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Sommerandakt ved
Ragnhild Halden
Vi er i Treenighetstida, en grønn periode i kirkeåret som handler
om vekst. Og hva passer vel bedre om sommeren enn å snakke
om vekst. Se ut, i skog og mark, i hagen på åkeren spirer og gror
det, det blomstrer og modnes, det er forandring og liv. Og akkurat
det handler det om i Treenighetstida, men ikke så mye om den
ytre vekst og modning, men mer om vår indre vekst og modning.
Svenskene har en flott tradisjon vi nordmenn ikke har; Sommersalmer.
En av dem er «Den blomstertid som nå kommer». Denne salmen
ble skrevet av den svenske presten og teologiprofessoren, Israel
Kolmodin i 1694. Landstad oversatte den til norsk i 1861. Svenskene
regner den som sin mest elskede sommersalme. Det var en midtsommerdag som Kolmodin skulle preke i den gamle middelalderkirken
i Gahn på Gotland. På veien dit tok han seg god tid gjennom skogen
og over de grønne markene. Grepet av stemningen og blomsterprakten stanset han opp og begynte å skrive sin salme. Melodien
er en folketone fra 1500-tallet, og ånder av den samme fred som
Kolmodins tekst. (Kilde: Gunnar Bonsaksen i sangboken Syng med).

Den blomstertid som nå kommer
1. Den blomstertid nå kommer med lyst og glede stor, den kjære,
lyse sommer da gress og grøde gror. Nå rører solens armer ved
alt som før var dødt, de blide stråler varmer, og alt på ny blir født.

2. De fagre blomsterenger og åkrer rad på rad, de grønne urtesenger
og trær som skyter blad, hver blomst, hver spire minner oss om å ta
imot det lys som alltid skinner fra Gud, vår skaper god.
3. Vi hører fugler sjunge med herlig jubellyd! Skal ikke da vår tunge
lovsynge Gud med fryd? Min sjel, opphøy Guds ære med lov og
gledesang! Han vil oss nådig være som før så mang en gang.
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4. Gud signe årets grøde i alle verdens
land! Gud gi oss daglig føde fra jord og
hav og strand, og hjelp oss du å dele
med andre det vi har, vårt liv, vår jord,
det hele er ditt, vår Gud og Far!
5. Du kjære Herre Kriste, du sol med
klarest skinn, la hjerte-isen briste og
smelte i vårt sinn! La dine budord
følges, og mett oss med ditt ord,
la nådens lys ei dølges for oss
på denne jord!

Foto: Astrid Henni Moen

En kan virkelig kjenne sommeren i denne salmen, og den forteller
oss at solen bringer sommer, vekst og liv, bringer Gud oss liv
og vekst. Han elsker oss og vil oss det beste. Liv bringer Han oss
hver dag. Og ut fra oss, skal dette livet vokse og skinne, og vi skal
dele det lyset og den kjærligheten vi har fått med alle rundt oss.
Som blomster og trær skal vi vokse og bære frukt i Guds kjærlighet,
frukt som bringer liv til andre.

God sommer!
Sokneprestens kontortid
Ragnhild Halden er stort sett å treffe på Lundetunet
på tirsdager, men innimellom har hun
begravelser, møter og samtaler m.m.
Ønsker du en samtale med presten?
Ta gjerne kontakt med henne på
tlf.: 99 25 79 91 for å avtale tid.
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Min salme ved Evy Leikvoll
Det er så mange salmar og songar som er fine og har
gode tekstar. Mange er som ei god preike i seg sjøl.
Ein salme blant dei eg likar godt er "Jeg er i Herrens hender."
Den gir meg trygghet og trøyst i livet mitt. Eg kan ikkje
forbinde denne salmen med eigne opplevingar eller forhold,
den har bare satt seg fast i hjertet og hodet.
Denne salmen er skrive i 1932 av prest og salmediktar
Erling Tobiassen. Han vart født i 1893 og døydde i 1982.
Melodien er skrive av biskop Sigurd Lunde (1916-2006).
Salmen står på nummer 494 i Norsk salmebok.

Jeg er i Herrens hender
1 Jeg er i Herrens hender
når dagen gryr i øst.
Hver morgen han meg sender
sitt ord med lys og trøst.
Hva dagen meg vil bringe
av glede og av savn,
jeg kan på bønnens vinge
få kraft i Jesu navn.

3 Jeg er i Herrens hender
når dagen dør i vest.
Min synd jeg stilt bekjenner
for ham, min høye gjest.
Han gir meg himlens nåde
og setter englevakt,
for natten han vil råde
med hellig guddomsmakt.

2 Jeg er i Herrens hender
i alt som med meg skjer.
I smil og gråt jeg kjenner
at Herren er meg nær.
Om jeg i dype daler
må gå den tunge vei,
fra himlens høye saler
hans øye følger meg.

