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Ragnhild Halden 

Jeg hadde tenkt å skrive en andakt om påske, 

om liv og håp til dette vår-nummeret av  

menighetsbladet. Så skjedde det vi fryktet, 

men ikke trodde at ville skje: krig i Europa. 

Ikke siden 90-tallet har krig herjet i vår del av 

verden. Ikke siden andre verdenskrig har vi 

sett tilsvarende krigføring i Europa. Det er 

grunn til å frykte at mange liv vil gå tapt, at et stort antall mennesker 

blir drevet på flukt 

En kan kanskje tenke at Ukraina er langt unna i Øst-Europa, men det 

tar mindre tid å kjøre bil dit, enn til Kirkenes. Og bildene på nyhetene 

fra Ukraina viser et land ikke ulikt vårt, med et folk som tidligere har 

ligget under andre, og som nå ønsker å være et demokrati og selv få 

velge veien videre. 

Jeg kjenner på sorg om at håpet brast om at fred og demokrati skulle 

få vokse frem i Europa. Jeg kjenner på fortvilelse over alle som nå har 

det vondt, som er redde og sørger i Ukraina. Jeg kjenner på en 

utrygghet om at når et land med fred og frihet, på så kort tid kan miste 

det, hva da med vårt land? Hva med Europas sikkerhet og  

samarbeid?  

I møte med denne sorgen, fortvilelsen og utryggheten blir jeg liten, og 

ordene blir litt tafatte. Hvor skal en finne styrke, trygghet og håp? Hva 

kan vi gjøre når ikke en gang stormaktene klarer å ordne opp? Lille 

meg her i Norge, hva kan jeg bidra med? Først med vår oppmerk-

somhet! Så medfølelse! Vi kan hjelpe, med å si ifra at dette ikke er 

riktig, og gi støtte og penger til hjelpeorganisasjoner. «Pøh!» vil noen 

kanskje si, «hva hjelper vel er det?». Vel, det hjelper 100% mer enn 

ingenting! Også her i landet er mange nå redde og urolige. Vi kan 

trøste og bringe håp, være lys for hverandre. Og den dagen  

flyktningene kommer, ta imot dem, slik vi selv hadde ønsket å bli tatt 

imot hvis vi var på flukt. For å sitere Jesus: Alt dere vil at andre skal 

gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem. 
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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. 

Jeg skulle skrive om påske, om liv og håp. Og i trass vil jeg holde på 

håpet. Håpet om fred, håpet om at lyset er sterkere enn mørket,  

kjærligheten er sterkere enn hatet og at livet skal overvinne døden. 

Jesu død på korset viser jo oss at Guds kjærlighet til oss er endeløs, 

og Jesu oppstandelse viser oss at livet har overvunnet døden. Enda 

har det onde makt i verden, men vi som tror på håpet og Guds  

kjærlighet er satt til å kjempe imot det og være lys for alle. Jeg deler 

med dere Svein Ellingsen vakre påskesalme og protestsang i  

kampen mot alt det vonde: Døden må vike for Gudsrikets krefter!. 

Døden må vike for Gudsrikets krefter! 

Du som var død er vår Herre i dag! 

Kristus, du lever og står ved vår side 

her hvor vi rammes av jordlivets slag. 

 
Selv om vi føler oss svake i verden, 

bærer vi med oss et grunnfestet håp: 

Livets oppstandelse påskedagsmorgen, 

underet skjedde på ny i vår dåp. 

 
Løftet står fast når vår fremtid er truet: 

Ingen skal rive oss ut av Guds hånd! 

Engang skal Gud få sin skapning tilbake. 

Verden bli frigjort fra fiendens bånd! 

 

Svein Ellingsen 
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Minigospel er i full gang med øvelser 

igjen. Nytt av året, er at hånd-dukken 

Gulliver og skattekisten har vært med 

på øvelsene og rammet inn Bibel-

historien. Søndagsskolens sprell  

levende-opplegg har nå blitt delt inn i 

to alderstilpassede opplegg, der  

utdrag fra «Gulliver-gjengen» passer 

fint å bruke på Minigospel.  

Vi var med på Karneval-gudstjeneste 13. februar med flott sang, 

rytmeinstrumenter og fine kostymer!  

På øvelsene synger vi masse, vi danser, følger signaler, møter 

Gulliver og hører Bibelfortelling, spiller på instrumenter, og alle 

som vil får mulighet til å synge i mikrofon. 

Dersom du kjenner noen som har lyst til å bli med i Minigospel, 
kan de melde seg på her: https://minkirkeside.no/nome, eller via 
appen «MinMenighetsportal».  
 
Vi øver hver torsdag kl. 17:00 på Solhaug!  

Velkommen til  

Minigospel!  

Kontakt info:  
Frøydis Bøe Holte 
(organist) 
 
Tlf.: 950 27 282 
 
E-post:  
froydis@nome.kirken.no 
     

Lunde Minigospel 

https://minkirkeside.no/nome
mailto:froydis@nome.kirken.no
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Supertorsdag 

Et nytt år er ofte en tid til ettertanke. 
Når vi ser tilbake på Super-torsdag 
2021 gleder vi oss over arbeidet og 
gleden og trivselen vi har sett hos 
barna. Nå ser vi frem mot et nytt år 
2022 og hadde oppstart torsdag 20. 
januar.  

Supertorsdag har gått sin gang siden oppstarten, og gruppe 1 og  
gruppe 2 rullerer fra gang til gang.  Aktiviteter og andakt blir lagt opp til 
aldersgruppene å det har vi sett er positivt for barna. I peisestuen hygger 
foreldre seg med en kaffekopp og praten går. Noen foreldre minnes tiden 
sin på Solhaug som ungdommer. Solhaug bringer mange gode minner  
og tilhørighet for liten og stor.  

Så du den fine dekorasjonene i Lunde kirke under karnevalgudstjenesten 
13. februar? Det var Supertorsdag som laget. Det var 9 supertorsdag  
deltakere på karnevalgudstjenesten. Barna var med på prosesjon,  
sang sammen med Minigospel , laget dekorasjoner og kledd seg ut.  
Lars Henrik leste forbønn foran menigheten. I januar hadde vi også  
besøk av trosopplærer Susanne fra Holla og Helgen menighet.  

 

  Ungdomsklubben Fidus 
 

Det å jobbe i en ungdomsklubb minner meg stadig på at jeg er en del av 
noe større. Vi voksne i ungdomsklubben kan få være en viktig rolle for 
ungdommene, å gjøre en forskjell, med et smil eller et vennlig ord. Vi har 
jobbet med å forme og utvikle klubben enda mer i høst og vårsemester. 
Vi starter klubben med storsamling dette kjenner ungdommene godt til 
nå, programmet og aktiviteter kan variere fra gang til gang, men det er  
alt fra bordtenniskonkurranse m/premie, klasse quiz, kiosk, gjestetalere 
m.m. En kveld leste Kathrine Burmester en liten historie for ungdommene 
i peisestua, dette var koselig med peisen på. Det er en sammen spleiset 
og hyggelig ungdomsgjeng å ha med å gjøre. Vi ønsker at på ungdoms-
klubben skal ungdommene føle seg dyrebare og viktige og inkludert i et 
større felleskap. Det som gjør Fidus ungdomsklubb til en flott plass å 
være på er også voksne som står sammen og heier og oppmuntrer  
hverandre og har tro på hverandre og arbeidet.  
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Jeg vet min gjenløser lever. 
Og når mitt livsverk til grunne går 
Han som den siste på støvet står, 
Og da skal jeg skue min Gud. 
 
