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Biskopens juleandakt
Ikke filosofenes Gud – men Gud som er nær!
Den kjente naturvitenskapsmannen
og kristne filosofen Pascal skriver i
sin dagbok om en hendelse som
fikk stor betydning for han.
I nådens år 1654.
Mandag 23 november, den
hellige pave og martyr Clemens og andre martyrers
fest.
Fra omtrent halv elleve aften til
omtrent en halv time etter midnatt.
Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud.
Ikke filosofenes og de lærdes Gud.
Visshet! Visshet! Følelse, Glede, fred.
Jesu-Kristi Gud.
Din Gud skal være min Gud (Ruth 1,16)

Hva var det Pascal oppdaget? Han oppdaget den store forskjellen det er på en gud som bare er inne i hodet til mennesker, og
på Abrahams, Isaks og Jakobs Gud som kommer inn i vår verden. Julenatt kommer Gud så nært at vi kan se Gud. Ta på han,
høre stemmen, ja, se hvordan Gud er. Vi så en sårbar Gud,
overlatt i menneskenes hender og omsorg. Julen er det sterkeste beviset på at vi ikke tror på en gud som bare er inne i hodene
til filosofene og de lærde. «Ordet ble menneske, og vi så Hans
herlighet,» skriver Johannes.
Det var også en annen viktig oppdagelse Pascal gjorde. Det
stopper ikke med at Gud kommer nær, det handler også om en
relasjon mellom Gud og oss. «Din Gud skal være min Gud.»
Gud ble menneske for å nå helt inn til oss. Gjennom dåpen og
troen på Jesus blir dette en virkelighet.
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«Alle som tok imot ham gav han rett til å bli Guds barn,
de som tror på hans navn.» (Joh 1)
Da Pascal døde, fant de en lapp sydd inn i frakken hans.
Her hadde han sydd inn det som var aller viktigst i livet.
På den lappen stod ikke de viktigste formlene han hadde
oppdaget, men der stod ordene han hadde skrevet ned
etter opplevelsen.
Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud.
Ikke filosofenes og de lærdes Gud.
Visshet! Visshet! Følelse, Glede, fred.
Jesu-Kristi Gud.
Velsignet jul!
Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark

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.
3

Min salme
ved Tor Liestøl
Når Tor Liestøl får spørsmål hvilken salme han liker godt, er
det «Deilig er jorden». Denne salma skreiv B.S. Ingemann
over 100 år før mi tid. Melodien er enda eldre. Julesalme, kanskje
det, men det blir aldri feil å synge. Det er ei salme som alle
kjenner. Alle tre versa er fylte av glede og lovsang. Me må stå
når me syng denne salma. Sjølv eg som ikkje har sangstemme
må synge med da. Det er høgtidsamt.
Som postmann var heile verda perspektivet. Som bonde
må eg sjå bortover og nedover. Til 50 årsdagen fekk eg stjernekikkert, for betre å sjå oppover. Så kan ein til slutt spørja» er jorda
så deilig. Sjølvsagt er den det. At Guds Himmel er prektig er det
ingen tvil om! GLEDELIG JUL!
Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang.
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang.
Aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang.
Englene sang den
først for markens hyrder,
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden,
menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født!
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Lunde Minigospel
I Minigospel begynner vi
å bli en ganske så stor og
flott sang-glad gjeng nå!
Det er gøy! Nå er det julesangene som er i fokus,
der vi øver fram mot
familiegudstjeneste på
Solhaug 12. desember,
og den tradisjonelle
juletrefesten på nyåret.
Vi synger, danser, følger signaler, hører Bibelfortelling, spiller
på instrumenter og alle som har lyst kan prøve å synge et vers
i mikrofon.
Dersom noen nye har lyst til å bli med i Minigospel etter jul, kan
dere melde dere på her: https://minkirkeside.no/nome, eller via
appen «MinMenighetsportal».
Oppstart på nyåret er torsdag 20. januar kl. 17:00 på Solhaug.
Velkommen til Minigospel!