4 Jeg er i Herrens hender
når dødens bud meg når.
Mens lyset stilt nedbrenner,
fra ham jeg hilsen får.
Han gir meg stav i hånde,
han gir meg trøst i sinn,
og glemt er ve og vånde
på vei til himlen inn.
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På et besøk hos bestemor i Bø,
ble brødrene Hans Edward (9) og
Haakon (7) veldig ivrige da praten
kom inn på stolpejakt og bestemor
ville vite hva det går ut på.
Hans Edward forteller: «Vi var på
orienteringsløp i Bø en gang tidligere i
våres. Da fikk vi høre om stolpejakt for
første gang, og når vi nå har prøvd det
selv syns vi det er veldig moro!
I Bø er det mange stolper som er satt ned på ulike plasser rundt
omkring i sentrum og på Oterholt. Hver stolpe har sin farge;
grønn, blå, rød og svart. De grønne er lettest å finne. Jeg bruker
en app på mobilen min for å finne stolpene, men det går også an
å skrive ut kart. For hver stolpe vi finner får vi poeng, flest poeng
på de svarte stolpene som er vanskeligst å finne. Det gjør at det
er veldig spennende å være med på!»
Haakon sier at han også syns det er kjempegøy å være med på
stolpejakt. Begge gleder seg til snart å kunne gå på stolpejakt i
Lunde.
Guttene sin mamma, Therese, forteller at stolpejakt er en fin måte
å komme seg ut på tur på. Alle kan være med på denne jakta,
både barn og voksne (besteforeldre også!). Stolpene er strategisk
plassert ved bygninger, kulturminner, historiske plasser og severdigheter, som gjør at turen blir en fin måte å lære om lokalhistorie.
Stolpejakten er gratis å være med på!
Torgjerd Lahus
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Nå kan du gå på stolpejakt i Lunde!
IL Skades o-gruppe sammen med
Ulefoss Turlag tilbyr stolpejakt i Nome
for første gang i år. Covid-19 satt en
brems på planleggingen i fjor, men
dette er et pandemivennlig tilbud
som nå er klart for bruk i hele
kommunen vår.
En bukett stolper er på vei!

En arrangementskomité, vår lokale
sparebankstiftelse, lokalt næringsliv som
sponsorer og ikke minst velvillige grunneiere og «vipps» er dette
gratis tur og trimtilbudet oppe og står tilgengelig for deg og dine.
Får du besøk i sommer, ta de med på Stolpejakten og vis frem alt
det fine vi omgir oss med i hverdagen.
I Nome kan du nå jakte på 100 stolper som er spredt fra Torsnes
til Murane. Hva med å sitte i nattemørket og nyte opplyste Holla
kirkeruin, en tur innom eminente Villa Lunde, et besøk på flotte
Ulefos Hovedgaard, fersk bakst på Øvre Verket, nyte utsikten fra
Dugurdsmålknatten med et innlagt bad i Fiskelaustjønn?
Kongens utsikt, hvor finner du den mon tro? Hvordan ser denne
sagnomsuste fiskesperra egentlig ut og hvor ligger den?

Du vil finne mange stolper i og rundt tettstedene våre og som du
skjønner er det lagt inn stolpebesøk både høyt og laft inkludert 4
kirker! Du kan svette deg opp på en topp og bli belønnet med flott
utsikt eller kombinere stolpejakten med jakt på en ny kjole, nyte en
softis på en takterasse, skaffe deg sommerlektyre eller nyte en
lunsj i en Slusemesterhage. Stolpejakten skal inspirere til fysisk
aktivitet, men uten mat, klær, åndelig føde og drikke fungerer jo
hverdagshelten ikke.
IL Skade og Ulefoss Turlag håper at tilbudet blir tatt godt i mot.
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Premier
Som en ekstra inspirasjon til å være
flittig på tur, er det satt opp 5 premier.
Alle som besøker minst 50 av våre
100 stolper og registrerer besøkene
sine med Appen eller på nett er med
i trekningen av 2 gavekort på
kr. 3.000,- på henholdsvis Victoria &
Henrik og Sport 1/Cigill. Det er og
satt opp 2 premier som består av
2 sesongkort PLATINUM i Bø
Sommarland og 1 premie med
1 sesongkort. Er du heldig vinner
av sesongkortene kan du gå gratis i
Hvor finner du denne?
Sommarland hele 2022-sesongen +
mange andre fordeler. Ingen grunn til å vente - ut på Stolpejakt!
Last ned Appen «Stolpejakten», finn kart på www.stolpejakten.no
Nome eller finn trykksaken med kart som ligger ute i noen av
butikkene. Bruker du Appen vil du finne litt informasjon og kanskje
noen historiske bilder om stolpepunktet.

Stolpejakten i Nome er tilgjengelig fra 20. mai til 17. oktober, men
stolpene som ligger i utmark (jaktterreng) tas ned 20. september.
Vil du lære mer om stolpejakt kan du gå inn på:
www.stolpejakten.no
Tekst: Arne Gavle

Finner du stolpene ved kirkene/kirkegårdene i Nome?
Det står stolper ved kirker/kirkegårder i Nome.
Klarer du å finne en? Ta en selfie av deg og stolpen
og send bildet med navn til kirken@nome.kirken.no,
så kommer bildet på trykk i neste kirkeblad.
Lykke til!
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Det gamle bedehuset...
Lunde kyrkjeblad vil no i nokre
nummer framover presentere dei
5 bedehusa i bygda, i tur og orden.
Først eit utdrag av forfattar og
journalist Alf Kjetil Walgermo,
i fotoboka "Sjå, eg kjem snart" av
Erlend Berge. (Vårt Land forlag 2018).

