
     

DEN NORSKE KYRKJA
Lunde og Flåbygd sokneråd

Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd 21.04. 2021

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

 
Forfall: Øyvind Berg Andersen

Ragnhild Halden åpnet møtet med å lese og reflektere over søndagens tekst.  

Sak 17/21 Godkjenning av innkalling og referat
       Oppfølging av saker fra forrige sokneråd

Vedtak:  Innkalling og referat godkjennes

Sak 18/21  Framdrift i plan om lyssetting av kirken 
Prøvelyssetting er gjennomført.  Revidert forslag til lyssetting er vedlagt møteinnkallingen.

 Vedtak: 
Soknerådet går inn for forslaget som ble vedlagt innkallingen
Kirkevergen får fullmakt til å drive prosessen fram mot realisering av prosjektet. 
Soknerådet står for finansiering og overfører avtalt beløp når midlene må stå til 
disposisjon. 

Sak 19/21 17. mai-fest på Solhaug 
 
Vedtak: 
Da det er uklart hvordan smittesituasjonen er på 17. mai og det er kommet signaler om at 
det sentrale 17. mai-arrangementet blir avlyst i den form det pleier å være, blir soknets 
egen 17. mai-fest på Solhaug avlyst. 

Som erstatning vil en forsøke å arrangere gudstjeneste på ettermiddagen med tilrettelagte 
coronaktiviteter for ungene.  Ragnhild bes om å ta forslaget opp med staben og undersøke
hva som er mulig/tilrådelig i forhold til koronarestriksjonene.
Katrine tar kontakt med 17 mai komiteen i forhold til når aktiviteten/gudstjenesten kan 
legges inn i 17. mai programmet.

Sak 20/21 Bruk av soknerådsmedlemmer som kirkeverter 

 vedtak: 
Soknerådsmedlemmene stiller seg til disposisjon som kirkeverter ved gudstjenester. 
Nils Steinar lager en turnusliste på dette.  Fram til sommerferieavviklingen ble fordelingen 
foretatt mellom de som var til stede på møtet:  

25.april:  Katrine 
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2.mai:  Jostein  
9.mai Inger
23.mai: Øivind L
30.mai: Carina 
06.juni: Nils Steinar
13.juni: Jostein
20.juni: Inger

Kirkevertene møter opp i kriken 30. minutter før gudstjenesten starter.
Ordningen evalueres på første ordinære møte etter sommerferien.

Sak 21/21 sak unntatt offentlighet 
Saken utsettes.

Sak 22/21 Eventuelt - Orienteringssaker 

Nytt fra Fellesrådet. 
 Nils  Steinar Stavsholt orienterte om prosjektene vedr. Flåbygd kirke. 
(utskifting/reparasjon av inngangsparti, tak kirke og bårehus og utskifting av rørovner)

Nytt fra utvalgene: 
Med utgangspunkt i referat fra første møte i gruppa som jobber med kirkejubileet  
orienterte Ragnhild Halden om tankene/ideene for program for jubileet.
Soknerådet ønsker at kirkevergen tar kontakt med kommunes representant i utvalget for å 
komme videre i planarbeidet.  
Soknerådet/soknerådets representanter i utvalget kan/bør jobbe videre med 
programposter som har direkte med kirkens oppdrag å gjøre.  Ønskelig med 
festgudstjeneste også i Lunde.

Orienteringssak unntatt offentlighet
Soknerådsleder og kirkeverge gis fullmakt til å undersøke saken nærmere.

årsmelding og regnskap for 2020
Papirversjon legges ut i kirken og tas med kunngjøringene søndag 25.04.

Lunde 26.04.21

Nils Steinar Stavsholt
Sekretær
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