Engang skal gåtene finne sitt svar. 
Hver tåre skal Gud tørke bort. 
Lovsang vil stige, forunderlig klar, 
I takk for det Jesus har gjort. 
Jeg ser ham, ser Guds lam. 
Jeg er i Sion, og elskat av ham. 
Fullkomment er det han har gjort. 

 
Jeg ser min gjenløser lever, 
Merket av nagler og tornekrans. 
Ser han i seierens stråleglans, 
Og vet at jeg skuer min Gud. 

Min salme av  

Eilei Valen 
Det er 1. påskedag for noen år siden. Karsten og jeg er på vei 
heim til Telemark, men stopper bilen for å høre gudstjenesten 
på radio. Snøen ligger kvit og fin, og ei strålende påskesol  
gyller Sunnmørsalpene. 

Vi tar inn dette mektige synet, og i det samme strømmer tonene 
fra radioen ut: «Jeg vet min gjenløser lever!». Himmelen og 
jorden og hjertene våre synger med. Et hellig øyeblikk.  
 

Jesus så alltid på synderen først, 
Det ble meg min redning og fred. 
Synden var stor,  
men hans nåde var størst, 
Og jeg fant min frelse i det. 
Men iblant tårer rant; 
Jeg så forsakelsen,  
drømmer forsvant. 
 
Men ett fikk jeg møte det med: 
Jeg vet min gjenløser lever. 
Og når mitt livsverk til grunne går 
Han som den siste på støvet står, 
Og da skal jeg skue min Gud. 
 
Dagen vil komme da alt  
svinner bort 
Og ingen vil følge meg mer. 
Alt blir til støv,  
det som før syntes stort 
Vil smuldre, og så falle ned. 
Alt jeg kan er et navn. 
Klynger meg til det,  
og visker det fram, 
Og da vil han komme hit ned. 
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Skuledagen byrja for nokre av kånn 19. august 1954, da me møtte 
opp, nokre med mor si, andre hadde større sysken som fylgde små 
rollingane. 7 år var me den gongen. 

Jentene med sløyfe i håret og kanskje eit spenne også, skjørt var på 
mote den gongen. 

Gutane hadde vann kjemma hår, nye bukser og sko. Skoa fikk ein 
gnagsår av dersom ein var urolig. Ein måtte skifte til andre kleder når 
ein kom heim. Sykkel var uråd å få for ein sju åring den gongen. Sykle 
kunne dei fleste, for det hadde me bruka summaren til å lære.  

ABC var den fyrste boka med fekk, regnebok og skjønnskriftbok kom 
etter kvart. Gunhild Groven frå Brunkeberg vår fyrste lærarinna, ho 
meinte me måtte sette bind på bøkene for å ta vare på dei. Bokbind 
blei sett på av mødrene, det var uhørt av mannfolka gjorde slikt arbeid 
i den tida. 

Nokre kunne lesa litt, andre måtte lære bokstavane på skulen og sette 
dei saman til ord. Fyrste året var det tredelt skule. Fyrste, andre og 
tredje klasse gjekk saman hos lærarinna, fjerde og femte gjekk hos 
læraren Olav Østensen på tysdag, torsdag og laurdag. Det var ikkje 
laurdagsfri den gongen. Sjette og sjuande klasse gjekk på skulen 
måndag, onsdag og fredag. Fjerde og femte gjekk på skulen tysdag, 
torsdag og laurdag. 

Da me byrja andre året blei det firedelt skule med fyrste klasse  
aleine og andre og tredje saman. Det blei ikkje forandring på dei  
andre klassene. Me som byrja i andre klasse den gongen var veldig 
spente, da me skulle få ei ny lærarinne. Lærarinna heite Åse Hegna 
og var i frå Flåbygd. I ein 8 års gammal guts augur var Åse ei fin 
dame, noko ho  også er i dag. Ny raud sykkel hadde ho også. Ut på 
vinteren i tredje klasse fekk me Anne Øverland frå Roheimheia. Eg 
trur ho var ei god lærarinne, men me var ikkje så interessert å lære så 
mykje da.  

Den fyrste skule timen byrja med song, det var helst jentene som 
song med, gutane var ikkje så musikalske at dei deltok. Så var det 
opp med skuleprotokollen og alle som var møtt opp fekk ein strek, og 
dei som var heime på grunn av sjukdom fekk ein s. Fråværet var den 
gong lite, ein måtte væra sjuk for å skofte. 

Svenseid skule i femtiåra 
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Bibelsoga var temaet den fyrste timen, der ein tok for seg det gamle 
og nye testamentet. Alle leksene i bibelsoga måtte ein lære utanåt. 
Dette var Ikkje så moro å møte opp, utan ein kunne det på rams. Me 
synes nok det var litt rart da Moses leda jødane over Raudehavet 
utan å bli våt. Bibeltimen skulle vara i tre kvarter og det blei overhaldt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Friminutta skulle væra ti minuttar, men dei blei ofte noko lengre.  
Andre timen var det rekning med å legge saman og trekke frå. Litt  
seinare blei me undervist i gangetabellen. Gangetabellen blei pugga 
med at lærarinna kasta ein ertepose til den som skulle svara. Det me 
hugsar mest var å rekne kor mykje tid ein mann og ein hest, skulle 
gjære eit arbeid på. Denne timen blei mykje lengre enn dei andre  
timane, dette kunne væra fordi interessa til læraren låg i den leia. 

I tredje timen hadde me norsk, her fekk me innføring i subjekt,  
verb og objekt. Skjønnskriftsboka kom fram med blekkhus og penn. 
Duppe pennesplitt i blekkhuset var ikkje alltid så lett, da var trekk-
papiret godt å ha. 

Pennesplitt kunne også bli bruka til å ta «pirkeprøva» Dette var  
helsesystras arbeid. Ho hadde ein fin Volvo PV, som var draumen for 
oss gutar. Ein drøymte om å ha den bilen og ei av  jentene ved sida. 
Dette var ein stort og uoppnåeleg draum. 

Da me byrja i fjerde klasse fekk me også diktat og ordprøve  
nokre gonger i norsktimen. Disse prøvene rette me for kvarandre, 
noko som var lite psykologisk.   

Matpakke hadde me alle og ei flaske med mjølk eller kakao hørte 
med.  
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Dei to neste timane i småskulen gjekk med til å tegne eller at lærar-
inna las for kånn. Nokre var flinke til å tegne, dessverre hadde ikkje 
me den gåva. Når me kom opp i fjerde klasse var timen etter mat  
historie ein dag i veka. Her lærte me om vikingar og kongar som styrte 
landet. I september i 1957 døyde kong Håkon og da fekk me ein  
fridag. 

Ein anna dag i uka hadde med naturfag, kor me lærte om fuglane  
og dyra. Best hugsar me at kua hadde fire magar, dette var viktig for 
ho skaffa oss mjølka. Landkunna måtte me også lære, her var det  
å tegne kart. Plassere byar og elvar i Noreg på rette plassen. Best 
hugsar me at Trysilelva som rant ut i Sverige og fekk namnet Klara. 

Siste timen hadde me nokre gonger gymnastikk, det var å slå ball om 
summaren eller å gå på ski om vinteren. Me hadde då ikkje så mykje 
behov for gymnastikk den gongen, da me alltid var i aktivitet. Tegne 
kunne me også bli satt til eller at læraren las for kånn. Var me veldig 
heldig kunne me også sjå ein film. Skulen skulle slutte ti over halv tri, 
men det var vanskeleg å fylgje med da ingen hadde klokke av elvane. 