Foto: Tove Holte
Foto: Astrid Henni Moen

"Det første bedehuset i Norge vart bygd på Hjelmeland i Ryfylke i
1840.Den gongen var det truleg få som såg for seg at det mot slutten av det neste hundreåret skulle finnast over 3000 liknande hus i
landet vårt. På litt over hundre år blei det bygd like mange bedehus
som det er blitt bygd kyrkjer i Noreg gjennom tidene. Hans Nielsen
Hauge, mannen som på slutten av 1700-talet fekk ei åndeleg
openberring då han gjekk og pløgde på jordstykket sitt. Han kom til
å forme det norske samfunnet på så mange vis. Han reiste land og
strand rundt som lekpredikant, forkynte Guds ord og hjelpte folk
med å etablere eigne verksemder. Då Hauge døydde i 1824, fanst
det grupper av haugianarar over heile landet som førte arven hans
vidare.
Frå 1741 til 1842 fanst det ei dansk-norsk lov som hindre truande i
å halde eigne møte - konventiklar- utan tilsyn eller godkjenning
frå den lokale soknepresten. Etter at denne lova, konventikkelplakaten, blei oppheva, var det fritt fram for lekfolket til å drive
møteverksemd og stifte sine eigne organisasjonar. Det Norske
Misjonsselskap (NMS) blei stifta allereie sommaren 1842 og hadde
sonen til Hans Nielsen Hauge, Andreas, som sin første leiar. Det
første huset som visseleg blei omtalt med ordet bedehus, blei reist
i Skien i 1850. Det blei seinare kalla Hauges minde, til minne om
nettopp Andreas Hauge». (Sitat frå Alf Kjetil Walgermo, forfattar
og journalist).
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Tyri bedehus

Bygging av Tyri bedehus år 1936/37
Rekonstrueringen av hendelsesforløpet er bygd på skriftelige
opplysninger bl.a. fra Olav S. Sollid som bodde på Tyri den
gangen. Far hans Sveinung var bestyrer på Landsmarka handelslag. Olav var tenåring og fortalte om de som deltok i dugnadsarbeidet m. m. Andre kilder både muntlige og skriftlige er samlet
inn fra personer og av det som finnes av gamle protokoller.
Henvendelse om tomt til bedehus
Formann Ingebret O. Tyri henvender seg til H. S. D Cappelen
om tomt til bedehus sannsynligvis våren 1936. (Ingenting skriftlig).
Økonomisk grunnlag for bygging av bedehuset
Det som la grunnlaget for byggingen var at - Maria Tyri f. Hogga,
kona til Ingebret O. Tyri arvet endel penger. Maria hadde to onkler
Eivind G. og Jørgen G. Hogga. De levde mesteparten av sitt liv i
Amerika, men flyttet tilbake til Lunde. Fra arven Maria fikk i 1936
etter disse to, ble hun og Ingebret enige om at de stille en sum
som var et garanti-beløp for bygging av Tyri bedehus.
Dette var nødvendig for å få lån i Lunde Sparebank til formålet.
Garantibeløpet var kr. 2 000,- Bedehuset ble betalt med gaver,
uten at noe av garantibeløpet ble brukt.
Tomt til huset ble den vakre "Hestebas-tomta", som lå på gården
Østre Tyris grunn og der "Sørlandsbanen" hadde sitt matertriallager.
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Navnet på tomta kommer av at her stod det hus og staller. Her
hadde en som de kalte "Hestebasen," flere "anleggs-hester". Han
sørget for hestekjøring, da Sørlandsbanen ble bygd, og han kjørte
der. Husa og brakkene der bedehuset nå står, ble fjernet når
anleggstida var over.

Dugnadsinnsats
Det er dessverre lite skriftlige kilder vedr. selve byggingen, men
flere har bekreftet at det var stor dugnadsinnsats under byggingen.
Mange av mannfolkene i Tyri kreds arbeidet om kveldene, og
kvinnene laget mat.
Navn som nevnes er: Martinius I. Tyri han kjørte stein til grunnarbeidet gratis fra Skårdalen, med "melkerutebilen" sin. Brødrene til
Ingebret O, - John og Johannes Dammen og Olav Haugland var
med, og flere av deres sønner, samt Halvor T. Holte, Sveinung
Sollid, Oskar I. og Ingebret I. Tyri, Harald Buverud og Nils P. Lia
med flere.

Grunnarbeid og muring av pilarer
Det ble gravd en firkantet grøft tilsvarende husets grunnflate,
den ble fylt med stein fra Skårdalen, deretter ble pilarene murt
opp. Det var Lars Stigen og Sveinung Sollid gjorde dette
arbeidet mot betaling.
Hvem som gjorde hva på bedehuset
Sveinung Sollid laget tegning til bedehuset. Tømmeret ble skjært
på Verpe og Smukkestad sag. Halvor Hanto satte opp reisningen
til huset for kr. 250,- Magnus Løvbukten var medhjelper for
H. Hanto. De som foretok innredningen var Ingebret I. Tyri,
Harald Buverud, Sveinung Sollid og Nils P. Lia. De to sistnevnte
arbeidet både på dugnad, og noe mot betaling! Hans Grindrud
laget benkene til huset, og Thor Teigen malte det, blikkenslager
var trolig Henriksveen, alle tre arbeidet mot betaling ifølge
regnskapsboka.
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Innvielsesfest
3. juledag 1936 var det innvielsesfest
på Tyri bedehus, det var fint og mildt
vær med solskinn. Formann Ingebret
O. Tyri holdt åpningstalen - huset var
fullsatt. Sekr. Arne Rydland fra Langesundsfjordens indremisjonsselskap
var der. Det var også sogneprest
Einar Kindingstad, som var med under innvielsen av huset. Det
var bevertning, med gode smørbrød, sukkerbrød, samt kaker fra
bakeriet. Susanne Aasane kokte kaffi. Det var mye sang og musikk:
Eivind Lia var der med sitt sangkor, Eivind spilte fele. Tyri sang
og musikklag deltok også.

