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Ragnhild Halden
Salme for de blå timer.
En kjent folkevise sier at vi ikke skal
sove bort sumarnatta, ho er for ljos til
det. Og det er mye sant i det. De
vakre, lyse, lumre sommernettene
gjester oss så kort i denne tida vi nå er
i. Hjemme sier vi at vi må passe ekstra
godt på denne tida, for den går så fort. Snart er blomstringens
tid over og høsten venter. Men nå er sommeren her. La oss nyte
den!
I den Den Norske kirkes salmebok har Erik Bye sin Blå salme
fått sin plass. Blå salme handler om de blå timene. De blå er
timene når dagen går over i kveld. Det er den tiden når lyset
endrer seg. Det er vakkert, samtidig som det har vemod i seg
fordi dagens lys går inn i mørket. I denne tiden av ro og
ettertanke synger Erik Bye sin salme, med takk for dagens
gleder, men han legger også legger frem våkenettene med
bekymringer og uro. En trenger ikke forstå alt, men alt kan l
egges fram for Gud, Hånden som sanker og som sår.
Og Gud er den som leger alle sårene livet har gitt oss, Gud tilgir
og gir oss nytt liv. Et liv der vi kan rette ryggen og gå ut og
kjempe for vår neste. Og med frimodighet, med løftet hode skal
vi til sist gå inn til Gud. Den Gud som bringer liv og lys, er også
med inn i den blå time og inn i mørket. Slik handler Blå salme
ikke bare om kveldstimene, men også om livets kveld da vi alle
skal ro dit alle dager ror når det blir kveld, til Gud.

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.
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Hilsen fra staben
Da er vi godt i gang i kirkejubileumsåret og det har vært
gudstjeneste og aktivitetsdag på Solhaug første helgen i mai,
der Supertorsdagbarna hadde laget egen utstilling. Sigvart
Dagsland trio har hatt vårkonsert og allsang på slusa med
Lunde kammerkor, som benyttet anledningen til å avsløre
korets nye navn: KORiander, søndag 22. mai.
Kirkejubileumskomiteen jobber jevnt og trutt, og sommeren og
høstens program kan dere lese på midtsidene i dette bladet.
I disse dager ferdigstilles takarbeidene i Flåbygd kirke. Nå
gjenstår det å male, vaske og gjøre kirken klar for årets 200 års
jubileumsgudstjeneste som finner sted 2. oktober 2022.
Da får vi storfint besøk av biskop Stein Reinertsen, prost Asgeir
Sele og ordfører Bjørg Tveito Lundefaret med flere. Frøydis
sitter ved siden av meg og detaljplanlegger nå, mulig litt tidlig?
men det er mange detaljer som skal på plass
Videre jobbes det med lyssetting innvendig i Lunde kirke.
Kirkevergen skal sende ut anbud til elektrikere i løpet av
sommeren, og vi håper å kunne få på plass innvendig
belysning i oktober/november.
Torsdag 2. juni dro Erling Kvamme, Frøydis B. Holte og Mona
Halsvik til Oslo. Vi hadde avtalt med flere firmaer som har
levert inn anbud om å komme på prøvespilling av de ulike
instrumentene. Dette var veldig spennende.
Håper å få på plass flygelet til
jubileumsgudstjenesten i Lunde kirke
28. aug. 2022.
Det går mot sommer og velfortjent ferie
for alle ansatte. Feriekabalen finner du i
bladet her.
Gudstjenestene blir annenhver
søndag i Ulefoss og Lunde gjennom
sommeren. Se detaljer på bakerste side
av bladet.
Ha fine og gode sommerdager
Mona
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Lunde Minigospel

Minigospel har hatt samlinger jevnt og trutt gjennom hele
vår-semesteret. Vi har hatt vanlige øvelser med sang, leik,
dans, spill på rytmeinstrumenter, Gulliver og Bibel-historier, og
vi har opptrådt på tre familiegudstjenester. Den ene var
karneval-gudstjeneste i Lunde kirke der vi kom utkledd som
bl.a. prinsesser, havfrue, SuperMario og enhjørninger. Den
andre var sammen med de tøffe Tårnagentene i Lunde kirke. Vi
rundet av semesteret med familiegudstjeneste på Solhaug, der
det bl.a. var åpning av Supertorsdag sin kunstutstilling og ute
hadde konfirmantene aktiviteter for alle barna. Nå er det
sommerferie fra Minigospel, men vi planlegger å starte opp
igjen torsdag 8. september! Da er alle barn i alderen 3-6 år
(t.o.m. 1. klasse) hjertelig velkomne til å være med!
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Supertorsdag
Supertorsdag har gått sin normale gang igjennom hele året.
Supertorsdag ble delt inn i to alderstilpassende grupper tidligere
og dette har vi fortsatt med i 2022 fordi det fungerer veldig fint.
Vi samles først til «supertimen» etterfulgt av is og
aktivitetsgrupper.
Høst og vår har vi fokusert spesielt på utstillingen til kirkejubileet
8. mai på Solhaug menighetshus. Her har barna laget diverse
ting som skulle stå på utstillingen.
Supertorsdag har også deltatt dette
vårsemesteret på
karnevals gudstjenesten,
tårnagent-gudstjenesten og
utstillingen 8. mai på Solhaug.
Spesielt Tårnagent har vært svært
populært hos deltagere på
Supertorsdag. Vi har noen
«fellessamlinger» med begge grupper
innimellom. Vi hadde påskeavslutning i
vår. Da var begge grupper invitert sammen med foreldre og det
var kveldsmat og påskeaktivitet for både
foreldre og barn. Semesteret ble
avsluttet med aktivitetsdagen 8. mai på
Solhaug. Her hadde Supertorsdag sin
utstilling. Det har vært hyggelig at de
voksne har hjulpet til og vært
behjelpelige. Stor takk til alle frivillige
som gjør en flott innsats på
Supertorsdag!
Takk for et flott år!
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Min salme av Renny Pettersen
På 70-tallet var jeg et par år med i Oslo Ten-Sing, der sang vi
denne salmen og den likte jeg. Enkelt og avslappet.