Kontakt info:
Frøydis Bøe Holte (organist)
Tlf.: 950 27 282 / E-post: froydis@nome.kirken.no
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Fidus ungdomsklubb
Lys på bordene, klassequiz
på storskjerm og kiosken klar.
Fidus dørene åpnes opp. Denne
høsten for alle. Nå kommer det
ungdommer fra Bø og Ulefoss
igjen. Det er topp stemning mellom
voksne og ungdommer. Hvis du
hører latter og glede på fredagene,
kan det trolig komme fra Solhaug.
Gleden og begeistringen er tilbake
for fullt. Det strømmer på med
ungdommer flere hver gang.
Ungdommene har fått høre hvor
gøy og trivelig det er på Fidus fra
venner. Nå er diskoteket åpnet
igjen, og jeg samler ungdommen
til hyggelig fellessamlinger med
info, besøk, konkurranser m.m.
i storsalen.

Ragnar tester ut Fidus-milkshaken

Fredag 5. november hadde vi besøk av Ragnar Nørstrud. Han
fortalte sin historie for ungdommene på Fidus ungdomsklubb.
Gunhild Sofie H. Rønningen deltok også, med noen innlednings
ord på scenen.
Det er over 45-47 ungdommer som har vært innom Solhaug de
siste kveldene. Det kommer stadig nye, og de stortrives. Nå har
ungdomsarbeidet fått inn PS5 med FIFA22 og det er eget
Nintendo-rom med egen flatskjerm.
Det er et veldig godt miljø på Fidus og bestandig topp stemning!
Tusen takk til alle de frivillige som hjelper til, sammen blir det en
fantastisk plass å være.
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Cathrine, ungdomsarbeider

Konfirmant-ledere i Lunde
Lørdag 30. oktober 2021 var
det konf. Kick-off for alle
9. klassinger. Ragnhild,
Heidi, Gunhild Sofie og
jeg var på plass i Seljord.
Gunhild Sofie er 2-års
leder i Ønsket og Elsket, og
her gjør hun en kjempe bra jobb.
Hun trives som ungdomsleder.
Fredag 5. november var vi samlet til en egen lokal samling
for 1. og 2. års lederne. Her ble det pizza og brus og videre
oppfølging av våre ungdomsledere lokalt i Lunde. Jeg syns det
er en fin måte å følge opp ungdomslederne på, og samtidig få
høre hvordan de har det i sin rolle som ungdomsledere.
Cathrine, ungdomsarbeider
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Supertorsdag
Vi fortsetter med to grupper på Supertorsdag og de har fått tilleggsnavnene
"Junior" og "Betweens".

Bakgrunnen for dette er;
Koronaåret var et annerledes år for oss
alle. Det ble brått slutt på samlinger på
Supertorsdag. Vi klarte å finne en fin måte
hvor vi kunne arrangere Supertorsdag
med tanke på antall barn og voksne på
samlingene. Vi delte opp i to grupper - én
gruppe for de minste og én gruppe for de
eldste barna. Dette fungerte bra gjennom
hele korona-året.
Vi ser at barna trives i mindre grupper og vil gjerne tilrettelegge
aldersmessig for barna. Både når det gjelder lek og aktiviteter, men
også med tanke på at undervisningen er tilpasset alderen
til barna i gruppene.

Det kommer stadig nye barn på Supertorsdag. Nå er det 35-36 barn
til sammen. Vi opplever at nye barn blir med klasse-venninner/
klassekamerater. Det er veldig hyggelig!
Vi fortsetter med gruppene og gir dem nye
navn. De yngste barna på Supertorsdag er i
gruppen «Supertorsdag Junior». Her er det
aktiviteter og undervisning tilpasset barn fra
6-8 år.
De eldste barna på Supertorsdag er i
gruppen «Supertorsdag Betweens». Her er
det aktiviteter, konkurranser og undervisning
som er tilpasset barn fra 9-12 år.
Cathrine, trosopplærer
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Jul før og nå
Nå går me snart inn i adventstida igjen. Butikkane har alt
byrja med «juleting». Me auar
kånn, kvart einaste år, over at
dei byrjar alt for tidleg. Eg
tenker at det skal ikkje eg la
meg rive med av, men nei, eg
blir påverka, eg au.
Så er det alle juleborda og juleavslutningane som skal
arrangerast lenge før jul, og
julemiddagar på kafear og
restaurantar frå november og
utover. Og så alle konsertane
før jul da! Tenker at i år skal eg
velje meg ut ein av dei, men
det kan fort bli både tre og fire.
Så kjem desember med julegrantenning og adventspynting og
stjerner og lyslenker i alle farger. Nå hører eg at mange byrjar
med julepynt inne i husa au på denne tida. Men kva står det
igjen til jul da?
Julemiddag har ein vel fortsatt på juleftan, men da har ein
kanskje ete julemiddag mange gonger før den tid. Gavene blir
delt ut på juleftan som før, bortsett frå at det er så uhorveleg
mykje fleire gåver. Eller det blir vippsa.

