
     

DEN NORSKE KYRKJA
Lunde og Flåbygd sokneråd

Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd 16.02.2022

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

Sak 08/22 Godkjenning av innkalling og referat
   
       Vedtak: 

Innkalling til dagens møte er godkjent.  

Referat fra møtet 19.01.22 ble godkjent 

Informasjon:
Oppfølging av saker fra forrige møte:
Planlegging av innvendig lyssetting av Lunde kirke er igangsatt.  Kirkevergen
har kontaktet vedkommende som lagde plan for innvendig og utvendig 
belysning av kirka med tanke på prøvelyssetting og revidert lysplan.  
Foreløpig er det ikke gjort avtale om tidspunkt for prøvelyssetting.

Sak 09/22  Unntatt offentlighet 
      
        

Sak 10/22  Bankgebyrer vedr. innskudd av kontanter
Hvert kontantinnskudd i banken koster nå kr. 100 pr. gang.  
Praksis fram til nå har vært at det settes inn penger etter hver ofring.  
Nåværende praksis vil bli kostbar for menigheten.  Kan innebære en 
merkostnad på ca. kr. 5.000 pr. år.

        Vedtak:
Det gjøres avtale om at en av de som teller opp pengene etter ofring Vippser 
et beløp tilsvarende offeret fra egen konto til menighetens konto.  
Vedkommende som Vippser over pengene beholder da kontantene som kom
inn i offeret.  Vippsoverføringen merkes med offergave, dato og og 
offerformål. Kontrollbildet fra Vipps fremvises og det dokumenteres på 
offerbilaget at pengene er overført ved Vipps.
Ved større beløp og hvis det ikke er mulig å Vippse kan det gjøres unntak fra 
ovennevnte ordning.

Sak 11/22 Kirkejubileet
Ragnhild Halden, Øyvind Berg Andersen og Nils Steinar Stavsholt 
representerer soknet i Jubileumskomiteen.  Komiteen ledes av Heidi Kvale 
fra kommunen.
Foreløpige planer over arrangementer og tiltak ble gjennomgått og drøftet.
Noen av arrangementene vil medføre ekstra oppgaver for soknerådet.
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Planlagte arrangementer, tiltak og mulige oppgaver for soknerådet
oppgaver ble gjennomgått.
Foreløpig oversikt vedlegges referatet.

Sannsynlige oppgaver som soknerådet får ansvar/medansvar for:
- sende ut invitasjoner (til hvem, hvem inviterer, når, hvordan)
- omtale i menighetsbladet
- søke næringslivet om støtte 
- planlegge og gjennomføre 17 maifest på Solhaug
- evt. parkeringsbistand o.l i forbindelse med 17. mai gudstjenesten
- planlegge arrangement i forbindelse med festgudstenesten i Lunde  28.august.  

(Det bør etterhvert oppnevnes en gruppe til å arbeide med dette)
- planlegge arrangement i forbindelse med Jubileumsgudsteneste Flåbygd.  Her vil 

grendelaget i Flåbygd være sentrale
- Jobbe videre med lyssetting
- Mannskap til Dagslandkonserten 22.05 og evt bespisning mv for musikerne
- Soknerådet må skaffe 10 personer til konserten med Trygve Skaug
- nye oppgaver vil dukke opp etterhvert som programarbeidet skrider fram. 

Vedtak:
Soknerådet tar orienteringen til orientering.  Soknerådet holdes 
fortløpende orientert.  Saker som som krever soknerådsbehandling tas opp i 
rådet etter hvert 

Sak 12/22 Oppnevnelse av revisor
Det er ikke gjort avtale med noen om revisjon av soknerådets regnskap for 
2021.

Vedtak:
Harald Omnes forespørres.
Hvis ikke Omnes kan spør en:
Lars Halvor Ova Johnsen; Terje Bråten, Karen Anne Bråten
Soknerådsleder har ansvar for å forespørre.

Orienteringssaker: 
– 17mai komiteen er positive til at årets barnetog går fra kirken etter 

gudstjenesten.  4 – 10 trinn går fra kirken, barnehagebarna og de yngste 
elevene går med toget fra skolen.

      - Husk årsmøte 20.03. etter gudstjenesten
      -    Medarbeiderfesten blir 09.juni.
      -    Felles møte (og sommeravslutning)med Holla og Helgen sokneråd blir 

15.juni på Solhaug 
       -    Årets fasteaksjon blir 05. april.  Konfirmantforeldre bes bidra med kjøring,  

Stian Holta tar ansvaret for gjennomføringen
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Lunde 18.02.22

Nils Steinar Stavsholt
Sekretær
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