Råleire i golvet
Leire var vanlig isolasjon i golv den gangen, men for at den
skulle isolere var det viktig at leira var tørr, denne var rå! Under
innvielsesfesten 3. juledag var det som nevnt mildt og fint. Men
under samlingen på nyttårskvelden i 1936-37, sank temperaturen
til minus 20 grader. Råleira gjorde bedehuset til rene "ishuset." Det
er lett å tenke seg at flere fikk «kalde føtter» den kvelden.
Her skriver formannen i sine to årsmeldinger om hvor viktig
bedehuset er for driften.
Årsberetning for misjonsforeningen - 1936/37
«3die Juledag (27/12 - 1936) var det innvielsesfest av bedehuset.
Festen var godt besøkt. Hilmar Svendsen virket her i 8 dager,
her var en fest til inntekt til Indremisjonen og Juletrefest med
våkenatt (31/12)?
Vi har hatt flere utlodninger til inntekt til bedehuset. Her var et
stevne i sommer der pastor Nilsen og Bleiklia (NMS) deltok. Det
norske hedningeselskap (Det norske Misjonsselskap) har virket
her ved Anders Bleiklia.
Året 1937 har været et godt og velsignelsesrikt år. -Interessen for
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Fortsettelse neste side

både bedehuset og Guds sak
har været god. Nå når vi har fått
vort eget hus er virksomheten
kommet inn i et mere støtt og
godt gjenge.» Ingebret O. Tyri.
Årsmøte og årsberetning 1937/38
«Aar 1938 den 22/10 holtes årsmøte i Landsmarkas misjonsforening. Der blev oplæst årsberetning og regnskap både for
misjonsvirksomhets kasse og bedehus- regnskapet. Misjonsforeningen har i årets løp hatt besøk av arbeidere (talere) fra
Indremisjon, Det norske misjonsselskap og Kinaforbundet
(Misjonssambandet). Der har blitt holdt møter og fæster. Barnehjemmet har hatt en fæst her i år, Fjellhaug-laget (Bibelskolelag)
har hatt 2 fæster, og den Kristelige ungdomsforening (i Landsmarka) 1 fæst, 1 utlodning til Samerne (Finnemisjon) og til slutt til
Sjømannsmisjon.
Den 30. Juni (1938) holtes minnefæst, 75 års dagen for
foreningens stiftelse» (28 Juni 1863). Ingebret O. Tyri.

Her bekrefter Ingebret O. Tyri at den gamle misjonsforeningen har
vært i drift hele tiden, selv om protokoller mangler. Ingebret var
sønn av Ole Johnsen Dammen som var med og stiftet foreningen i
1863.

Avslutning
Det som virkelig er til ettertanke er at under en av de vanskeligste
økonomiske tider i landet vårt i 1930åra ble bedehuset bygd.
Mange mennesker i alle aldere har hatt sin gang her. Guds ord har
blitt forkynt både i ord og sang, i de snart 85 år som huset har vært
i drift. Guds ord vender aldri tomt tilbake, og derfor vil det alltid
gjøre sin gode gjerning, hvis det får plass i våre liv.
Tekst: John Peder Lia. Bilder: Sten Leo Eriksen.
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Dugnad på Solhaug
I løpet av mai har ein trufast
dugnadsgjeng stått på både
seint og tidleg for at Solhaug
skal ta seg best mogleg ut.
Vi har vaska heile huset og beisa
to gonger, så nå har det blitt så fint.
Vi i husstyret hadde tenkt at vi skulle ta to veggar i år, og resten
neste år. Ivrige dugnadsfolk gjorde at vi måtte revurdere denne
planen, så nå er heile huset ferdig.
Sjøl om gjennomsnittsalderen på
dugnadsfolka er høg, så har det vært
full fart i stiger, stillaser og i lift. Humøret
har vært på topp med mye latter og
gode historier. Hjertelig takk til alle
dugnadsfolk for innsatsen, til Hans Olav
Lahus for lån av stillaser og til Fargerike
i Lunde for god hjelp og service.

Har du lyst til å sette ditt preg på Lunde kyrkjeblad?
Kirkebladet du holder i hånden nå, har bruk for en person som kan
tenke seg å sette sammen kirkebladet, før bladet går i trykken.
Vi bruker Publisher, et enkelt og greit program som er lett å lære.
Vi lager 4 nummer i året. Påske, sommer, høst
og julenummer.
Vi har dyktige folk i redaksjonen, som skaffer stoff
som vi bruker i bladet.
Høres dette interessant ut? Ta kontakt med
redaktør Torgjerd Lahus tlf. 90996367 eller
e-post: t-lahu@online.no
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Lunde kammerkor
Lunde Kammerkor håper at det blir en mer normal
tilværelse når høsten setter inn, der vi igjen kan møtes
til øvelser og gjennomføre konserter!

Dersom alt går som vi håper, starter vi opp igjen med øvelser
tirsdag 7. september på Solhaug menighetshus. Da blir det
øvelser hver tirsdag kl. 19.00 - 21.00.

Påmelding:
Via https://minkirkeside.no/nome eller appen
«MinMenighetsportal», som kan lastes ned via Google Play
eller App Store. Eventuelt kan du kontakte Unni eller Frøydis.
Kontakt info:
Unni Madsen (leder)
Tlf.: 410 20 725
Frøydis Bøe Holte (dirigent)
Tlf.: 950 27 282
E-post: froydis@nome.kirken.no

Velkommen til «gamle» og nye sangere!
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Lunde minigospel
Lunde minigospel takker for et fint semester,
og ønsker velkommen igjen til høsten!

