
     

DEN NORSKE KYRKJA
Lunde og Flåbygd sokneråd

Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd 18.08.2021

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

Kristi Stavsholt deltok på  sak 35 og 36/21

Etter møtet var vi på Kina'n og spiste middag (i stedet for sommeravslutningen som det 
ikke ble noe av).  Jostein og Nils Kristian ble også med der

Sak 34/21 Godkjenning av innkalling og referat
       Referat fra forrige møte er ble sendt ut til de som var på møtet. Det kom inn 
       noen merknader som ble innarbeidet i referatet.

       Vedtak: 
Innkalling til dagens møte er godkjent
Referat fra møtet 16.06.21 ble godkjent

Sak 35/21  Fest for årets konfirmanter – oppgaver for soknerådet
                Festen skal være 29.08. etter samtalegudstenesten. Det blir ca. 40 til stede.

          Vedtak: 
     Carina blir med Kristi i videre planlegging, pynting, matlaging og 

kjøkkenarbeid.
    De andre som skal være med får beskjed om tidspunkt m.v.
                

Sak 36/21  Fest for årets gullkonfirmanter  
Festen skal være 10.oktober
Coronasituasjonen gjorde at fjorårets fest ble avlyst.  De som var jobilanter i 
fjor blir også invitert i år

Vedtak:
Kristi og Renny Pettersen tar ansvar for det praktiske.
Carina baker bløtkaker

 

Sak 37/21 Planlegging av høsten

Årsplanen ble gjennomgått

Enighet om å arrangere fest for frivillige i oktober en gang
Enighet om å invitere kirkeverge og kirketjenere til neste møte
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Sak 38/21  Orienteringssaker og oppfølging av saker fra forrige sokneråd

– Lyssetting av kirken.
Fylkesmannen og biskopen har gitt tilbakemeldinger på at lyssetting av trærne ikke 
er ok.  Lyssetting av selve kirken er godkjent.
Belysning er bestilt og vil bli montert med det første
Dersom soknerådet ønsker å klage på vedtak om ikke å få belyst trærne kan dette 
gjøres uten at det får konsekvenser for belysning av selve kirken

– Offerplan høsten 2021
Soknepresten legger fram forslag til offerplan for høsten.  Denne tas til orientering 
og vedlegges referatet.  Færre ofringer i år pga redusert antall gudstjenester. 
Prioritert ofringer til menigheten og organisasjonene med sterkest tilknytning til 
kirken

– Regnskapsrapport pr. medio august lagt fram til orientering.
Vedlegges referatet.

– Informasjonsmøte vedr. ny kirkeordning 28.09.21 kl. 1800 – 2000   Sannsynligvis i 
Seljord.  Kommer tilbake til påmelding, felleskjøring, m.v.

Lunde 25.08.21

Nils Steinar Stavsholt
Sekretær
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