Mange går i kyrkja på juleftan nå, det har blitt ein fin tradisjon.
Eg går heller 1. juledag, slik eg er vant til frå gammalt. Da er det
høgtid når alle reiser seg for å synge «Deilig er jorden», da kjem
julestemninga. Men så er den vel straks over for mange, så
juletreet kan bli «høsta» på andredag jul. Jaja, tidene skifter!
Juleminna frå 50-60-talet er nokså annleis.
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I starten av 50-åra bruka mange halm i madrassene, den blei
bytta ut til jul. Det blei vaska storreint, etter at smultsteikinga
og slaktinga var over og ribbe og kjøttkaker var hermetisert.
I førjulstida smaka me ikkje ribbe eller anna «julemat».
Adventskalenderen teikna me sjølve. Eller me hadde appelsin
med 24 nellikspiker i. Me skreiv julekort til venner og familie,
det tok ein kveld. Hvis ein skreiv bare fem ord på julekortet,
var portoen billigare. I 1965 kosta det 30 øre.
Me hadde som oftast sett kånn ut eit juletre på høsten. Det var
ikkje alltid lett å finne tre som me var fornøgd med. Så var det å
håpe at ikkje snøen blei alt for djup, slik at me kunne finne treet
att på veslejuleftan.
Etter at dei 7 slaga var på plass i kakeboksane blei dei gøymt
vekk. Fekk bare smaka på dei som var mislykka. Kjerringøl blei
brygga 14 dagar før jul. I det skulle det vera breskelåg, og
Dåbra hørte med, og det blei
eit stort savn da den blei borte.
Tomtebrygg gjekk jo an, men
det var ikkje det samme som
Dåbra.

Veslejuleftan var ein travel dag!
Juletreet blei henta, og lutefisken gjort klar. Den var bløytt i
bekken, og deretter luta med
lut av bjørkeoske. Da var det
strengt forbudt å fyre med
anna enn bjørk. Lutefisken blei
servert til tørrmaten seinare i
jula, aldri til middag. Før fryseboksen kom, måtte ein bake
julekaka denne dagen for at
det skulle vera ferskast muleg.
Reint sengetøy skulle leggast
på, og reine gardiner hengast
opp.
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Og så var det badinga!
Vatn blei varma på
omnen og tømt i ei stor
sink-balje, og så bada
me i tur og orden. Det
var skikkeleg skrottevask».
Etterpå fekk alle
laugardrammen, som
hos kånn egentleg var
kjerringøl, og da kom
dei tørre kakene fram for fyrste gong. Jule-dukane blei funne
fram og stiva og strykne, men ikkje lagt på før på sjølve eftan.

Det var mykje som ikkje kunne gjerast før juleftan. Og i tillegg
var det dei tinga ein hadde gløymt, for eksempel måtte kanskje
pappa ta toget til Bjervamoen for å gå på butikken og kjøpe
karve til surkålen. Spikkebandet skulle opp før klokka 12, og
når det var på plass, kom spikkebandsdrammen. Juletreet
skulle pyntast, sjølvsagt med levande lys saman med heimelaga
korger og lenker og lettknuselege glaskuler. Bordet blei dekka
med det finaste serviset, nypussa sølv og messingstakar. Ribba
var i omnen, og det var tynnribbe. Ein hadde da ikkje råd til å ta
flesket som skulle saltast ned. Og da slapp ein stress med sprø
svor. (Nå er det eit heilt tv-program bare om den sprø svoren!)
Klokka 17 var alt på stell. Me hørte dei skaut jula inn, og så
måtte radioen på, så me fekk høyre Sølvguttane synge. Da
var det jul!
Julegavene var sjølvsagt høgdepunktet for ungane, sjølv om
dei ikkje var så mange og så dyre som i dag. Og julepapiret blei
omhyggeleg bretta sammen og spara til neste jul.
Vangsgutane, 91 Stomperud, Tuss og troll, Smørbukk,
Bustenskjold og Bondens jul, alle høyrte med og blei tatt
fram på juleftan eller juledagen.
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Juledagen reiste me til
kyrkje, så sant bussen
gjekk. Bortsett frå det
måtte me halde oss
heime på juledagen.
Fjerde juledag var
det juletrefest, og ellers
i romjula var det besøk
av slekt og venner med
mykje god mat og
mykje moro. Jula varte
til 13. januar, da kom
tjugendags-Knut og
sopa jula ut.