I friminutta drev me å kasta anti over, som er ein leik få andre enn dei 
på elvar på Svenseid kjenner til. Gå på ski eller renne på kjelke eller 
spark var det me gjorde om vinteren. 

Når våren kom og byrja jentene å hinke paradis, det var døden eller 
flyveren. Fotballen kom fram for gutane. 

Skulen slutta ved 17. mai og etterpå var det fjorten dagar med sløyd 
eller handarbeid. Ein var pliktig til å lære å bruke nevane. Ofte hadde 
med skuletur også. Fyrste skuleturen gjekk til Seljord, Sauland og 
Heddal stavkirke. I Seljord prøvde me å løfte på Sterkenils steinen. 
Her fekk me vite at Aase Kari var skyldt Sterkenils. Ein tur i sentrum 
på Notodden var også det tid til. Det var to gamle bussar som køyrte 
kånn. Olav Østerholdt og Gjermund Evju. 

Summarferien var lang, men me hadde alltid noko å gjæra, for  
eksempel å bade eller fiske. Ein jobb med å tynne kålrot eller det å 
væra på torvstrømyra var heller ikkje å forakte, bare ein fekk pengar til 
brus eller is. 

Fjerdedag jul var det juletrefest på skulen, med gang rundt juletreet. 
Da fekk me synge julesongane som var pugge før jul. Ein julenisse 
vitja også juletrefesten med pakker til alle borna. Det var alltid  
spennande å få pakker og sjå kven som var nisse.   

Svenseid 27.09.2006, Aase Kari og Olav 

(Dette blei skrive til ein <Mimrefest> for dei som gjekk på Svenseid skule i 50 åra) 
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Etter en lang periode med mer eller mindre nedstengning og 
strenge koronarestriksjoner når det gjelder avstander og antalls-
begrensning har myndighetene nå i stor grad åpnet opp slik at 
vi kan drive aktivitet mer eller mindre som før pandemien. Dette 
gleder vi oss over og håper på mye utleie og høgt aktivitetsnivå 
framover. Et skår i gleden er at koronaperioden og strøm-
kostnadene gjør at vi strever med svært vanskelig økonomi.   
 

Dugnad 
Vi er heldige som har mange som 
benytter Solhaug og som stiller opp 
for Solhaug, derfor inviterer vi med 
frimodighet til dugnad  
onsdag 6. april fra kl. 09.00.   

Vi har behov for litt ekstra  
oppryddings- og oppussingsarbeid 
inne og ute. Hjertelig velkommen! 
 

Hilsen fra husstyret på Solhaug 

 

Dugnad Landsmarka kapell 

Velkommen til dugnad i / rundt 

Landsmarka kapell  

tirsdag 24. mai kl. 09.00 - 15.00 

Ta med bøtte, klut, rive og godt  

humør og bli med på en sosial  

vårdag i Landsmarka.  

Vi spanderer pølser og karbonader med tilbehør.  

Ta gjerne med en kanne med kaffe :) - og stol til å sitte på.  

Værforbehold.                                                 

       Hilsen fra staben 
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Foto: Anette H. Johanson 

Skyssordning 

Vi har nå på plass en ordning med  

skyss til menighetens gudstjenester  

og arrangementer. Ring tlf: 41234904. 

 Da kan vi bare begynne å glede oss til 
alt som skal skje i kirkenes jubileums-
år. To av våre kirker jubilerer. Lunde 
kirke blir 150 år og Flåbygd kirke blir 
200 år. En komité sammensatt av  
representanter fra menigheten,  
kommunen, næringsliv og frivillighet 
har satt sammen et rikholdig jubile-
umsprogram. Soknerådet har fått ta 
en sniktitt på programutkastet. Det blir 
offentliggjort litt senere på våren. Vi er 
veldig glad for alle som har engasjert 
seg i dette og vi er fulle av forventninger. 
Det passer fint at vi akkurat i tide til jubileumsåret har fått lyssatt 
vakre Lunde kirke. Det har ikke vært til å unngå å se den lyser  
i kveldsmørket enten man ser den fra Lundefaret eller fra  
Tveitankroken. Det jobbes også med en bedre innvendig  
belysning, bl.a. av takmaleriene.  
 

Så er vi takknemlige for at kirkens aktiviteter har funnet tilbake  

i sin vante form etter en strevsom koronatid. Menighetens  
årsmøte blir den 20. mars, der vi har en gjennomgang av året 
som var. Alle er hjertelig velkomne til  å være med på dette, vi 
starter rett etter at gudstjenesten er ferdig.  
 

Med hilsen fra 

Katrine Røimål Burmester 
leder i soknerådet 

Hilsen fra soknerådet 
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Det har blitt en tradisjon å arrangere  
Allsang på slusa sammen med Lunde  
kammerkor og lokale artister og band.  
Etter to år uten allsang, kan vi endelig  
invitere til allsang igjen - og vi gleder oss! 
22. mai 2022 kommer Sigvart Dagsland på 
besøk for å ha konsert og allsang på slusa, 
sammen med Lunde kammerkor.  
I denne forbindelse fikk vi anledning til  
å intervjue Sigvart Dagsland. 

Hva er bakgrunnen din for at  
du startet med musikk? 
Begge mine foreldre var glade i musikk, så det var mye musikk i  
huset. Min mor gikk til sangtimer, og min far elsket korsang og de  
klassisk musikk.  Etter å ha gått til pianotimer i mange år, introduserte 
min bror meg for det å spille etter akkorder, ettersom jeg hadde oppdaget 
Paul McCartney, Stevie Wonder, Billy Joel og de supre songwriterne som 
kom på 70-tallet. Når jeg hadde knekt koden der, var jeg egentlig solgt. 

For de som ikke kjenner deg så godt; oppvekst,  
familie, utdanning og interesse? 
Jeg er vokst opp i et middelklassehjem i Stavanger, og mine foreldre var 
lærere og begge var opptatt av kulturelle aktiviteter. Jeg prøvde meg på 
noen universitetsstudier som jus og nordisk, før jeg hoppet av nordisk 
mellomfag og skjønte at det faktisk var musikk jeg var best i, og som  
jeg var mest opptatt av. Siden har jeg ikke sett meg tilbake. 

Hvordan har du kommet dit du er i dag? 
Vanskelig spørsmål. Jeg har ikke hatt noen klar plan om å få til det og 
det, veien har i høyeste grad blitt til mens jeg gikk. Det nærmeste jeg 
kommer et svar på spørsmålet er at jeg har insistert på det jeg holder på 
med lenge, og fremfor alt har det vært en del mennesker som har tatt 
musikken til seg, slik at en har levd videre. Jeg kunne ikke gjort det jeg 
gjør uten at det hadde vært et publikum der ute som tok det imot. 

Korona har vært hverdagen vår i de to siste årene,  
hvordan har det påvirket deg? 
Vi i kultursektoren var jo noen av dem som ble hardest rammet, i og med 
alle begrensningene som ble innført. Så det var mye neglebiting i starten, 
helt til Karoline og jeg oppdaget at båten bar likevel.  Da brukte jeg all 
den tvungne fritiden vi hadde fått til å skrive låter og til å fordype meg i 
musikken.   
 

