DEN NORSKE KYRKJA
Lunde og Flåbygd sokneråd

Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd 20.10.2021
Til stede:
Katrine Burmester, Carina Syvertsen Pedersen, Nils Steinar Stavsholt, Inger Synnøve
Røddesnes, Nils Kristian Hardang, Øyvind Berg Andersen, Øyvind Lunde.
Carina Pedersen måtte gå i starten på møtet. Øivind Lunde ble da innkalt som
vararepresentant
Kirkeverge Mona Halsvik deltok møtet. Ble invitert for å delta på sak 40, 42 og
orienteringssak.
Forfall:
Ragnhild Halden
Sak 39/21 Godkjenning av innkalling og referat
Det hadde ikke kommet inn noen merknader til referatet innen fristen.
Vedtak:
Innkalling til dagens møte er godkjent.
Referat fra møtet 18.08.21 ble godkjent med merknad om at Øyvind Berg
Andersen hadde meldt forfall til møtet.
Sak 40/21 Kirkejubileet 2022
Ragnhild Halden, Øyvind Berg Andersen og Nils Steinar Stavsholt deltar i et
utvalg som ang.kirkejubileene i 2022. Det er ønskelig at det kommer
ønsker/ideer fra soknerådet på tiltak.
Foreløpig program ble sendt ut sammen med innkallingen.
Soknerådet vil få mange oppgaver spesielt i forbindelse med
jubileumsgudstjenestene.
Jubileumsgudstjenesten i Flåbygd er flyttet til ??
Det er ikke bestemt når det skal være jubileumsgudstjeneste i Lunde.
Vedtak:
Det arbeides videre med at barnetoget starter fra Lunde kirke 17.mai etter
gudstjeneste. Hvis dette går i orden bør det innarbeides i
jubileumsprogrammet.
Temaet på 17 maifesten på Solhaug bør omhandle kirkejubileet og kirkas
plass og betydning for bygda.
Forslag om en konsert for barn/unge med f.eks soul children eller Lisa Børud.
Mona Halsvik snakker med Frøidis Holte om dette.
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Solhaugstyret sammen med staben og noen foreldre arbeider videre med en
aktivitetsdag/familiedag på Solhaug i mai
Sak 41/21 Tidspunkt for ettermiddagsgudstjenester
Henvendelse fra fra staben i Lunde v. Soknepresten om flytting av
ettermiddagsgudstjenester til kl. 1300. Det er få på kveldsgudstjenestene og
det blir lange dager for de ansatte, spesielt for de som har langt å reise.
Holla og Helgen sokneråd har vedtatt denne endringen.
Dette er en sak som begge soknerådene i kommunen bør behandle i felles
møte, da ensidig vedtak i ett sogn får konsekvenser for prest og organist i det
andre soknet.
Vedtak:
I utgangspunktet er det ønske om en ettermiddagsgudsteneste kl. 1700.
Soknerådet godtar en prøveordning slik som foreslått fram til sommeren.
Ordningen evalueres og vurderes på nytt sammen med soknerådet i Holla og
Helgen.
Sak 42/21 Kirkelig organisering. Høringsuttalelse
Soknerådet skal innen utgangen av november komme med en
høringsuttalelse vedr. ny kirkelig organisering. Det vises til tidligere samtaler
om saken i soknerådet og visning av en film om forslaget til nyordning. 3 av
soknerådets medlemmer har også vært til stede på orienteringsmøte i Seljord
i september for prostiets menigheter og fellesråd.
I høringsnotatet til kirkelig organisering bes en om å svare på 45 spørsmål
innenfor delene 1)Etablering av prostifellesråd og daglig ledelse,
2)Oppgaver og ansvar på de ulike nivåene, 3) Kirkelig demokrati, valg og
sammensetning 4) Relasjon til kommunene og ny prostiinndeling.
Soknerådet behandlet spørsmål 4 – 7 innenfor del 1. Spørsmålet som også
ble diskutert i rådet er om en skal gå like grundig til verks når det gjelder alle
spørsmålene, eller om en behandlingen av spørsmål 4-7 gir uttrykk for de
viktigste synspunktene.
Vedtak:
Soknerådet ber arbeidsutvalget drøfte hvordan den videre behandlingen kan
legges opp når det gjelder omfang og arbeidsform

Sak 43/21 Eventuelt
Oppdatering av menighetens hjemmeside:
Soknerådet ber om at hjemmesiden oppdateres når det gjelder
sammensetning av sokneråd og øvrige råd/utvalg
Solhaugbasar:
Soknerådet bidrar med gevinst for inntil kr. 1000 til Solhaugbasaren
12.november 2021
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Julekonsert 05.12.21
Øivind Lunde og Jostein Vetland stiller som parkeringsvakter
Orienteringssaker
– Det blir juleavslutning for soknerådet 08.12.
– Menigheten har fått overført kr. 17.500 i koronamidler
– Solhaugstyret har arrangert middag og fest for de som deltok i sommerens
malerdugnad.

Lunde 25.10.21
Nils Steinar Stavsholt
Sekretær