Kva er eigentleg
forskjellen på da og
nå? Er det ikkje noko
med at før hadde vi
faste tider å halde
oss til og sjå fram i
mot, medan i dag
klarer ein ikkje å
utsetje noko av det
ein byrjar å tenke
på at ein har lyst på
eller ønsker seg.
Og kvifor feirar vi
eigentleg jul? Veit dei
yngre det? Det fattige
barnet i stallen, kvar
vart det av han i all
vår overflod?

Dordi Elisabeth Norheim
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Lyssetting av Lunde kirke
Lunde og Flåbygd menighet fikk i fjor en pengegave, som
menigheten har vedtatt å bruke til bl.a. utvendig belysning av
Lunde kirke. Kirkevergen fikk i oppdrag å sette i gang prosjektet,
på vegne av menigheten, og søkte kirkelige organer om tillatelse
og fikk aksept for å gjennomføre prosjektet. Videre ble anbudspapirer sendt ut og prøvelyssetting gjennomført. Elektropluss AS
i Bø utførte elektrikerarbeidet med godt samarbeid med Louis
Poulsen AS som leverte armaturer. Kirketjenere Jens Vassend
og Jonny Bakkan, støpte fundamenter og gravde ned kabler.
Første søndag i advent var det lysmesse, og hva passet vel ikke
bedre enn å slå på lyset ute? Etter gudstjenesten gikk menigheten
ut og sang «Det lyser i stille grender» når lyset ble offisielt slått på.
Lunde kammerkor bidro med flott sang gjennom gudstjenesten og
ute, når lyssettingen av Lunde kirke fant sted.
Takk til alle som gjorde det mulig å få lyssatt Lunde kirke!
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Fredslyset fra Betlehem
Etter ett års koronapause er det også
i år mulig å hente fredslyset med seg
hjem fra gudstjenesten på julaften.
Fredslyset er flammen som er blitt
hentet hit helt fra fødselsgrotten i
Betlehem. Den brenner i Lunde og
Flåbygd kirker på julaften.
Husk på å ta med deg en lykt, slik at
du kan frakte flammen hjem etter
gudstjenesten.
Gi julefeiringen hjemme en ekstra dimensjon med stearinlys,
tent med en levende flamme som via mange hjelpere er båret
hit helt fra Betlehem.
Du kan lese mer om fredslyset på

www.fredslyset.no
Katrine Burmester
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Hilsen fra soknerådet
Vi begynner å nærme oss jubileumsåret 2022. Vi har to kirker som
jubilerer. Lunde kirke blir 150 år og
Flåbygd kirke blir 200 år. Dette skal
selvfølgelig markeres. Det er satt ned
en jubileumskomite, der soknerådet,
den lokale frivilligheten og kommunen
er med. Det vil bli flere arrangementer
i forbindelse med dette gjennom året.
Det gleder vi oss til.
Soknerådet behandler nå høringen
om en ny kirkelig organisering.
Utgangspunktet for dette er et ønske om å ha én arbeidsgiverlinje i stedet for to for de kirkelig ansatte. Høringsforslaget går
ut på å danne et nytt fellesråd på prostinivå som skal ha ansvar
både for prestene, de øvrig ansatte i kirken og for kirkebyggene.
Soknerådets drøfting av saken har landet på en innstilling der
flertallet er noe skeptisk til å flytte det lokale ansvaret for de
ansatte og for kirkene til en instans som er fjernere fra
lokalmenigheten. Vi kommer til å gi en uttalelse om dette på
generelt nivå.
Foto: Anette H. Johanson

Soknerådet ønsker alle lesere en fin adventstid med en
velsignet julehøytid i vente.
Med hilsen fra
Katrine Røimål Burmester, leder i soknerådet

Skyssordning
Vi har nå på plass en ordning med
skyss til menighetens gudstjenester
og arrangementer. Ring 412 4 904,
så ordner vi det.
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Misjon ii fokus
Misjon
fokus
Hver vår har det i lang tid vært
misjonsmøter som prestegårdens
misjonsforening har invitert til.