 

Intervju med Sigvart Dagsland 

 
Foto: © Hans Fredrik Asbjørnsen  
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Og jeg skrev og laget ferdig «Elefanten i rommet», platen som kom  
i fjor høst. Sånn sett, når jeg ser tilbake, var det mye vakkert som 
skjedde disse årene også, siden jeg er så heldig å ha en fin familie å 
være med.  Der må jeg si at jeg har en dyp sympati for alle de som 
måtte tilbringe det meste av denne tiden alene, det må har vært svært 

utfordrende.  

Hvor mange album har du laget i løpet av årene, 
og hva er bakgrunnen for den nye plata? 
«Elefanten i rommet» er visstnok mitt 22 album, medregnet rubbel  
og bit av live-, samle og juleplater. Jeg har skrevet mesteparten av  
tekstene sammen med min gode venn Mike McGurk, Melodiene har 
jeg stort sett skrevet selv og så har Karoline Krüger, min kone, bidratt 
masse. Tekstmessig står det mye på spill i tekstene, her er historier 
om ting vi holder skjult, samtaler vi unngår, ting som plutselig hender 
oss og et par om noen som kommer og redder oss når vi ikke kan  
redde oss selv. Small stories about big matters. 

Har du låter som betyr mer for deg enn andre? 
Det er jo noen sanger som har fått lov å leve godt der ute blant  
lytterne, som «Alt eg såg» og «Ka e du redd for». Så det er klart at de 
er spesielle.  Men jeg har flere sanger som jeg tar frem og spiller når 
jeg sitter ved pianoet, som kanskje ikke har nådd langt ut, men som 
jeg merker at jeg er glad i. Jeg kan nevne «Svik», «Aleine» og 
«Klagesang», som de som vil kan finne på Spotify, de er jeg veldig 
stolt av å ha laget. Blant annet. 

Du har vært i Lunde tidligere og den gangen sang du i Flåbygd 
kirke - sammen med Lunde kammerkor. Lunde kammerkor bruker 
våren til å øve inn sanger, gleder du deg? Er lokale kor ofte med 
på opptreden du gjør? 
Dette er jo kjempegøy, vi elsker å jobbe med kor, og gjør det på et  
titalls konserter hvert år. Altså ikke veldig ofte. Koring betyr jo mye for 
meg på platene mine, jeg er opptatt av kor og liker å arrangere det, så 
det setter jo en ekstra spiss på konserten at de er med. Jeg tror det 
gjør konsertene våre bedre for lytterne. 

Hvordan var det å være med i «Hver gang vi skal møtes?»  
på TV 2? 
Det var veldig stas, som å være på leirskole i voksen alder der vi  
hadde masse tid og ressurser til å holde på med de vi liker best,  
nemlig musikk.  Det føltes ganske enkelt som et stort privilegium!  
Det som nok gjør mest inntrykk er at andre, dyktige artister gjorde  
versjoner av mine låter, alt ble holdt hemmelig og så fikk en det  
smack midt i fleisen rundt et middagsbord. Sterke inntrykk. Ikke  
rart at mange tuter...  
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Flåbygd kyrkje 200 år &  

Lunde kyrkje 150 år 
 

Da 2022 både er frivillighetens år, og det  

er kirkejubileum for både Lunde kyrkje og  

Flåbygd kyrkje, har frivilligheten i Lunde og  

Flåbygd gått sammen for å tilby befolkningen  

et heidundrende flott kirkejubileumsfestprogram! 

I løpet av våren, sommeren og høsten 2022,  

skal befolkningen og besøkende få muligheten  

til å oppleve over 20 små og store arrangement  

I dette nummeret av Lunde kyrkjeblad, presenterer  

vi jubileumsprogrammet fram t.o.m 16. august.  

I utgave 2 av kyrkjebladet, vil vi ha med en  

oversikt over høstens program, som bl.a.  

inneholder festgudstjeneste i Lunde kyrkje  

28. august og jubileumsgudstjeneste 2. oktober. 

Kirkejubileum 2022  
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Program vår/sommer  

8. mai kl. 11.00:  

Familiegudstjeneste og aktivitetsdag på Solhaug 

17. mai:  

Gudstjeneste. 

Nasjonalfest kl. 18.00 på Solhaug 

22. mai kl. 17.00:  

Allsang på slusa m/Sigvart Dagsland trio  

og Lunde kammerkor 

12. juni kl. 11.00: 

Gudstjeneste og familie-aktivitetsdag  

- Landsmarka kapell (125 år) 

12. juni kl. 19.00: 

Rossini’s Stabat Mater m/ 

Telemark symfoniorkester og Con Vocale 

25. juni kl. 20.00: 

Konsert med Trygve Skaug i Lunde sluseamfi 

16. august kl. 20.00: 

overTRO vs. Draumkvedet - Horg kulturhus 
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Velkommen til konsert med  

Trygve Skaug  
 

Lørdag 25. juni 2022 kl. 20.00  

i Lunde sluseamfi 

  Billettpris: Kr. 485,- 
 

Billetter kan kjøpes her: www.eventim.no  

Velkommen til vårkonsert og allsang på slusa  

med Sigvart Dagsland og Lunde kammerkor 

 

Søndag 22. mai kl. 17.00 i Lunde sluseamfi 

Kr. 250,- + avgift (alle over 18 år) 
 

Billetter kan kjøpes her: www.ticketmaster.no  

eller ved henvendelse til kirkekontoret:  

mona@nome.kirken.no eller tlf. 35946262 

 

 

 Sparebankstiftelsen er sponsor til  

 denne konserten og derfor kan vi  

 selge billetter til en redusert pris.  

Billetter   
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Lunde kirke 

12. juni 2022 

Kl. 19.00 

 

Gratis entré 

 

 

 

 

HORG kulturhus - 16. august 2022 kl. 20.00 

Dette blir en spennende forestilling der vår egen prest 

Ragnhild Halden deltar. Billetter blir lagt ut i juni. 
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Foto: Silje Laland Moe 

Fra et yndig til et furet  

og værbitt land v/Edna Raustøl 

Livet mitt startet i Danmark,  
i Thyområdet på Nordjylland.  
Jeg vokste opp på landet på en  
bondegård. Da jeg var omkring 8 år 
flyttet vi til et nytt sted. Jeg minnes at 
kort tid etter at vi flyttet kom en nabo-
jente til oss en søndag morgen. Hun 
spurte om jeg ville bli med henne på 
søndagsskolen. Jeg lurte på hva det 
var og da hun hadde forklart litt, ble 
jeg med henne for jeg syntes det  
hørtes spennende ut. Jeg likte det veldig godt og det ble en god 
tradisjon for meg. Jeg ser dette som en Guds ledelse. Det førte 
meg inn i barneforening og misjonsforening og jeg lurer på hva 
jeg skulle ha gjort uten alt dette.  
 

I Thisted begynte jeg på sykepleieskolen og det angret jeg  
ikke på. Etter at jeg var ferdig med utdannelsen arbeidet jeg litt 
i Danmark. Flere av mine kullinger reiste til Norge for å arbeide. 
Danskene liker godt nordmenn og naturen her i landet. En  
venninne og jeg studerte Norgeskartet, hvor skulle vi reise?  
Vi fikk jobb på Voss og skulle være 1/2 år i Norge. På Voss  
var det en flott natur med høye fjell. I begynnelsen følte jeg 
meg innesperret. Men det tok ikke lang tid før vi gikk tur på  
fjellet. Det var på Voss jeg første gang fikk ski på beina.  
Skjønte fort at her måtte jeg trene mye. Første morgen vi  
var på vaktrommet til rapport gikk all informasjon hus forbi. 
Skjønte ingen ting av dialekten som Voss er så kjent for.  
 

