DEN NORSKE KYRKJA
Lunde og Flåbygd sokneråd

Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd 17.11.2021
Til stede:
Katrine Burmester, Nils Steinar Stavsholt, Inger Synnøve Røddesnes, Nils Kristian
Hardang, Øyvind Berg Andersen, Øivind Lunde
Forfall: Carina Syvertsen Pedersen, Ragnhild Halden
Utdelt i møtet: Forslag fra kasserer til endring /«rydding» i soknerådets konti.
Notat fra kasserer vedr. budsjett 2022
Forslag fra kasserer til tallbudsjett for 2022
Ovennevnte dokumenter vedlegges referatet vedr. sak 46/21
Sak 44/21 Godkjenning av innkalling og referat
Det hadde ikke kommet inn noen merknader til referatet innen fristen.
Oppfølging av saker fra forrige møte:
Med bakgrunn i sak 41/21 (tidspunkt for ettermiddagsgudstjenester) har
leder har hatt samtale med soknerådsleder i Holla om felles møter.
Soknerådslederne er enige om å legge til rette for felles møte for bl.a. å
evaluere ordningen med ettermiddagsgudstjenestene.
Vedtak:
Innkalling til dagens møte er godkjent.
Referat fra møtet 20.10.21 ble godkjent.
Datoen for Jubileumsgudstenesten i Flåbygd hadde ikke kommet med i
referatet. Den skal være 02.10.2022.
Sak 45/21 Høringsuttalelse ny kirkelig organisering
Videreføring av sak 42/21. Dersom en skal svare på alle spørsmålene i
høringsdokumentet vil det bli for omfattende å gå inn på. Spesielt siden
holdningen i soknerådet var å ikke gå inn for ordningen med prostifellesråd,
men i stedet beholde dagens ordning med Fellesråd. Soknerådet vedtok
derfor å be arbeidsutvalget drøfte hvordan den videre behandlingen kan
legges opp når det gjelder omfang og arbeidsform. På grunn av
arbeidsmengde og kompleksitet har Arbeidsutvalget foreslått foreslått
ikke å gi en egen uttalelse, men overlate dette til Fellesrådet.
Vedtak:

Soknerådet ønsker ikke å svare på alle spørsmålene i høringsdokumentet,
men vil gi en forenklet høringsuttalelse i tråd med behandlingen i forrige
møte.
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Forslag til høringstekst vedlegges referatet.
Soknerådsmedlemmene gis anledning til å komme med merknader til denne
teksten før den leveres. (høringsfrist er 01.12)
Sak 46/21 Budsjett for 2022
Det vises til dokumenter som ble utlevert på møtet. Saken ble behandlet i
økonomiutvalget før soknerådsbehandlingen
Soknerådet ønsker at alle konfirmanter skal ha anledning til å delta på
konfirmantleir og andre konfirmantopplegg uavhengig av foreldres økonomi.
Vedtak:
• Foreslått budsjett for 2022 godkjennes
• Foreslåtte grep fra kasserer vedr. opprydding i konti godkjennes.
• Soknepresten gis fullmakt til å avgjøre om enkelte konfirmanter kan få
innvilget støtte til betaling av egenandelen til konfirmantleir og/eller andre
konfirmantaktiviteter.
• Økonomiutvalget bes utarbeide forslag til retningslinjer for bruk av de
gavemidlene som soknerådet mottok etter Inger Nome og som rådet vedtok
skulle benyttes til trosopplæringen.
Sak 47/21 Evaluering og nyvalg av leder og nestleder
Møtetidspunkt for soknerådsmøtene blir kl. 1800
Vedtak:
Katrine Burmester gjenvelges som leder
Jostein gjenvelges som nestleder
Sak 48/21 Juletrefest 2022. Planlegging
Juletrefesten blir 09.01.22 kl. 1700
Vedtak:
Katrine Burmester leder festen
Øyvind og Anne Grete Andersen sørger for godteposer
Sten Eriksen, Harald Pettersen og John Peder Lia bes om å være hellig
trekonger
Solhaugstyret sørger for Juletre og framsetting av bord og stoler
Katrine Burmester snakker med Eda Raustøl om pynting
Catrine Burmester og Frøydis Holte sørger for å sende ut invitasjoner til
minigospel- og trosopplæringsbarna
Ragnhild Halden bes holde andakt
Frøydis Holte spiller
Nils Kristian Hardang tar ansvar for en lek på festen
Soknerådet stiller som ryddemannskap
Kollekten administreres av misjonsforeningen.
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Sak 49/21

Nye møtedatoer for soknerådet i 2022 og tidspunkt for møtene
Vedtak:
Hver 3. onsdag i mnd. kl.1800:
19.01., 16.02., 26.03., 20.04., 18.05., 15.06(felles Holla?), 17.08., 21.09.,
19.10., 16.11., 07.12 (juleavslutning)
AU møte 8 dager før
Junimøte sammen med Holla
Forslag om fest for frivillige 9. mars
Årmøte 20. mars

Sak 50/21

Eventuelt.

Orienteringssaker
– fra utvalgene
– Diakoniutvalget ønsker bønnekrukke i kirka. Hvordan blir den av?
– Savner møte i trosopplæringsutvalget
– Solhaug:
– basar 12.11. Godt besøkt. Solgt lodder for ca. 25.000
– leiligheten i 2. etg. blir snart ledig
–

17. mai
17mai komiteen er i utgangspunktet positive til å starte med gudstjeneste i kirka
i år og at barnetoget starter ved kirka etter gudstjenesten. Kan noen i
soknerådet være med å planlegge hvordan dette praktisk skal tilrettelegges,
spesielt med tanke på logistikk vedr. biler. Soknerådsleder ber Ragnhild Halden
om å være med på møte med 17.mai komiteen. Dersom Ragnhild Halden ikke
kan stiller Nils Steinar Stavsholt som reserve.

Lunde 22.11.21
Nils Steinar Stavsholt
Sekretær