Denne våren blir det også et
misjonsmøte som vi håper vil
samle mange.
Møtet blir på;

Solhaug menighetshus 22. mars kl. 19.00.
Taler blir Møyfrid Lunde. Hun er sokneprest i Kviteseid og
leder regionstyret for N.M.S. i Agder og Telemark.
Lunde kammerkor skal synge. Det blir misjonsinformasjon
og offer. Det blir enkel bevertning.

Alle er hjertelig velkommen!

Velkommen til Mannsringen på Solhaug følgende
mandager kl. 18.00:
•

10. januar

•

14. februar

•

14. mars

Vi tar opp mange interessante temaer. Foto: Silje Laland Moe
Følg med på menighetens nettsider www.lundekirken.no
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Lunde kammerkor
Kammerkorets største prosjekter på ny-året, blir å øve til konsert
med Sigvart Dagsland, og til festgudstjenester i forbindelse med
kirkejubileet.

Har du lyst til å synge i koret, er du hjertelig velkommen til det!
Første øvelse på nyåret er tirsdag 18. januar kl. 19.00 - 21.00.
Meld deg gjerne på her: https://minkirkeside.no/nome, eventuelt
kan du kontakte Unni eller Frøydis (se under).
Velkommen til korøvelser i Lunde kammerkor!
Kontakt info:
Unni Madsen (leder)
Tlf.: 410 20 725
Frøydis Bøe Holte (dirigent)
Tlf.: 950 27 282
E-post: froydis@nome.kirken.no

Lunde Helselag har også i år
gitt pengegaver til:
Lunde minigospel
• Supertorsdag
• Fidus
•

TUSEN TAKK FOR GAVEN!
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Hilsen fra staben

Foto: Kåre S. Pedersen

I disse dager er alle ansatte i gang med å planlegge jul i kirka. Jula
er en viktig høytid, med mange tradisjoner. Det er utrolig moro når
spente barn kommer til julevandringer og at elevene i skolen kommer
i fakkeltog til kirken, siste skoledag før jul, for å ha julesamling.

I dag gjøres det klart for søndagens julekonsert med Lunde kammerkor, og i år det er Lundestabens tur til å ha gudstjeneste på Bjervatun
før jul. Det er juleavslutninger i Minigospel, Supertorsdag og Fidus og
sekretæren har full kontroll på julens gudstjenester med å oppdatere
på nett, FB og lage plakater.
Med økt smitte i kommunen, må vi gjøre tiltak for å sikre at våre
arrangementer er trygge for alle deltakere, ansatte og frivillige. Vi
anbefaler derfor alle til å bruke munnbind i kirken, sprite hender og
være hjemme hvis man er syk.
Denne høsten har fellesrådet hatt et stort prosjekt i Flåbygd kirke,
der de gamle rørovnene er fjernet og nye benkevarmere er montert
under benkene. Vi begynner nå å bli ferdig, og det gjenstår å sette
inn styringssystem og vaske ned, slik at alt er klart til julaftens
gudstjeneste.
Neste år er det kirkejubileum i Lunde og Flåbygd sokn. Lunde kirke
feirer 150 år og Flåbygd kirke feirer 200 år. I samarbeid med
kommunen og bygdas lokale lag og foreninger, begynner det
å dannes et flott kirkejubileumsprogram med mange spennende
arrangementer. Vi gleder oss!

Vi i staben ønsker
dere alle en riktig god
advent og julehøytid!
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Lunde kirke får nytt flygel
I forbindelse med Lunde kirkes
150 års jubileum neste år, hadde
organist Frøydis B. Holte og
kirkeverge Mona Halsvik en
drøm... Å kjøpe nytt flygel i
Lunde kirke. Åra har gått og
Nome kirkelige fellesråd har
mange prosjekter på gang.
Spørsmålet var: Kunne
fellesrådet klare å skaffe penger
til et nytt flygel?