Vi regner med å starte opp igjen torsdag 9. september
kl. 17.00 - 17.45 på Solhaug menighetshus.
Minigospel er for alle barn i alderen 3 - 6 år (t.o.m. 1. trinn).
Øvelsene består av sang, musikk, spill på instrumenter,
lek, bibelhistorie, dans og mye gøy! Vi opptrer på
ca. to familiegudstjenester i semesteret.
Påmelding:
Via https://minkirkeside.no/nome, eller appen
«MinMenighetsportal». De som har registrert seg tidligere,
kan melde seg på direkte til Frøydis via SMS (950 27 282).
Kontingent:
Kr. 150,- i halvåret.
Følg med på menighetens hjemmeside: www.lundekirken.no
og Facebook: «Trosopplæringen i Lunde og Flåbygd»
for informasjon og oppdateringer.
15

Torsdag 6. mai var siste
samling på Solhaug for
Supertorsdag gjengen før
sommeren. Denne torsdagen
hadde Heidi og jeg gjort klart
litt forskjellige aktiviteter som
potetløp, sekkeløp og blikkbokskasting for barna.
Det var også pizza og is.
Det har vært et annerledes år, men igjennom mesteparten av året
har vi hatt muligheten til å ha samlinger på Supertorsdag. Vi måtte
tenke annerledes og ha små kohort-grupper. Dette har fungert bra,
både aldersmessig og i forhold til restriksjoner.
Barn og voksne har vært flinke til å vaske hender og bruke antibac.
Voksne, frivillige og ansatte har brukt munnbind, når dette har vært
påbudt. Det har vært 27 barn innom oss i løpet av dette året, der i
blant 22-23 faste deltagere, fordelt på hver sine grupper. Det har
kommet flere og flere nye, noe barna og de voksne syns er moro.
Vi gleder oss til høsten og har allerede planlagt noe barna kan se
frem til. Vi vet at dette har vært et utfordrende år, men takket være
foreldre og frivillige, og godt samarbeid, har Supertorsdag hatt
mulighet til å ha åpent. Dette vet vi har betydd enormt mye for
barna i denne tiden.
Vil gjerne takke spesielt til Heidi Vetland, Gerdt Liland og Hans
Olav Lahus for en flott innsats på Supertorsdag dette året!
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Cathrine Rønneberg

Fidus ungdomsklubb
Fidus ungdomsklubb
hadde sin siste
ungdomskveld før
sommeren fredag
7. mai. Her koste ungdommen seg med bl.a.
Nintendo Switch, hvor
de spilte opp til fire mot
hverandre. Det ble
en morsom kveld!

Halvor og Kittil på Fidus

Fidus har fått gave fra Sparebankstiftelsen, derfor har noen ting
blitt oppgradert i år. Dette er veldig moro for ungdommene og det
settes stor pris på.
Det har vært færre ungdommer på Fidus i løpet av året, bl.a. fordi
klubben kun har vært åpen for ungdom i Lunde. Dette gjør at
ungdommer fra Gvarv, Ulefoss og Akkerhaugen må vente med
å komme til oss.
Hvis du bor i Lunde, å kunne ønske å være med å hjelpe til på
ungdomsklubben i løpet av neste høst- / vår-semester så ta gjerne
kontakt med meg, gjerne før september (kontaktinfo bak i bladet).
Du kan bli satt opp en kveld eller flere kvelder ut ifra hva du selv
ønsker.
En spesiell takk går til alle de frivillige som vært med i år. Dere har
gjort en suveren jobb i et utfordrende år.
Det at vi har hatt mulighet til å ha klubben åpen dette året, har
betydd mye hos ungdommen. Husker godt en ungdom som skrev
til oss at hun var så takknemlig for at vi ikke hadde stengt, men
åpent. Vi ser hvor mye dette betyr for ungdommen i Lunde.
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Cathrine Rønneberg

Hilsen fra soknerådet
Soknerådet avholder fremdeles
sine møter regelmessig, på tross
av pandemien. Da er det fint å ha
et slikt hus som Solhaug som
rommer både sokneråd og smittevernregler med god margin. Etter
halvannet år er vi blitt godt kjent
med hverandre og vet hva vi står
for. Det å fungere sammen er viktig
for videreutvikling av menigheten.
Vi er i ferd med å ferdigstille et økonomireglement, noe vi ser
er praktisk å ha når kasserervervet skifter. Etter at vår tidligere
kasserer har trukket seg, er regnskapsføringen overført til
fellesrådet v/kirkevergen som en foreløpig ordning.
På gudstjenestene har vi sett at det er stort behov for kirkeverter,
nå som vi må registrere alle besøkende og smittevernregler må
følges opp. Soknerådet har bestemt at vi tar denne tjenesten på
omgang. Det er fint for oss i rådet å få lov å ha
enAnette
rolleH.og
være
Foto:
Johanson
tilstede på menighetens sentrale fellesskapsarena. Samtidig
får menigheten bli kjent med oss som
sitter i rådet. Det er lov å slå av en prat
om ting dere har på hjertet, om det
omhandler soknerådets virke,
menighetens aktiviteter eller annet.
Jeg ønsker alle en riktig god sommer!
Med hilsen fra
Katrine Røimål Burmester,
leder i soknerådet

