
     

DEN NORSKE KYRKJA
Lunde og Flåbygd sokneråd

Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd 16.03.2022

Til stede:
Katrine Burmester,  Nils Steinar Stavsholt, Inger Synnøve Røddesnes,  Nils Kristian 
Hardang,  Øyvind Berg Andersen, Ragnhild Halden, Karine Syvertsen Pedersen, Øivind 
Lunde.
 
Kasserer Mona Halsvik var til stede på møtet.

Forfall:
Jostein Vetland

Ragnhild Halden åpnet møtet med å lese et stykke av Carsten Isaksen

Sak 14/22 Godkjenning av innkalling og referat
   
       Vedtak: 

Innkalling til dagens møte er godkjent.  
Referat fra møtet 16.02.22 ble godkjent 

Informasjon:
Anne Berit Sunde er ansatt som ny sokneprest i Holla.
Soknerådet vil ønske henne velkommen på den første gudstjeneste hun 
deltar på i Lunde.
Kristian Hanto holder tale for dagen/kåseri på 17. mai festen på Solhaug.
Karen Anne Bråthen har sagt ja til å være revisor – hun har da også revidert 
regnskapet for 2021.
Skoleledelsen har stilt seg positiv til at elever deltar under under 
gudstjenesten 17 mai.

Soknerådet anbefaler leder om å be om hjelp og at oppgaver kan fordeles 
internt i rådet.  

Sak 15/22  Regnskap og årsmelding 
 

Kasserer Mona Halsvik gjennomgikk regnskapet og svarte på spørsmål.  
Soknerådet takker for den innsatsen som kasserer har utført for soknerådet med 
opprydding og føring av et oversiktlig regnskap.
Det er viktig at kasserer gir soknerådet tilbakemelding dersom oppgavene med 
regnskapet til Lunde sokneråd blir så omfattende at det går ut over 
kirkevergeoppgavene.
Det er behov for å få en samlet oversikt over de ulike postene som vi kan disponere 
i forhold til barne- og ungdomsarbeidet, slik at vi får brukt midlene på en best mulig 
måte.  Følgende har midler øremerket dette: Fellesrådet, soknerådet, supertorsdag 
(eget regnskap), Fidus(eget regnskap) og gavemidler etter Inger Nome.

Årsmeldingen gir et godt bilde av menighetens virksomhet.  Vi bør evaluere og se 
nærmere på hvordan årsmeldingen for 2022 skal disponeres og skrives.
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Prosjektoren i kirken holder ikke mål når det gjelder kvalitet.  Det bør anskaffes ny.

        Vedtak:
1. Soknerådet godkjenner at soknerådets regnskap for 2021 legges fram for 

menighetens årsmøte
2. Soknerådet godkjenner at årsberetningen fra soknerådet og årsmeldinger og

regnskap fra de ulike underavdelinger legges fram for årsmøtet.
3. Gjennomføringen av årsmøtet:  

Årsmøtet bør ha en formell saksliste med godkjenning av innkalling og 
saksliste, valg av møteleder, valg av sekretær og to personer til å 
underskrive protokollen.
Oppfordre den enkelte til å lese gjennom årsmelding og regnskap i pausa før
møtet.
Viktig ikke å bruke for mye tid under møtet på gjennomlesning av de ulike 
årsmeldingene og regnskapene, men at den/de som presenterer kun tar 
med det viktigste. Viktig at det gis tid til spørsmål og kommentarer.

4. Ofringen i kirken under gudstjenesten før årsmøtet skal gå til Ukraina
5. Øyvind Berg Andersen, Nils Kristian Hardang og Nils Steinar Stavsholt 

utarbeider forslag til statutter/retningslinjer til bruk av gavemidlene etter Inger
Nome.

6. Nils Kristian Hardang og Carina Pedersen (med bistand fra mannen sin) får i
oppdrag å komme med forslag til egnet prosjektor for bruk i kirken.

        
Sak 16/22  Eventuelt

I henhold til avtalen kan nå misjonsprosjektet i Estland avsluttes.  Vi har nådd
innsamlingsmålet på kr.100.000.  Alle midlene er kommet inn som ofringer.
Soknerådet og menighetsmøtet må ta stilling til om vi fortsatt skal ha et 
misjonsprosjekt.  Dersom vi skal forsette med prosjekt: skal vi videreføre 
dagens prosjekt eller finne nytt?   Hva skal i så fall være innsamlingsmålet?

        Vedtak:  
På årsmøtet gir Ragnhild Halden en orientering om menighetens 
misjonsprosjektet og tanker om misjonsprosjekt framover.

Orienteringssaker: 
Nytt fra Fellesrådet:
– regnskap for 2021 går med et overskudd på 360.000
– lokal særavtale for kirketjenerne sies opp fra 01.04.22.  Oppsigelsestiden 

er 3 mndr.
– Innvendig prøvelyssetting i Lunde kirke freda 18.03. fra kl. 1030 og 

utover.
Nytt fra utvalgene:
Jubileum:
Billetter til Dagslandkonserten er lagt ut.  Pris kr. 250
Program for kirkejubileene legges fram for pressen i Flåbygd kirke 22.03.
Heidi Kvale lager utkast til brev vedr støtte/sponsing

        Solhaug:
dugnad 06.04.  Har du anledning er du hjertelig velkommen
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Kommunen har fått melding om at leiligheten i 2.etg på Solhaug kan 
disponeres til flyktninger fra Ukraina dersom det blir behov.
Hvis leiligheten på Solhaug blir benyttet vil det være en oppgave som 
menigheten må ta et ansvar for.
Gladsangkveld på Solhaug 18.03.  Velkommen
Fra soknerådsleder:  
Prestene, kirkevergene og soknerådslederne inviteres til et prostimøte på 
internett for å tenke høyt sammen og gi hverandre ideer til hvordan 
menighetene kan være til stede for flyktningene fra Ukraina

       

Lunde 17.03.22

Nils Steinar Stavsholt
Sekretær
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