Pasientene skjønte heller ikke meg. Heldigvis bedret det seg. 
Når pasientene skulle hjem med drosje fikk vi ofte lov å følge 
med. Da opplevde vi virkelig den majestetiske vestlands-
naturen. Etter et halvt år reiste venninnen min tilbake til  
Danmark, men jeg var langt fra ferdig med Norge. 
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 Etter en stund på Voss reiste jeg på Bibelskole i Staffeldts gate 
i Oslo. Det ble virkelig et høydepunkt for meg. På Bibelskolen 
ble jeg spurt om jeg kunne tenke meg å arbeide i Nord-Norge. 
Det var stor mangel på sjukepleiere, jeg tenkte: tør jeg det? 
Jeg regnet med at jo lenger nord jeg kom dess vanskeligere 
ble språket. Jeg reiste og språket var mye enklere å forstå enn 
«vossamål». Jeg arbeidet på et sykehjem og sykestue i Troms, 
ca. 3 mil fra grensen til Finnmark, 10 mil til Alta. Dette angret 
jeg ikke på og opplevde at det var godt og trygt å tro på Guds 
ledelse. Det ble travelt i arbeidet, det var ofte dårlig bemanning 
og mye ansvar. Men det ga meg veldig mye. En ny opplevelse 
var å få være med i en søndagsskole som ble startet opp, det 
hadde det ikke vært der før.  
 

Etter en stund kjøpte jeg meg en «boble». Det ble en hel  
del turer rundt omkring og jeg brukte også bilen når jeg  
skulle på besøk til Danmark. Jeg trivdes med situasjonen  
og tenkte at herfra greier jeg ikke flytte på lang tid. Det var  
Den læstadianske menighet som satte sitt preg på kristenlivet. 
Selv om en del var fremmed for oss kan vi lære av dem hvor 
trofast de møter opp til gudstjenester og samlinger. Felles-
skapet betød veldig mye for dem. Etter noen år kom det en  
ung ugift prest til Burfjord i Kvænangen der jeg bodde. Det  
ble en spennende tid og etter en stund giftet vi oss, Leif og jeg. 
Begge barna våre, Elin og Tone ble født i Tromsø. Etter 6 år 
flyttet vi sørover. Turen gikk til Valle i Setesdal, med sin  
særmerkte kultur og dialekt like spesiell som på Voss. Her var 
det også godt å bo.  
 

Men vi var ikke ferdig med Nord-Norge, Rødøy på Helgeland 
ble neste stopp. Vi bodde på ei øy og måtte alltid i båt når vi 
skulle noen steder. Også jeg som er lite modig med høye  
bølger. Jeg jobbet som helsesøster og måtte følge doktorbåten 
rundt omkring til 7/8 forskjellige plasser. Det hendte jeg måtte 
melde pass når vinden ble for kraftig.  
 

Neste stopp ble Lunde og her har vi bodd  i 28 år. Her er godt  
å være. Og så er jeg takknemlig for alt det jeg har opplevd. 
Mange hyggelige mennesker, ulike menigheter og forsamlinger 
med hvert sitt særpreg. Og så all den flotte naturen vi har  
opplevd. 
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Flere ting har betydd mye for meg, bl.a. at vi fikk være med å 
lede ekteskapskurs rundt omkring. Det styrket også vårt ekte-
skap. Det var et verdifullt arbeid som vi fikk se  frukten av. 
Mange fikk hjelp til å kommunisere bedre og få bedre ekteskap. 
De fikk hjelp til å leve videre sammen. 
 

Retreat fikk jeg oppleve for mange år siden og stadig betyr dette 
mye for meg. På retreat får vi oppleve stillhet og hvile i troen 
ved å meditere over Guds ord og bruke tid i bønn.  
 

Misjonsarbeidet er spesielt viktig. Jeg har vært med i misjons-
forening for N.M.S. flere av stedene vi har bodd. Og i Lunde har 
bedehuset og Normisjons arbeid vært en viktig del av livet vårt. 
Guds ord må  ut til flere og flere. Jeg er takknemlig til Gud  for 
det jeg har opplevd i livet mitt. Og jeg kan samle vitnesbyrdet 
mitt i en salmestrofe: «Nei for all den ting jeg visste kan jeg ei 
min Jesus miste.» 
 

Edna Raustøl 

   

Velkommen til  

familiegudstjeneste og aktivitetsdag  

på Solhaug søndag 8. mai kl. 11.00 
 

Program: 

Familiegudstjeneste kl. 11.00.  

Aktiviteter for store og små etterpå. 

Minigospel deltar.  

Åpning av Supertorsdags kirkejubileumsutstilling.  

Konfirmanter er med.  

Felles sommeravslutning for aktivitetene våre.  

Kirkekaffe.  

Alle er hjertelig velkommen! 



21 

Fasteaksjonen 

Tirsdag 5. april 2022 

Ta godt imot konfirmantene våre! 
 

Fasteaksjonen nærmer seg, og Lunde og Flåbygd  
menighet er, med konfirmanter i spissen,  

klare til å gjøre en uvurderlig innsats 5. april.  
 

Krigen i Ukraina preger oss alle, og når kriser oppstår kan  
både barn, ungdom og voksne kjenne at et motsvar til  
frykten kan være å gjøre noe godt for dem som lider.  
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er en god mulighet til  

å få troen ut i føttene og gjøre noe konkret.  
 

Justert budskap til bøssebærere i vid forstand: 
Pengene fra årets fasteaksjon går til hele  
Kirkens Nødhjelps arbeid, også Ukraina. 

 
Sammen lindrer vi nød og redder liv! 
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Henvendelse om bygging av bedehus 
Den 27. mars 1927 kontakter Olav J. Hegland S. D. Cappelen  
vedrærende bygging av et bedehus i Landsmarka. Henvendelsen  
ser ut til å ha vært muntlig.  

Brev fra S.D. Cappelen datert 4. april 1927 
«Herr Olav Hegland, Landsmarken. Jeg har mottatt Deres ærende av 
27/3 angaaende det paatente bedehus. Jeg er villig til å støtte saken  
ved åp gi noe materialer til huset. Likeledes er jeg villig til paa billige  
vilkaar at leie bort en tomt ved Hegland, som vi nærmere faar bli enige 
om. Tegningen av huset forbeholder jeg mig rett at godkjenne. Likeledes 
forutsettes at lokalet ikke brukes til politiske møter, eller a. a v Ærbøgigst 
S. D. Cappelen»  

Byggekomite 
Innen 9. april 1927 er det dannet en komite av følgende personer: 
Olav J. Hegland, formann – Gunnar K. Holtet og Johannes N. Hagen. 

Oppfordring til bygdefolk om dugnadshjelp 
«Landsmarken 9/4 1927 – Invaanere av Hovland Krets, og eventuelt 
ogsaa andre det er interessert i opoføreøs av et bedehus ved Hegland, 
inbydes herved til aa støtte saken ved aa yde arbeide eller penge. Det 
skal opplyses at man er lovet tomt og materialer av Kandidat Cappelen 
og dessten haes kr. 1000,- som er skjænket dette formaal. Foretagenet 
har saaledes gode utsigter, hvoirfor saken herved ydeligeree fremlegges 
og anbefales de resoektive offervikkige aa tegne til. 