Foto: Astrid Henni Moen
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Fellesrådet på befaring
Onsdag 9. juni 2021 hadde fellesrådet satt av hele dagen, for å reise
på befaring rundt til alle kirkebygg
og kirkegårder i Nome.
I tillegg til å se på bygningsmassen,
ønsket fellesrådet å treffe de
ansatte, fordelt på de to sokna,
med en liten matbit på Solhaug og
lunsj på Fredheim.
Det ble en nyttig tur i nydelig
sommervær. Her ser vi leder i fellesrådet Nils Steinar Stavsholt og kirketjenerne i Lunde og Flåbygd sokn,
Jens Vassend og Jonny Bakkan foran Landsmarka kapell.
Hjørnestolpen er råtten og er en av oppgavene som blir satt på
vedlikeholdsplanen det kommende året.
Lunde og Flåbygd sokn har kirkejubileum neste år, med Lunde
kyrkje som er 150 år og Flåbygd
kyrkje som feirer 200 år. Praten med
staben kom naturlig nok inn på
jubileumsåret og planer for dette.
FR-leder benyttet anledningen til å
takke de ansatte for den gode jobben
alle har gjort, gjennom et krevende
pandemi år og ønsket alle en god
sommer og velfortjent ferie.
Foto: Silje Laland Moe

Bilder og tekst:
Mona Halsvik, kirkeverge
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Konfirmasjon 2021
På grunn av korona-situasjonen
er konfirmasjonene våren 2021
flyttet til høsten. Sommerens
høydepunkt blir konfirmasjonsleiren på Gjennestad i uke 32,
før selve konfirmasjonsgudstjenestene i september.
Vi gleder oss til leir og til å feire konfirmasjon med dere!

Lørdag 18. september kl. 12.00 i Lunde kyrkje
Adele Sundbø Bjerva
Eskil Evju Fjeldly
Halvor Værheim Øygarden
Janne Simones Hegna
Johan Adrian Lillevik
Kristina Sandstå
Leon Hanken Strand
Milly Caroline Hvalen Skalmeraas
Oliver Nicolai Boyles Johnsen
Tor Even Risdalen
Torjus Holte

Søndag 19. september kl. 11.00 i Lunde kyrkje
Aurora Kjeldsen Gunnerud
Kittil Dørumsgaard Valen
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Fra og med 2022 blir det fast høstkonfirmasjon i Lunde og Flåbygd
menighet. Neste års konfirmantkull har
fått informasjon om dette via brev, men vi
tillater oss å minne om det her, da andre
trossamfunn har sendt ut invitasjon til
konfirmasjon i disse dager. Vi vil sende ut
invitasjon til konfirmasjon 2022 i august.

Alle er velkommen til informasjonsmøte på Solhaug
onsdag 22. september kl. 18.00 - 19.00. Frist for
påmelding er mandag 1. november 2021.
Det blir undervisning gjennom vinteren og vi avslutter med stor
konfirmantleir på Gjennestad i Stokke i uke 32, før konfirmasjon
i september.

Konfirmasjonsdager 2022 - 2024 blir som følger:
2022
Lunde kyrkje 3. og 4. september.
Flåbygd kyrkje / Landsmarka kapell 17. og 18. september.
2023
Lunde kyrkje 2. og 3. september.
Flåbygd kyrkje / Landsmarka kapell 16. og 17. september.
2024
Lunde kyrkje 7. og 8. september.
Flåbygd kyrkje / Landsmarka kapell 21. og 22. september.

Velkommen som konfirmant hos oss!
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Foto: Kåre S. Pedersen

Høst konfirmasjon - ny tradisjon

Del 1:
Konfliktar og kamp for sjølstyre
i Kaukasus
Planen var at eg skulle holde et foredrag, eller et reisebrev, på
Solhaug på 17. mai om frihetskamp og konfliktane i Kaukasus.
Det blei det ikkje noe av, så derfor blir det heller et innlegg,
fordelt på to deler, i kyrkjebladet med litt av samme tema og
ein fortsettelse frå forrige nummer.
Tekst og foto: Harald Omnes

Folkemordet på armenerane
Armenia er som før nevnt et gammalt land og med mykje lidelseshistorie. Landet omfatta store deler av våre dagars Tyrkia,
Aserbajdsjan, Iran og Georgia. Men som statsdannelse var landet
ganske svakt og bestod av mange ulike folkegrupper. Etterhvert blei
det ein del av det Osmanske riket. Men stadige krigar mellom
Russland, Persia og det Osmanske riket gikk hardt ut over Armenia
som befant seg i sentrum av konflikten. Ei gruppe bestående av
patriotiske, progressive studentar og militære kadettar, bære kjent
som «Ungtyrkerne», kom etter hvert til makta ved et kupp i det
falmande Osmanske riket. Målet deira var å samle alle tyrkiske folkeslag til ei muslimsk stormakt. Problemet var at Armenia, som var ein
kristen stat, låg i vegen.
24. april 1915 inntraff det som er kjent som folkemordet på
armenerne, også kjent som den armenske deportasjonen, Armeniamassakren eller det armenske holocaust. I månadane som følgte blei
armenske menn systematisk massakrert overalt i heile riket. Yngre
menn blei tvangsrekruttert til hæren, for seinare å bli sett til tvangsarbeid. Kvinner, barn og eldre menn blei samla i kolonner under militær bevoktning og tvunget til å gå til fots østover mot ørkenen i Syria.
Undervegs fekk dei utilstrekkeleg med mat, drikke og hvile. Dei fleste
omkom av påkjenningane eller blei til slutt drept. Antall armenerar
som døde og dødsårsaken er omdiskutert, og varierer fra 55 000 i
tyrkiske kjelder til 2 millionar i armensk kjelder. Det reelle tallet er
sansynlegvis rundt 1,5 millionar. Tyrkia benekter naturleg nok at dette
var ein massakre. Tyrkias offisielle forklaring har vori at anklagene om
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folkemord er grunnløse, og at det er
armensk propaganda. På den andre
sida blei det også utført massakre
i stort omfang av tyrkerar frå det
armenske folket.
Samtidig flykta ½ million armenerar
og enda opp i Midt-Østen, Europa
eller USA som statslause flyktninger.
Fridtjof Nansen som i 1920 blei
utnevnt av Folkeforbundet til
Statue av Fridtjof Nansen oppført
høgkommisær for flyktningar
i 2011 for å markere hans
engasjerte seg særleg for dei
humanitære arbeid i Armenia
armenske flyktningane og har et stort
navn i Armenia. Mellom anna fekk han i stand Nansenpasset for å
hjelpe statslause flyktningar. I Jerevan finns både ein statue og eit
eige museum om han.
Begrepet Folkemord på armenerane er likevel noe som er omstridt.
Sjøl om land som Frankrike, Tyskland og Sverige, og nå i 2021 USA,
anerkjenner at dette var et folkemord, har Norge ikkje tatt samme
standpunkt. Dette til stor forundring og nok også skuffelse blant det
armenske folket. Ein kan jo spørre seg om det er økonomiske hensyn
eller Tyrkia som NATO-medlem, som er årsaka.

