
     

DEN NORSKE KYRKJA
Lunde og Flåbygd sokneråd

Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd 19.01.2022

Til stede:
Katrine Burmester,  Nils Steinar Stavsholt, Inger Synnøve Røddesnes,  Nils Kristian 
Hardang,  Øyvind Berg Andersen, Carina Syvertsen Pedersen, Ragnhild Halden
 

Ragnhild Halden åpnet møtet med å dele noen ord for dagen og betraktninger rundt et 
årsskifte.  Det som har vært, det som er her og nå og det som møter oss i framtida.

Sak 01/22 Godkjenning av innkalling og referat
       Det hadde ikke kommet inn noen merknader til referatet innen fristen.
       En feil ble bemerket under møtet:  Datoen for marsmøtet skal være 16.mars 

       Vedtak: 
Innkalling til dagens møte er godkjent.  

Referat fra møtet 17.11.21 ble godkjent med merknad om at datoen for 
marsmøtet ble feil.  Datoen skal være:  16.mars

Sak 02/22  Fordeling av bankgebyrer

         Vedtak:
         Bankgebyrer som til nå samlet har blitt belastet menighetens brukskonto, blir fordelt 
         på hver enkelt av kontoene til menighetens aktiviteter.

Sak 03/22  Innvendig lyssettingen av Lunde kyrkje

I forbindelse med gaven etter Inger Nome ble det innhentet forslag fra Ole 
Petter Lien om utvendig og innvendig belysning av Lunde kirke.
Gaven skulle være til glede for kirka og bygda.  Det ble ikke gitt andre 
føringer på gaven.  Ut over dette ble soknerådet stilt fritt til å bestemme hva 
midlene skulle brukes til.
Gavebeløpet var ikke tilstrekkelig til å dekke begge deler.  I tillegg kom det i 
etterkant signaler om at ektemannen til Inger Nome gjerne ville at 
ungdomsarbeidet også skulle nyte godt av gaven.  
I sak 02/21 Gjorde soknerådet følgende vedtak:
      1. Inntil 50% av gavemidlene benyttes til utvendig lyssetting av Lunde kirke.

     Kirkevergen bes ta kontakt med Ole Peder Lien for prøvelyssetting og et 
 forslag. 

2. Resterende midler benyttes til tiltak innenfor menighetens trosopplæring.
3. Soknerådet kommer tilbake til regler/retningslinjer for bruken av disse midlene.
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Utvendig lyssetting er nå ferdig og spørsmålet om en også skal prøve å få til 
en innvendig lyssetting av kirken har aktualisert seg siden kirken i år har 150 
års jubileum.  Sparebankstiftelsen har fått søknad om å dekke dette tiltaket, 
men har avslått det og i stedet innvilget midler til nytt flygel og restaurering 
av den gamle altertavla i Flåbygd kirke.   

Innvendig lyssetting er kostnadsberegnet til kr. 400.000
Foreløpig er det satt av kr. 400.000 i Fellesrådets investeringsbudsjett for 
2022. Av dette beløpet er det beregnet 250.000 av fellesrådets egne 
investeringsmidler og 150.000 som bidrag fra soknerådet.
Soknerådet bes derfor om ta stilling til om det skal arbeides videre med å få 
til innvendig belysning i år og i tilfelle om soknerådet kan bidra til 
finansieringen.
Spørsmål som kom fram og ble drøftet: 
invitasjon til å gi gaver til formålet f.eks. fra næringslivet, redusere 
kostnadene ved å ta ut deler av lyssettingsplanen, benytte en større andel av
gaven til formålet eller be Fellesrådet om å bidra med mer av rådets egne 
investeringsmidler.

        Vedtak:
1. Soknerådet ønsker at det jobbes videre med Innvendig lyssetting av 

Lunde kirke.
2. Soknerådet vil komme tilbake til hvordan gapet mellom kostnader og 

Fellesrådets investeringsbidrag kan dekkes opp.

Sak 04/22 Styrking av utvalgene
- Kan vi styrke utvalgene med flere personer?
- Ny komite: Tekstilkomitee (Ragnhild orienterer)

Vedtak:
Soknerådet oppnevner Ragnhild og Inger Synnøve oppnevnes til  
tekstilkomiteen.
Oversikt over styrer råd og utvalg revideres i tråd med diskusjonen i rådet.
Oversikt for 2022 vedlegges referatet.

Sak 05/22 Planlegge årsmøte og medarbeiderfest i mars

Vedtak:
Årsmøtet:
Årsmøte legges til 20.03.2022
Årsmøtet legges til Lunde kirke etter gudstjenesten.
Hvis koronasituasjonen gjør det mulig blir det kirkekaffe mellom 
gudstjenesten og årsmøtet. 
Kirkevergen bes om å henvende seg til aktuelle kasserere og styrer  og 
underutvalg om bidrag til årsberetningen og regnskapet,
Frist for innlevering 28.02
Årsberetning og regnskap behandles i soknerådets marsmøte.
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Medarbeiderfest:
På grunn av coronasituasjonen utsettes festen juni.
Staben bes finne egnet tidspunkt.

Sak 06/22 Offerliste for 2022

Vedtak: 
I forbindelse med ekstraordinære utgifter i 2022 på grunn av kirkejubileene 
legges det inn 3 ofringer til kirkejubileet.
I forhold til tidligere offerlister tar en ut ofringene til Kfum/Kfuk, Barnevakten 
og Blåkors.
Revidert liste over offerformål vedlegge referatet.

Sak 07/22  Eventuelt
Orienteringssaker 
Solhaug:  svært store strømutgifter i år kommer til å belaste økonomien 
betydelig.  Ber leietakere være bevisste på strømkostnadene og gi beskjed 
om når arrangementer blir avlyst.
Leiligheten i 2.etg er ledig.
Økonomikomiteen:  inntektene til ungdomsarbeiderstillingen er for små i 
forhold til kostnadene. 

          

Lunde 22.01.22

Nils Steinar Stavsholt
Sekretær

Vedlegg til referatet:
Oversikt over styrer, råd og utvalg 2022.
Oversikt over offerformål 2022
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