Ærbødigst Olav J. Hegland, Gunnar K. Holte og Johs. N. Hagen 

Følgende var villig til å vøre med på dugnad 
Olav J. Hegland, Johannes N. Hagen, Gunnar K. Holtet, Karl G. Holtet, 
Halvor Ødegaarden, Nils J. Hagen, Knut Deilhaug, Nils J. Grini,  
Johans Sandstå, Ole -b. -aasmundsen, Johannes Buverud, Saamund H. 
Røisland, Hans S. Røisland, Hans H. Røisland, Knut G. Rønningen 
(Holte), Stian L. Rønningen, Laurits L. Rønningen, Tellef Himingen, Nils 
T. Teigen, Thor N. Teigen, Thor N. Teigen, Tomas N. Teigen, Olavus O. 
Ugge, Ole O. Hegland og Martinius O. Hovland. Disse som er nevnt her, 
lovet fra 2-4-6 arbeidsdager og 3 ga kronebeløp. 

Oppmåling av bedehustomt 
I tidsrømmet 9/4 til 30/5 1927 ble det foretatt oppmåling av tomt. Det  
vises også her til en muntlig avtale – om dette gjelder andre forhold enn  
selve tomta går ikke klart fram. 

Bygging av Hegland bedehus  
år 1927 – 1928 
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Nytt brev fra S.D. Cappelen datert 30. mai 1927 
Her presiserer Cappelen næmere fra sitt første brev at «grundleien skal 
være 1 krone pr år» - «Jeg bekræfter likedeles, at jeg er villig til at bidra 
til oppførelsen av bedehuset med følgende materialer uten vedelag,  
8 tylfter tømmer, som leveres på flot ved Bordståsagen, hvor tømmeres 
blir at måle og skjære for byggerems regmomg, det betinges at Gunnar 
Holte slaø fprestå skuren. 

Den formødne antal taksten som leveres ved Dorholt (Saga) teglverk. 
Bygningen blir at opføre efter bygmester Tuftes tegning». - I tillegg ga 
Eleonore Cappelen «1 vedovn til møtesalen og 1 komfyr til kjøkkenet. 
Ovnene leveres frit her fra Værket».   

Grunnarbeid muring av pilarer 
Det var Peder O. Lia som murte opp steinpilarene og hans sønn  
Olaf P. Lia var medhjelper (Kilde: Johannes Hegland). De som hadde 
lovet å arbeide dugnad hadde sikkert mye å gjøre med alt det andre 
grunnarbeidet.  

Bedehuset bygges 
Halvor Hanto tømret opp huset for kr. 475,- sammen med noen fra  
dugnadsarbeiderne. Halvor Holtet utførte innredningen for kr. 200,-.  
Aall Ulefoss leverte trematerialene.  

Fra Hegland til Holla har det alltid vært god forbindelse. Både når det 
gjaldt håndverkere og div. materialer, samt vinduer, dører og benker 
m.m. Så kom dette fra Holla. Tufte, Lindalen, Fagerberg, Trondsen og 
Frydenlund er navn som er nevnt i den forbindelse. Men den største  
jobben med å bygge huset hadde nok dugnadsgjengen fra Landsmarka.  

Gaver og basarer 
Givergleden var stor og byggregnskapet viser at enkeltgavene var fra  
kr. 2,- til kr. 1000,-. I tillegg hadde Ytre Landsmarken Kvindeforening  
flere basarer til inntekt for huset. Av gevinster kan nevnes: Fløteservice, 
Kurvstol, Sængeteppe og en kalv. Til sammen kom det inn enkeltgaver 
og på basarene kr. 2.104,-.  
 
Lån til bedehuset: 

 

10. april 1928 Laan i Holla sparebank Kr. 300,- 

29. mai 1928 Laan i Holla sparebank Kr. 500,- 

Totalt   Kr. 800,- 

6. november 1929 Restgjeld Kr. 150,- 
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Innvielsesfesten 
Innvielsesfesten var  
10. juni 1928. Det var 
regn den dagen, men 
det kom veldig mange 
mennesker. Mange fikk 
ikke plass og måtte stå 
ute. Harald S. D.  
Cappelen var der  
sammen med sin kone 
Ingeborg. Det var også 
en taler fra Misjons-
sambandet tilstede. 
Sogneprest Einar  
Kindingstad innviet  
bedehuset. I gaver kom det inn kr. 300,- til bedehuset.  

Fra § 2 i bedehusets lover står det: 
«Bedehuset må kun benyttes til Guds ords forkynnelse og til å fremme  
av Guds rikes gjerning hjemme og ute på den evangeliske Lutherske 
grund». 

Hegland bedehus hadde sin tid fram til år 2000, og flere er det som  
gjennom disse mange år fikk et kall til å følge Jesus. Misjonsarbeidet  
har alltid stått sterkt i heile Landsmarka, men sang også - på andre  
stedet. En liten historie til slutt.  

Kjent sangerinne til Hegland? 
En søndag det var misjonsstevne på Hegland, hadde noen leid drosje  
for å være med på stevnet. Da drosjesjåføren åpnet døra på bilen hørte 
han noen vakre skjelvetoner og utbrøt: «Kan dere skjønne håssen dom 
får ei så flink sangerinne te ein så liten plass?». Men det var nok han 
som spilte lott på snikkersaga si han hørte.  

 

 

Utarbeidet av John Peder Lia 
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Gaver til Lunde kyrkjeblad 

Turid Ramtoft 600 kr, Rinskjen Mulder Pettersen 500 kr, Kristin 

Ellingsgård 100 kr, Gunnar Dalen 500 kr, Harald Omnes 300 kr, 

Katrine Burmester 500 kr, Aase Kari Helgetveit 200 kr, Gerd  

Tove Vassend 200 kr, Dordi Elisabeth Norheim 250 kr, Svein 

Gunnar Liestøl 300 kr, Esther Kristine Risdalen T 1200 kr,  

Steinar Henning Flom 50 kr, Berit Kari Schnell 700 kr, Ingrid 

Omnes 400 kr, Hans Magne Værstad 200kr, Solveig Fretland 

400 kr, Bente Berge Tveito 500 kr, Hans Olav Lahus 500 kr, 

Evy Gunvor Leikvoll 500 kr, Grethe Aabelvik Kyrkjebø 200 kr, 

Olav Solvoll 300 kr, Marit Liestøl 200kr, Kjell Magne Teigen 50 

kr, Turid Verpe 600 kr, Ottar Enggrav 250 kr, Vidar Sandstå 100 

kr, Tore Tengesdal 500 kr, Ole Emanuel Bjørge 100 kr, Wenche 

Marie Kittilsen 250 kr, Halvor Lindalen 300 kr, Jan Nielsen 300 

kr, Reidun Tveit 600 kr, Offergave Lunde og Flåbygd Sokn 2395 

kr, Nils Per Hovland 400 kr, Erling Olav Susaas 300 kr, Nils 

Magne Lundefaret 250 kr, Tor Oskar Ova Johnsen 200 kr,  

Torbjørn Rinde 200 kr, Inger Brit Øygarden 400 kr, Aase Gisholt 

500 kr, Inger Kristin Tveitan 200 kr, Boel Hermansen 500 kr, 

Gro Kristoffersen Berge 200 kr, Arne D Y Arnesen 250 kr, Ei-

vind Rønningen 400 kr, Arne John Tveit 1000 kr, Gunnar Hegna 

200 kr, Klara Westengen Gregersen 200 kr, Astrid Johanne 

Kaasa 200 kr, Kari Østerdal Løvskeid 300 kr, Sigbjørn Lia 500 

kr, Berit Fredly 300 kr, Hallvard Langelid 300 kr, Harald og  

Johanne Orekåsa, 400 kr, Birger Berge 300 kr, Gunnar Arne 

Wik 200 kr, Aslak Apeland 400 kr, Anne Kristine Fjeldly 200 kr, 

Brit Bergersen Næs 100 kr, Gerd Aasen 200 kr, Terje Fjeldstad 

200 kr, Egil Edgar Halsvik 500 kr, Stig Halfdan Kjeldal 200 kr, 

Reidun Gunnulfsen 300 kr, Anlaug Ajer 300 kr, Anne Marie 

Smeplass 200 kr, Trude Martinussen Friedrich 250 kr.  