Fortsettelse følger
i neste utgave av
kyrkjebladet

Holocaust-minnesmerket i Jerevan
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Hilsen fra staben
Mai har vært en kald måned. Men,
i dag, etter mange dager med regn,
kom sola. Med sol og varme gror
gresset fort og kirketjenerne er i full
sving med gressklippere om dagen.
Da passet det veldig dårlig at den
ene gressklipperen gikk i stykker
og er ute av drift, men fellesrådet
svingte seg rundt og gjorde vedtak
på innkjøp av 2 nye gressklippere
til bruk i Lunde og Flåbygd sokn.
Vi går mot ferien, med å ha
Foto: Mona Halsvik
gudstjenester i Lunde og Holla
kirker annenhver søndag. I Lunde
er det nå plass til 50 deltakere uten tilvisning av plasser.
Året 2021 er et spennende år. Fellesrådet har flere prosjekter på
gang og her i Lunde betyr det nye benkevarmere i Flåbygd kirke
som blir satt inn til høsten, samt at vi er kommet godt i gang med
planlegging av klimaskallsikring, også i Flåbygd. Nytt tak blir
ferdigstilt i juni 2022.
På vegne av Lunde og Flåbygd sokneråd jobber kirkevergen
med å få lyssatt Lunde kirke utvendig. Her venter vi på endelig
godkjenning, før vi setter i gang og jeg regner med at prosjektet
blir ferdig i inneværende år. Videre vil kirkevergen jobbe med
navnet minnelund.
Minigospel, Supertorsdag og Fidus har tatt sommerferie, men
staben planlegger allerede oppstart i september. Vi har vært
heldige her i Nome med lite koronasmitte og kirken følger alle
smittevernregler.
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Jeg må berømme staben, som virkelig har satt seg inn i regler,
delt grupper, passet på håndsprit og avstand. Nå håper vi på at
høsten blir mest mulig «normal» slik at vi kan gjennomføre
aktivitetene våre som vanlig.
Konfirmasjon er utsatt til september. Det er planlagt
konfirmasjonsleir i august - i uke 32. Det blir en minnerik tur!

Nå skal staben snart ha en velfortjent ferie;

Jens Vassend

Uke 24, 29 - 31

Jonny Bakkan

Uke 26 - 28

Frøydis Holte

Uke 25 - 28

Cathrine Rønneberg

Uke 28 - 30

Anette S. Krøgli

Uke 27 - 30

Ragnhild Halden

Uke 25 - 28

Mona Halsvik

Uke 27 - 31

Prestekontoret på Lundetunet holder stengt fra uke 27 - 30.
Morten Karlsson har ansvar for koordinering av begravelser
i Mona sin ferie og kan nås på tlf. 91 52 14 75.
Takk til staben - for den jobben dere gjør!

Takk til frivillige - dere gjør en fantastisk innsats!
Takk til alle deltakere - som bruker kirken og kommer til
aktivitetene våre!

God sommer!
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Vil du abonnere på Lunde kyrkjeblad?
Bor du utenbygds og kunne du
tenke deg å få Lunde kyrkjeblad
rett i postkassen? Nå har du
mulighet til å abonnere på bladet,
som kommer ut 4 ganger pr. år.
Dette gjøres enkelt ved å betale
kr. 200,- til Vipps nr. 522654
eller til konto nr. 2665 20 27139. Merkes med
navn og telefonnummer.

Ta gjerne kontakt med oss på kirkekontoret
dersom du lurer på noe.
Har du lyst til å jobbe hos oss?
Vi er en trivelig gjeng som jobber i kirken i
Nome. Da en av våre trosopplærere går av
med pensjon, har vi ledig fast stilling som
trosopplærer i 40%, med mulighet for 50%.
Arbeidsted er Holla og Helgen sokn, med godt samarbeid på
tvers av menighetene.

