelsystem.  I 
første omgang blir det satt opp ny adgangskontroll i inngangsdøra.  Videre vil 
inngangsdøra i underetasjon bli sperret for inngang utenfra.  Tilgang til nøkler 
må vurderes nøye.

Nytt fra Fellesrådsmøte
      Fellesrådet hadde siste møte i des.2020
      Nytt budsjett for 2021 ble vedtatt uten at det var nødvendig å gå til  
      stillingsreduksjoner.  Det som til slutt berga budsjettet var en tilleggsbevilgning 
      fra kommunestyret på kr. 200.000

      Etter søknad har Riksantikvaren tildelt Fellesrådet i alt kr. 900.000 til utbedring 
      av tak og inngangsparti ved Flåbygd kirke og kr. 300.000 til utskifting av de 
      gamle rørovnene i Flåbygd.  Sammen med investeringsmidler fra Fellesrådet er
      det godt håp om å få gjennomført disse arbeidene

      Fellesrådet arbeider for tiden med revisjon av en lokal arbeidsavtale for
       kirketjenerne

Lunde 22.02.2021

Nils Steinar Stavsholt
Sekretær



     

DEN NORSKE KYRKJA
Lunde og Flåbygd sokneråd


	DEN NORSKE KYRKJA