26 

Fo
to

: K
år

e 
S.

 P
ed

er
se

n
  

Hilsen fra staben 

I år er det kirkejubileum i menigheten. Flåbygd kirke er 200 år og  
Lunde kirke er 150 år. I denne forbindelse er det satt ned en egen  
komitè som jobber med program og vi kan tilby mange fine  
arrangement gjennom hele året. Se eget program for våren i  
dette bladet.  

Flåbygd kirke har fått nye benkevarmere 
og i morgen (17.03) skal vi få opplæring i  
å bruke et nytt styringssystem. I denne 
uken starter vi arbeidene med klima-
skallsikring av Flåbygd kirke. Det vil bli  
lagt nytt tak og råteskader i våpenhus vil 
bli skiftet ut.  

Fellesrådet jobber for å få lyssatt  
takmaleriene i Lunde kirke. Firmaet  
Louis Poulsen AS kommer til Lunde kirke  
førstkommende fredag for prøvelyssetting. 
Videre må det gjøres en jobb med  
søknader m.m., men kirkevergen håper å 
få dette til i løpet av jubileumsåret.  

Nytt år betyr mange rapporteringer,  
årsmelding og årsregnskap. Fellesrådets 
drift viser et regnskapsmessig overskudd  
på ca. kr. 326.000,-. Investering gikk med overskudd  på ca.  
kr. 210.000,-. Dette kommer godt med i årene som kommer. 

Holla og Helgen sokn har tilsatt ny sokneprest, Anne Berit Sunde. 
Anne Berit kommer fra stillingen som sokneprest i Lisleherad og 
Gransherad i Notodden og vi gleder oss til hun starter hos oss. Det 
blir innsettingsgudstjeneste i Holla kirke 3. april 2022. Dere vil treffe 
Anne Berit av og til i gudstjenester her i Lunde og Flåbygd sokn  
(når Ragnhild har frihelg) og på andakter hos Nome sjukeheim og 
Bjervatun.  

 
Hilsen fra staben v/ Mona  
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Lunde kammerkor  

 Lunde Kammerkor er i full gang  
etter juleferien, og det er deilig  
å kunne synge sammen uten for 
mange restriksjoner! Vi er også  
veldig glade for at nye sangere  
finner veien til koret! Nå er det  
konsert med Sigvart Dagsland  
og festgudstjenester i anledning  
kirkejubileet som preger øvelsene.  

Er det flere som har lyst til å være 
med, er det veldig hyggelig!  
Vi øver på Solhaug hver tirsdag  
kl. 19-21. Meld deg gjerne på her:  
https://minkirkeside.no/nome,  
eller kontakt Unni eller Frøydis: 

Unni Madsen (leder), tlf: 410 20 725 

Frøydis Bøe Holte (dirigent),  

tlf.: 950 27 282 / E-post: froydis@nome.kirken.no  

Foto: © Hans Fredrik Asbjørnsen 

 

     

Velkommen til nasjonalfest 

17. mai kl. 18.00 

Foredrag ved  

Kristian Hanto 

Enkel bevertning 

Nasjonalfest på Solhaug 

https://minkirkeside.no/nome
mailto:froydis@nome.kirken.no
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Festeavgift 2022 
Det er på tide å sende ut festeavgift 
igjen. Festeavgift betales for graver 
hvor friperioden er opphørt. Det må 
også betales festeavgift for reserverte 
graver. (Reserverte graver ved døds-
fall 20 år x kr. 250,- = kr. 5000,-). 

Et gravsted kan bestå av flere  
graver. Det er vanlig å ha to graver 
under en gravstøtte, i noen tilfeller er 
det flere graver. Satsen for festeavgift er kr. 250,- pr. år pr. grav.  
Festeavgiften betales vanligvis for 15 år av gangen.  

Festeavgiften blir fakturert i slutten av mars og betalingsfrist er 
20. april 2022. Fakturaen kommer fra Nome kommune v/ kirkevergen  
og blir sendt digitalt. Det betyr at fakturaen vil komme som AvtaleGiro,  
eFaktura, Vipps, Digital postkasse (Digipost eller eBoks) eller som  
vedlegg i epost. Dersom ingen av disse alternativer er mulig, blir  
fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.  
 
Hva vil det si å være fester? 
Ordet «feste» tilsvarer «reservere». Man reserverer gravplassen slik at 
den ikke kan gjenbrukes før man selv vil. Den som er oppført som fester 
er ansvarlig for gravplassen, og det er den personen Nome kirkelige  
fellesråd forholder seg til i alt som har med denne gravplassen å gjøre.  

Fester er ansvarlig for at gravstedet blir holdt i orden og at gravsteinen er 
forsvarlig sikret. Gravstein vi mener er «farlig» blir lagt ned med skriften 
ned mot bakken.  

Våre kirketjenere kan være behjelpelig med å rette opp gravstein samt 
fjerne gravstein mot betaling.  
 
Vil du si opp festeavtalen? 
Hvis du vil si opp festeavtalen, må du gjøre dette skriftlig til oss. Det er 
viktig at familien blir informert, da gravsteinen blir tatt bort. Det hender at 
en annen i familien / venner ønsker å beholde gravstedet videre. Fint om 
vi får dette skriftlig fra fester, så legger vi inn nytt navn i avtalen.  
 
Har du spørsmål om festeavgift? 
Ta kontakt med kirkevergen tlf. 35946262 / mona@nome.kirken.no  

Du kan også lese mer på våre nettsider www.lundekirken.no  

mailto:mona@nome.kirken.no
http://www.lundekirken.no
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Nome kirkelig fellesråd har 
samarbeid med IDEA  
Kompetanse Arbeid og  
Inkludering avd. Nome, som 
steller på gravene som har 
stellavtale. 
 
Avtalen omfatter kjøp av 
stemor i mai og sommer-
blomster i juni. Det vannes 
og lukes etter behov.  
Sommerblomstene blir fjernet i september og det blir lagt på granbar før 
Allehelgensdag.  

Du kan velge mellom to tilbud: 

• Gravstell som faktureres hvert år  

• Sette inn et større beløp på gravstellfond 

 
Pris: Kr. 1350,- pr. år. Det første året kommer kjøp av selvvanningskasse 
på kr. 800,- i tillegg.  

Har du spørsmål om gravstell eller har lyst til å opprette avtale? 
Ta kontakt med kirkevergen tlf. 35946262 / mona@nome.kirken.no  

Du kan også lese mer på våre nettsider www.lundekirken.no  

 

Tilbud om gravstell 

 

17. mai 2022 
Gudstjenesten 17. mai 2022 er under planlegging.  

Se våre nettsider, FB og nærmere kunngjøring i Kanalen.  

mailto:mona@nome.kirken.no
http://www.lundekirken.no
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Dåp 

Gratulerer med dagen!  