Organist og kirkeverge undersøkte priser og fikk litt råd og veiledning med på veien - og søkte
Sparebankstiftelsen Telemark Holla og Lunde om kr. 500.000,til innkjøp av nytt flygel. 16. november 2021 kom den gledelige
meldingen fra Sparebankstiftelsen: Søknaden er innvilget!
Fellesrådet er pålagt å sende ut konkurransegrunnlag ihh til Lov
om offentlige anskaffelser. Dette arbeidet starter vi med rett over
nytt år. Målet er å få nytt flygel på plass i løpet av jubileumsåret. Vi gleder oss!
I tillegg til midler til nytt flygel - fikk fellesrådet penger til å
restaurere et eldre bilde i Flåbygd kirke. Søknadssummen på
kr. 20.000,- ble innvilget.
Vi er veldig takknemlige for den muligheten fellesrådet har fått
gjennom Sparebankstiftelsen Holla og Lunde. Dette vil glede alle
som er glad i kirka si.

Tusen hjertelig takk til:
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Julekonsert med
Lunde kammerkor
Det blir ikke jul i Lunde uten tradisjonsrik julekonsert
med Lunde kammerkor, gjesteartister og band. Søndag
5. desember fikk vi oppleve nydelig sang og musikk i
Lunde kyrkje og ikke minst; God julestemning!

Det er utrolig moro når mange setter av tid til å komme
til kirken for å få julestemning. Covid-19 smitten har vært
stigende de siste ukene i kommunen og vi anbefalte
derfor alle å gå med munnbund, da det er vanskelig
å holde «meter´n». Nytt av året er at konserten ble streamet
direkte på Facebook - og flere benyttet anledningen til å se
konserten hjemme i sofaen. Vi jobber med å få lagt ut en
film på nettet nå fram mot jul.
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Nils Steinar Stavsholt ledet oss
gjennom konserten på sin lune og
humoristiske måte og Kristian Hanto
var kveldens tekstleser som leste
juleevangeliet.
Koret er ledet av dirigent
Frøydis Bøe Holte, som har jobbet
jevnt og trutt gjennom hele høsten
for å få denne konserten til. Lunde
kammerkor har mange gode sangere
og en etter en var solister gjennom
konserten med gode kjente julesanger.
Bygda vår bugner av gode artister og
gjesteartistene i år var: Maria Halland,
Elisabeth Løvskeid, Alexander B.
Johnsen og Gunn Johanna Hagen
Leirflåt, som fremførte «Panis
Angelicus» og «Ave Maria» med sin
klokke-klare vakre stemme.
En konsert gjør seg ikke selv.
Det er mye planlegging,
arbeid og rigging av lyd
og lysanlegg. En ekstra
hyllest til Bjørn Lona, Bjørn
Skobba og Manuel Madsen.
Takk til alle som bidro til en
flott og stemningsfull konsert!
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Dåp og vielse

03.10:
Dåpsbarn:
Anne Susaas Gravjord

07.11: Dåpsbarn:
Emma Opstvedt
Røddesnes

31.10: Dåpsbarn: Jon Ova Jensen
Brudepar: Christian Ova Jensen
og Marit Elise T. Øygarden

07.11: Dåpsbarn:
Arild Lunden
Fiskodde

21.11: Dåpsbarn:
Lucas Aannestad
Farstad

31.10: Dåpsbarn:
Nora Letizia Svenseid og
Jonas Svenseid Espedalen

21.11: Dåpsbarn:
Erle Aaserud
Nicolaisen

Gratulerer med dagen!
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Slekters gang
Døpt i Lunde
Anne Susaas Gravjord

Nora Letizia Svenseid
Jonas Svenseid Espedalen
Jon Ova Jensen
Emma Opstvedt Røddesnes
Arild Lunden Fiskodde
Lucas Aannestad Farstad

Døpt i Landsmarka
Erle Aaserud Nicolaisen

Vielse i Lunde
Marit Elise Thorsrud Øygarden &
Christian Ova Jensen

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.
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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.

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.
NB! Merkes med navn og telefonnummer.

På forhånd tusen takk!
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Møter & samlinger
LUNDE BEDEHUS
Januar - april 2022
DAG
Jan.

DATO TID/KL
MØTE / SAMLING
Månedens misjonsland: Kambodsja

Tirsdag

18.

18.00

Årsmøte Lunde Normisjon.

Tirsdag

25.

19.00

«Diakoni-kveld» Besøk av:
Ivar Solbu

Febr.

