
     

DEN NORSKE KYRKJA
Lunde og Flåbygd sokneråd

Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd 18.05.2022

Til stede:
Katrine Burmester,  Carina Syvertsen Pedersen, Nils Steinar Stavsholt, Øyvind Berg 
Andersen, Ragnhild Halden, Nils Kristian Hardang, Øyvind Lunde, Eilef Lunde.

Forfall:  Ragnhild Halden, Jostein Vetland, Inger Synnøve Røddesnes  

Sak 21/22 Godkjenning av innkalling og referat 

       Vedtak:
Innkalling til dagens møte godkjennes
Referatet fra forrige møte godkjennes med merknad vedr. punktet under 
orienteringssaker som omhandler bønnekrukke.  Diakoniutvalget 
har ikke forstått det slik at de skal utarbeide konkret forslag om hvordan dette
skal tas i bruk.

Sak 22/22 Evaluering av årets 17. mai gudstjenesten og nasjonalfest på Solhaug
       Tanker om neste års gudstjeneste og fest.
        Soknerådet v. leder har arbeidet mye for at barnetoget skulle starte etter 

gudstjeneste i Lunde kirke.  Av ulike grunner lot dette seg ikke gjennomføre i 
år.
Årets gudstjeneste ble avholdt på plassen mellom Lundetunet og 

        omsorgsboligene kl. 0900.  
       Gudstjenesten ble gjennomført på en god måte når det gjelder tale, sang og 

lyd.   Det var skuffende at det kom så få (ca. 30)  Noe av årsaken til få 
frammøtte kan være at dette var for tidlig.
Neste år vil det være mulig å starte gudstjenesten senere da barnetoget 
starter ført i Ulefoss det året. 
Nasjonalfesten ble gjennomført etter tradisjonell oppskrift.  Godt program, 
god ledelse, interessant tale for dagen og quiz som engasjerte.  

       Vedtak:
Det arbeides for at en neste år kan starte barnetoget utenfor kirken etter 
gudstjenesten.
Alternativt er å arrangere som i år utenfor Lundetunet, men da senere enn kl.
0900. 
Ved begge alternativene bør en søke å få med skoleelever.
Når det gjelder nasjonalfesten bør en fortsette med den.  Soknerådet tar 
ansvaret for programmet.  Festkomiteen bes ta ansvar for bevertning, pynting
og det praktiske arbeidet før under og etter festen.
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Sak 23/22 Jubileumsgudstjeneste i Lunde 28.08.22  Kirkekaffe/jubileumsfest.
       Soknerådet har ansvar for invitasjoner til jubileumsgudstjenesten og for 
       kirkekaffe/fest etterpå.

        Vedtak:
       Forslag til invitasjoner:
       Alle tidligere ansatte og andre med faste/forpliktende oppgaver knyttet til kirken,
       (husk Odd Bjervamoen) tidligere kirkeverger, fellesrådet, prost, ordfører, 
       rådmann(?), sokneprest Holla, repr. Sokneråd Holla, representant fra andre
       nabosokn??

       Festsamvær på Solhaug etter gudstjenesten.
       Åpen invitasjon til festen. Gryterett?
       Festkomiteen bes ta ansvar for bevertning, pynting og det praktiske arbeidet 
       før, under og etter festen. 

         Soknerådet tar ansvar for programmet.  Hilsner, allsanger, musikkinslag.  
       Soknerådsleder leder festen.  Festen bør ikke vare for lenge.

Sak 24/22  Jubileumsgudstjeneste i Flåbygd 02.10.  Kirkekaffe/jubileumsfest 
        Flåbygd.

Det kan bli vanskelig å finne egnet lokale i Flåbygd til jubilemsfesten.  Datoen
gjør at det kan være kaldt og ustabilt vær.  Et alternativt sted å arrangere i 
Flåbygd er i fjellhallen på Hogga kraftstasjon.

Vedtak: 
Katrine sjekker om det er mulig å arrangere festen i fjellhallen ved 
Hoggaanlegget.  Hvis dette ikke er aktuelt, så tar en sikte på å benytte 
Solhaug til festen etterpå.  Festkomiteen bes ordne den praktiske 
tilrettelegging, pynting og mat.  Sokneråd tar ansvar for program/innhold i 
festen.
Invitasjoner: Etterkommere etter den som sørget for tomt og tømmer. 
Tidligere ansatte ?  Åse Gisholt.  Sundbø.   Guttorm Opheim? 
Sende spesiell invitasjon til flåbygningene i menighetsbladet. 
Forhøre oss med grendelaget 

Sak 25/22 Frivilligarbeid Dagslandkonserten
Behov for noen fra soknerådet til å hjelpe under og etter konserten

Vedtak:  
Nils Kristian Hardang,  Bjørn Burmester,  Øyvind Lunde,  Carina Syvertsen 
Pedersen.  Avtalt tidligere at Øyvind Andersen skal være vakt ved slusestien.

Sak 26/22  Kyrkjebladet.  Fornyelser i redaksjonskomiteen
Mona ønsker å trekke seg fra arbeidet i kyrkjebladet. Torgeir Lahus etterlyser
flere som kan skrive.
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Noen ideer:
Har mye stoff nå knytta opp mot jubileet
Engasjere gjesteskribenter f.eks. ungdomsprestene,  John Peder Lia.  
Kanskje Gøril Gisholt kan tenke seg å starte opp igjen

Vedtak:
Vi tar opp spørsmålet om felles blad med Holla sokneråd på fellesmøtet i
 juni

Sak 27/22 Eventuelt

Neste møte 15 juni (felles med Holla)
Aktuelle saker:
– Felles menighetsblad.
– Fellesgudstjenestene med samme prest.
– Hvor ofte skal vi ha felles møter for begge sokn.

Lunde 24.05.2022

Nils Steinar Stavsholt
Sekretær


	DEN NORSKE KYRKJA