23 jan 

Lunde kyrkje  

6. februar 2022 

Amalie Fjellestad Traaen 

Lunde kyrkje  

23. januar 2022 

Gunhild Marie Morka 

 

NMS Gjenbruk Bø 

Vil du bli vår nye medarbeider? NMS Gjenbruk Bø 

trenger flere medarbeidere i butikken. Har DU lyst  

til å bli med på laget vårt?  

Vi trenger folk til å ekspedere, til å være med  

å hente og bringe  møbler, til å gjøre noen reparasjoner iblant eller  

til å prise varer. Noe for deg? Ta en tur innom butikken for en prat  

og de sørger for at en fra styret tar kontakt med deg.  

Du kan også ringe til butikken, tlf.nr. 400 39 420. 
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Slekters gang 

 

Påmelding via nett: 
 

https://minkirkeside.no/nome 

(Dåp - konfirmasjon - vielser - ulike aktiviteter) 

 

 

Gravferd i Lunde 

Øystein Øyaland 

Åse Fredriksen 

Ingrid Helene Børresen 

Aud Solveig Lauritzen 

Dagny Bergljot Stokke 

Åse Rigmor Kåsene 

Karen Kristine Simonsen 

Solveig Dalen 

Maria Øygarden 

 

Døpte i Lunde 

Gunhild Marie Morka 

Amalie Fjellestad Traaen  
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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 og samlinger 

Lunde bedehus 

april – juni 2022 

DAG DATO TID/
KL 

MØTE / SAMLING 

April Månedens misjonsland: Aserbajdsjan 

Tirsdag 5. 19.00 Bibeltime v/ K. J. Nenseter.  
«Guds ja og Guds nei». 

Tirsdag 26. 19.00 Bibeltime 2 v/ Leif Raustøl 

Mai Månedens misjonsland: Mali 

Tirsdag 3. 19.00 «Tirsdagsamling» Besøk av: diakon Øy-
stein Norli 

Tirsdag 10. 19.00 «Tirsdagsamling» Besøk av: Ulf Børje 
Rahm 

Tirsdag 24.  19.00 Bibeltime med Aksel Bugge. 

Tirsdag 31. 18.30 Tur til Marit og Tor Liestøl`s hytte,  
Liavegen 88. 
For transport frammøte ved Lunde 
Bedehus kl. 18.15. 
Ta med grillmat, stol. 
Andakt v/ Ragnhild Halden 

Juni Månedens misjonsland: Nepal 

Tirsdag 1.4 19.00 «Førsommer-fest»  
Besøk av: Asgeir Sele 

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  
 

www.lundekirken.no 

 
Kontortid:  
Lundetunet:  

Tirsdager kl. 09.00 - 15.00 

 
Sokneprest: 

Ragnhild Halden, tlf: 992 57 991 
ragnhild@nome.kirken.no  

 
Organist: 

Frøydis Bøe Holte, tlf: 950 27 282 
froydis@nome.kirken.no  

 
Trosopplærer / ungdomsarbeider:  

Cathrine Friberg Rønneberg,  
tlf: 905 07 822  

caaathrine@hotmail.com 

  
Sekretær: 

Anette S. Krøgli,  
tlf: 35 00 86 86 (tirs.) / 35 94 62 60 
anette.sneddon@nome.kirken.no  

 
Kirketjenere: 

Jens Vassend, tlf: 959 29 281 
jens@nome.kirken.no  

 

Jonny Bakkan, tlf: 907 99 217 
jonny@nome.kirken.no  

 
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 

LUNDE KYRKJEBLAD 
 

Organ for Lunde og Flåbygd kyrkjelyd 
 

Redaksjonskomité:  
Torgjerd Lahus, Ragnhild Halden,  

Dordi Elisabeth Norheim,  
Åsta Irene Syvertsen og Mona Halsvik 

 
 

Frivillig kontingent: 

Kasserer: Eilef Sunde 

Konto nr.: 2665.20.27139 
 

Soknerådets konto nr.: 

Bankgiro: 2665.20.00869 

 

Bruk Solhaug 
 

På Solhaug kan du ha minnesamvær,  
barneselskap, barnedåp, konfirmasjon,  

bryllup og konserter. 
 

Lag og foreninger som  
trenger et sted å være?  

 

Ta kontakt med: 
Harald Pettersen: tlf: 992 50 656  
e-post: hpetter2@hotmail.com 

 

Se utleiekalender på lundekirken.no  
under fanen «Solhaug menighetshus» 

Frist for innlevering av stoff  
til neste nummer er: 

  

Mandag 30. mai 2022 

Trykt opplag: 1700 stk. 

 

Gave til Solhaug 
 

Nå er det mulig å gi gave til menighetshuset. 

Konto nr.: 2610.28.96490 

mailto:froydis@nome.kirken.no
mailto:froydis@nome.kirken.no
mailto:Anette.Sneddon@nome.kirken.no
mailto:jens@nome.kirken.no
mailto:jonny@nome.kirken.no
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GUDSTJENESTER 

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. 

Med forbehold om endringer.  

Ragnhild Halden forretter der ikke annet er nevnt. 

Søndag 27. mars 

Maria budskapsdag 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Familiegudstjeneste 

Luk 1, 39-45  

Søndag 3. april 

4. s. i fastetiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Joh 6, 24-36  

Søndag 10. april 

Palmesøndag 

Holla kirke kl. 11.00 

Felles for begge sokn 

Joh 12, 1-13 

Torsdag 14. april 

Skjærtorsdag  

Nome sjukeheim kl. 16.00 

Joh 13, 1-17  

Fredag 15. april 

Langfredag  

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Joh 18, 1-19, 42 

Søndag 17. april 

Påskedag 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Høytidsgudstjeneste 

Joh 20, 1-10 

Søndag 24. april 

2. s. i påsketiden 

Lunde kyrkje kl. 13.00  

v/ Anne Berit Sunde 

Joh 20, 24-31  

Søndag 1. mai 

3. s. i påsketiden 

Landsmarka kapell 

kl. 11.00  

Mark 6, 30-44  

Søndag 8. mai 

4. s. i påsketiden 

Solhaug kl. 11.00  

Familiegudstjeneste 

Joh 14, 1-11  

Søndag 15. mai 

5. s. i påsketiden 

Lunde kyrkje kl. 11.00 

Joh 17, 6-11  

Tirsdag 17. mai 

Se kunngjøringer 

Luk 17, 11-19  

Søndag 22. mai 

Allsang på slusa 

konsert med  

Sigvart Dagsland 

Lunde sluseamfi kl.17.00 

(se eget oppslag) 

Torsdag 26. mai 

Kristi himmelfartsdag 

Romnes kirke kl. 11.00 

v/ Anne Berit Sunde 

Felles for begge sokn 

Joh 17, 1-5  

Søndag 29. mai 

Søndag før pinse 

Lunde kyrkje kl. 13.00 

v/ Anne Berit Sunde 

Joh 16, 12-15  

Søndag 5. juni 

Pinsedag 

Holla kirke kl. 11.00 

v/ Anne Berit Sunde 

Høytidsgudstjeneste 

Felles for begge sokn 

Joh 14, 23-29  

Mandag 6. juni 

2. pinsedag 

Nissedal kyrkje   

kl. 11.00 

Joh 7, 37-39  

Søndag 12. juni 

Treenighetssøndag 

Landsmarka kapell  

kl. 11.00 

Luk 24, 45-48  

 

 

 

 