Månedens misjonsland: Senegal

Tirsdag

1.

19.00

Radio og media kveld. Besøk av:
Ole Andre Eliassen

Tirsdag

8.

19.00

«Tirsdagssamling»
Besøk fra Norsk Gideon, avd.
Skien /Porsgrunn.

Tirsdag

15.

19.00

Temakveld: «Praktisk erfaring
med tverrkulturell kommunikasjon» Kristian Ihle Hanto
innleder.

Mars

Månedens misjonsland: SAT-7

Tirsdag

1.

19.00

Bibeltime 1 v/Aksel Bugge

Tirsdag

8.

19.00

«Temakveld» v/Rune Lia

Tirsdag

15.

19.00

«Kveldstrekning med noe attått»
Andakt v/ Ragnhild Halden

Tirsdag

29.

19.00

Bibeltime 1 v/Leif Raustøl

April

Månedens misjonsland: Aserbajdsjan

Tirsdag

5.

19.00

Bibeltime v/Kjell Johan
Nenseter. «Guds ja og Guds nei».

Tirsdag

26.

19.00

Bibeltime 2 v/Leif Raustøl

Mrk. Følg med på eventuelle endringer i møte oppsettet!
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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

Redaksjonskomité:
Katrine Burmester, Torgjerd Lahus,
Ragnhild Halden, Dordi Elisabeth Norheim,
Åsta Irene Syvertsen og Mona Halsvik
Frivillig kontingent:
Kasserer: Eilef Sunde
Konto nr.: 2665.20.27139

Sokneprest:
Ragnhild Halden, tlf: 992 57 991
ragnhild@nome.kirken.no
Organist:
Frøydis Bøe Holte, tlf: 950 27 282
froydis@nome.kirken.no

Soknerådets konto nr.:
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 28. februar 2022
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
Søndag 12. desember
3.s. i adventstiden
Familiegudstjeneste kl. 11.00
Solhaug menighetshus
Joh 5, 31-36

Søndag 9. januar
2.s. i åpenbaringstiden
Juletrefest kl. 16.00
Solhaug menighetshus
Joh 1, 29-34

Søndag 19. desember
4.s. i adventstiden
Ingen gudstjeneste

Søndag 16. januar
3.s. i åpenbaringstiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
Joh 1, 15-18

Fredag 24. desember
Julaften
Flåbygd kyrkje kl. 14.00
Lunde kyrkje kl. 16.00
Luk 2, 1-20
Lørdag 25. desember
Juledag
Høytidsgudstjeneste
Lunde kyrkje kl. 12.00
Joh 1, 1-14
Søndag 26. desember
2. juledag
Nome sjukeheim kl. 11.00
Joh 16, 1-4a

Lørdag 1. januar
Nyttårsdag
Høytidsgudstjeneste
Landsmarka kapell kl. 16.00
Matt 18, 19-20

Søndag 20. februar
Kristi forklarelsesdag
Lunde kyrkje kl. 11.00
Luk 9, 28-36
Søndag 27. februar
Ingen gudstjeneste
p.g.a. vinterferie

Søndag 23. januar
4.s. i åpenbaringstiden
Lunde kyrkje kl. 13.00
v/ Tone Anne Hvalen
Luk 13, 10-17

Onsdag 2. mars
Askeonsdag
Holla kirke kl. 18.00
v/ Tone Anne Hvalen
Felles gudstjeneste
for begge sokn
Mark 2, 18-20

Søndag 30. januar
5.s. i åpenbaringstiden
Flåbygd kyrkje kl. 11.00
Joh 5, 1-15

Søndag 6. mars
1. s. i fastetiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
Matt 26, 36-45

Søndag 6. februar
6.s. i åpenbaringstiden
Landsmarka kapell
kl. 11.00
Mark 13, 21-27

Søndag 13. mars
2. s. i fastetiden
Lunde kyrkje kl. 13.00
v/ Tone Anne Hvalen
Luk 13, 22-30

Søndag 13. februar
Såmannssøndag
Familiegudstjeneste
Kl. 11.00 på Solhaug
Matt 13, 24-30

Søndag 20. mars
3. s. i fastetiden
Flåbygd kyrkje kl. 11.00
Luk 22, 28-34

Med forbehold om endringer.
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Ragnhild Halden forretter der ikke annet er nevnt.