Stillingen er ledig fra 1. august 2021.
For mer informasjon, se www.hollaoghelgen.no eller ta
kontakt med kirkeverge Mona Halsvik;
Tlf. 95727214 / e-post: mona@nome.kirken.no
Velkommen som søker!
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Slekters gang
Gravlagt i Lunde
Jan Tore Hegna
Ingar Berge
Kjellaug Norheim
Kjell Runar Weberg
Sigfrid Hegerholm
Rannei Ringhus
Anne Schiager Johnsen

Gravlagt i Landsmarka
Marit Irene Røisland
Hans Jørgen Røisland

Døpt i Lunde
Theodor Olsen Bjerkgården
Georg Fagerstrøm
Åsmund Tveitan

Døpt i Flåbygd
Sanna Sumner

Påmelding via nett:
https://minkirkeside.no/nome
(Dåp - konfirmasjon - vielser - ulike aktiviteter)
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Annonser

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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Vil du være med å støtte
Lunde kyrkjeblad?
Vi setter stor pris på alle bidrag til å fortsatt kunne utgi
Lunde kyrkjeblad. Vi er heldige, og har mange flinke frivillige
som hjelper til å lage innhold og levere ut bladet. Men det koster
å trykke opp bladet fire ganger i året, og vi er derfor glade for alle
som fortsatt vil bidra med pengestøtte.
Du kan støtte kyrkjebladet på følgende måter:

Innbetaling til kontonummer: 2665 20 27139
Merk innbetalingen med «Lunde kyrkjeblad»,
så vi vet hva det gjelder.
VIPPS: 522654
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Møter & samlinger
LUNDE BEDEHUS

Med bakgrunn i Covid-19 har Lunde bedehus
ikke hatt møtevirksomhet i vår/sommer.
Vi satser på at høsten blir mer normal.
100 års jubileum
Lunde bedehus feirer 100 års jubileum i 2021.
Hold av tirsdag 21. september 2021.
Da vil det bli en markering.
Mer informasjon kommer.
I forbindelse med at Lunde kyrkjeblad
presenterer de fem bedehusa i bygda,
er det Lunde bedehus som
står for tur i neste nummer.
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LUNDE OG FLÅBYGD SOKN
Lunde prestekontor, Lundetunet
Brugata 5, 3825 Lunde
Tlf.: 35 00 86 86

LUNDE KYRKJEBLAD

www.lundekirken.no

Organ for Lunde og Flåbygd kyrkjelyd

Kontortid:
Lundetunet:
Tirsdager kl. 09.00 - 15.00

Redaktør:
Torgjerd Lahus, tlf: 909 96 367
Redaksjonskomité:
Katrine Burmester,
Dordi Elisabeth Norheim, 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

Soknerådets kontonr.:
Bankgiro: 2665.20.00869

Trosopplærer / ungdomsarbeider:
Cathrine Friberg Rønneberg,
tlf: 905 07 822
caaathrine@hotmail.com

Bruk Solhaug
På Solhaug kan du ha minnesamvær,
barneselskap, barnedåp, konfirmasjon,
bryllup og konserter.

Sekretær:
Anette S. Krøgli,
tlf: 35 00 86 86 (tirs.) / 35 94 62 60
anette.sneddon@nome.kirken.no

Lag og foreninger som
trenger et sted å være?
Ta kontakt med:
Harald Pettersen: tlf: 992 50 656
e-post: hpetter2@hotmail.com

Kirketjenere:
Jens Vassend, tlf: 959 29 281
jens@nome.kirken.no

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

Jonny Bakkan, tlf: 907 99 217
jonny@nome.kirken.no

Gave til Solhaug
Nå er det mulig å gi gave til menighetshuset.
Konto nr.: 2610.28.96490

Leder soknerådet:
Katrine Burmester, tlf: 91 91 39 73
katrine@familie-burmester.de
Kirkeverge i Nome kommune:
Mona Halsvik,
tlf: 35 00 86 87 (tirsdag)
35 94 62 62 / 957 27 214
mona@nome.kirken.no

Frist for innlevering av stoff
til neste nummer er:
Mandag 6. september 2021
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
Med forbehold om endringer.
Følg med på www.lundekirken.no.
Søndag 27. juni
5. s. i treenighetstiden
Holla kirke kl. 11.00
Felles gudstjeneste
v/Hege Andal Hofsten
Matt 7, 21-29
Søndag 4. juli
6. s. i treenighetstiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
Felles gudstjeneste
v/Tone Anne Hvalen
Matt 16, 13-20
Søndag 11. juli
7. s. i treenighetstiden
Holla kirke kl. 11.00
Felles gudstjeneste
v/Hege Andal Hofsten
Luk 19, 1-1
Søndag 18. juli
8. s. i treenighetstiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
Felles gudstjeneste
v/Hege Andal Hofsten
2 Kor 8, 9-15 0

Ragnhild Halden forretter
der ikke annet er nevnt.

Søndag 25. juli
9. s. i treenighetstiden
Holla kirke kl. 11.00
Felles gudstjeneste
Joh 8, 2-11

Søndag 22. august
13. s. i treenighetstiden
Holla kirke kl. 11.00
Felles gudstjeneste
Luk 12, 41-48

Torsdag 29. juli
Olsok
Holla kirke kl. 18.00
Felles gudstjeneste
Luk 9, 23-26

Søndag 29. august
Vingårdssøndag/
14. s. i treenighetstiden
Lunde kyrkje kl. 16.00
Samtalegudstjeneste
Luk 17, 7-10

Søndag 1. august
10. s. i treenighetstiden
Lunde sluse kl. 11.00
v/dårlig vær: Lunde kyrkje
Felles gudstjeneste
Matt 18, 21-35
Søndag 8. august
11. s. i treenighetstiden
Holla kirke kl. 11.00
Felles gudstjeneste
2 Mos 20, 1-17
Søndag 15. august
12. s. i treenighetstiden
Lunde kyrkje kl. 17.00
Felles gudstjeneste
v/Asgeir Sele
Luk 8, 1-3
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Søndag 5. september
15. s. i treenighetstiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
Luk 10, 38-42
Søndag 12. september
16. s. i treenighetstiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
Felles gudstjeneste
Matt 5, 10-12
Lørdag 18. september
Konfirmasjon
Lunde kyrkje kl. 12.00
Søndag 19. september
Konfirmasjon
Lunde kyrkje kl. 11.00

