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Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd. 
 
Tid/sted: Onsdag 20.04.2022  kl 18:00 på  Solhaug menighetshus 
 
 
Tilstede: • Carina Syversen Pedersen 

• Katrine Burmester 

• Øyvind Berg Andersen  

• Nils Kristian Hardang 

• Inger Synnøve Røddesnes  

• Øivind Lunde 

• Eilev Sunde(1. vara) 

 

 

 

Forfall • Ragnhild Halden 

• Nils Steinar Stavsholt 

• Jostein Vetland 
 

 

 
 
Sak 17/22 
Godkjenning av innkalling og referat. 
Vedtak: Begge er godkjent. 
 
Informasjon: 
Oppfølging av saker fra forrige sokneråd 
 
 
Sak 18/22  17. mai-fest på Solhaug 
Program, arbeidsfordeling 
 

• Tidsramme 18-20 

• Prosesjon av bunadsfolk med flaggborg (flagg på lagerrommet), flaggene stilles på podiet 

• Sang: Gud signe vårt dyre fedreland 

• Kristian Hanto har dagens tale, temaet er kirkejubileet 

• SR-leder leder møtet og har ansvar for gangen i det (Katrine) 

• Kaffe og kaker (Bevertningskomiteen) Carina 

• Sanger (Frøydis spiller) 

• Quiz (Eilev og Øyvind lager 12 spørsmål) med premie (Twist e.l.) 

• Avslutning med Fagert er landet. 

• I bakhånd: Leker for barna (tegnesaker fra kirken?, duplo, fotballspill) 

• Styring av lyd, sette opp mikrofoner (Harald Pettersen?) 
 
 
Forberedelse: 
Rigging på mandag kl 17 (Øyvind, Øivind, Nils Kristian) 
Borddekking til 80 personer rundt småbord 
Sette klar fanene 
Dekorering fra kl 18 (bevertningskomiteen) Carina  
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Rydding: 
Hele soknerådet og bevertningskomiteen (samme kveld eller etter avtale neste dag) 
 
 
 
Sak 19/22 Forslag til statutter for minnegave 
Nils Kristian, Øyvind og Nils Steinar har laget et forslag.  
Soknerådet går igjennom forslaget i plenum og drøfter punktene. 
Vedtak: Forslaget godkjennes med noen mindre grammatiske endringer.  
 
Sak 20/22 
Eventuelt: 
Planlegging av Anne Berits første gudstjeneste hos oss. 

• Bløtkake fra Gvarv bakeri (glutenfri) (Øyvind BA) 

• Innkjøp av en blomsterbukett. (Øyvind BA) 

• Katrine hilser Anne Berit velkommen (Katrine er klokker den dagen) 
 
 
Orienteringssaker  
Nytt fra Kirkejubileumskomiteen 

• Gavemidler til kirkejubileet: kr 200.000 fra Sparebankstiftelsen 
Nytt fra Fellesrådet 

• Renoveringsarbeidet i Flåbygd kirke er godt i gang og før rute. 

• Det jobbes med ny arbeidsinstruks for kirketjenerne 
Nytt fra Diakonikomiteen 

• Ang bønnekrukke har Øyvind forslag om bruk av offerbøssene ved utgangen til dette 
formålet, komiteen lager konkret forslag om hvordan dette skal tas i bruk. 

• Komiteen jobber med ideen om åpent hus på julaften. Forslag om at menighetsrådet 
finansierer den første samlingen. Tradisjonsmat blir servert. 

• Blomsterhilsnene til jubilanter fordeles på medlemmene i soknerådet 

• Plan om prosjekt i forhold til støtte til mat til personer som har det økonomisk trangt 
Nytt fra Tekstilkomiteen 

• Det har vært befaring på tekstilene i begge kirkene. 

• Under Hardangerduken i Lunde kirke ble det funnet et navn på duken på den som har laget 
den: Anne Landsverk. Komiteen har vært i kontakt med henne. Hun sitter fremdeles på 
tegningene til dukene. 

Dugnad på Solhaug 3. mai frå kl 09:00 

• De som bruker Solhaug bes spesielt om å gå gjennom og rydde i utstyret før eller under 
dugnaden og legge til side det som skal kastes. 

Leiligheten på Solhaug  

• er leid ut til kommunen 

• skal huse ukrainske flyktninger, men det er ennå ikke klart hvem som skal bo der 

• menigheten bes ta dem godt imot, integrere dem i menighetens fellesskap og aktiviteter 
Gudstjeneste på 17. mai 

• 17. mai komiteen i Lunde ser seg likevel ikke i stand til å imøtekomme soknerådets ønske 
om at 17. mai-toget skal gå fra kirken i år (i forb. med  kirkejubileet). Soknerådsleder og 
sekretær har deltatt i to møter med komiteen for å prøve å få dette til. Avslaget handlet om 
at komiteen mener at tidsramma for skolekorpset ikke strekker til, da disse også brukes i 
Ulefoss og skal være der på et bestemt tidspunkt. De mener også at det er et logistisk 
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problem med kjøring til og fra kirken. 
Sokneprest og soknerådsleder har bestemt at 17. mai gudstjenesten da skal finne sted på 
uteplassen ved Lundetunet. Plassen er allerede bestilt og forberedelsene i gang. 

 
 
 
 
Referent: 
Katrine Burmester 