Å leva, det er å elska
Å leva, det er å elska
det beste di sjel fekk nå;
å leva, det er i arbeid
mot rikare mål å trå.
Å leva, det er i livet
å finna det største verd;
å leva, det er å vinna
til sanning i all si ferd.
Å leva, det er å leggja
all urett og lygn i grav;
å leva, det er som havet
å spegla Guds himmel av.
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Gratulerer med to kirkejubileer
Det er ikke ofte en menighet kan feire to kirkejubileer samme
året. Dere har to flotte kirker. Takk for at dere vil feire begge
to med et imponerende program. Uten disse kirkene ville ikke
lokalsamfunnet vært det samme. Kirkebyggene er stedet for
de lange linjene og de store hendelsene i livet, enten det er
glede eller sorg. Ikke minst er de stedet for de helt vanlige
dagene, de det er flest av. Derfor er de så viktige for oss.
Ordet kirke betyr «det som hører Herren til». Her møter Gud
oss og gir oss en himmel over livet og noe vi kan leve og dø
på fordi Jesus Kristus døde og stod opp for vår skyld. De gir
oss håp til å møte dagens utfordringer.
Jeg ser frem til å
komme å være med på jubileumsgudstjenesten i Flåbygd
kirke 2. oktober.

Vennlig hilsen
Stein Reinertsen
Biskop i Agder og Telemark
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Innblikk i utstillingen til
Supertorsdag 8. mai 2022

Bildene er tatt av: Frøydis
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“Stabat Mater” av Rossini
I anledning årets kirkejubileum i Lunde og Flåbygd sokn,
fikk Lunde kirke en storslått gave, der Telemark symfoniorkester, Con Vocale, Vestfold operakor og prosjektkor under
ledelse av kommunens egen kulturskolerektor Cedomir
Popadic fremførte «Stabat Mater»» av Rodssini.
Søndag 12. juni 2022 fant 200 tilhørere veien til kirken hvor
publikum fikk en mektig flott opplevelse der 60 sangere og 40
musikere fremførte verket i samarbeid med solister Cecilie
Rønning, Ingunn Kilen, Mads Wighus og Lunde egens brumlebass Jakob Zethner.
Dette var en fantastisk opplevelse vi aldri har opplevd maken
til i Lunde kirke. Tusen takk til Cedormir som har planlagt
konserten i 3 år! Vi gir terningkast 6.
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Vårkonsert med Sigvart Dagsland
trio og Lunde kammerkor
Mange fant veien til Lunde sluseamfi søndag 22. mai for å
være med på vårkonsert og allsang på slusa med Sigvart
Dagsland trio og Lunde kammerkor.
Været viste seg fra sin beste side og endelig kunne vi ønske
Sigvart Dagsland velkommen til Lunde etter to år med korona.
Lunde kammerkor, under ledelse av Frøydis B. Holte, har øvd
jevnt og trutt gjennom vinteren – for å være med og kore til
Sigvart Dagsland, noe de klarte med glans.
Sigvart Dagsland fremførte nye låter og noen eldre låter, og
med et publikum midt i livet, var nok de gamle låtene mest
kjent, slik som «Alt eg såg», «De umulige».
Konserten ble veldig bra og folk koste seg. Lunde kan være
stolt av å ha et så flott kor, som arrangerer flere konserter
gjennom året. Det ligger mye arbeid bak en konsert og spesielt
moro var det at Sigvart selv var strålende fornøyd med Frøydis
og koret og ville gjerne komme igjen.

Koret benyttet
anledningen til å avsløre korets nye navn
som er:
KORiander.
Har du lyst til å bli
med i koret?
Ta kontakt med
Frøydis
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Hilsen fra soknerådet
Menigheten vår er godt kjent med Ave
og Magnes Mølsters arbeid i Estland, der
det bygges menighet i lokalmiljøet,
organisert gjennom Det Norske
Misjonsselskap. I flere år har Lunde og
Flåbygd menighet støttet dette arbeidet
økonomisk gjennom misjonsprosjektet. I
år har vi nådd målet vi hadde satt
oss,100.000,- kr, alt samlet inn gjennom ofringer i vår menighet.
Vi kunne valgt et nytt prosjekt nå, men vi som menighet har et
spesielt forhold til vår tidligere ungdomsprest, så det var et
enstemmig menighetsmøte som ønsket å fortsette å ha dette
som vårt misjonsprosjekt. Det gjenstår å lage en avtale på det,
men det er ikke annet å si enn at menighetsarbeidet i Estland
er viktig og godt og det er en glede å støtte Magne og Ave
videre i arbeidet. I soknerådet er vi preget av at
jubileumsarrangementene har startet å rulle. Oppstart var nå i
mai med vellykkede arrangementer, både aktivitetsdagen på
Solhaug (se utstillingsbilder et annet sted i bladet) og Allsang
Foto: Anette
H. Johanson
på slusa med selveste Sigvart Dagsland (også
skrevet
om i
dette nummeret). Staben har stått for gjennomføringen,
jubileumskomiteen for ideer og planlegging og soknerådet har
hatt den takknemlige oppgaven å stille frivillige. Vi har noen
dyktige mennesker i staben vår, ellers ville ikke dette har gått
så knirkefritt. Ellers ser vi frem til soknerådsmøte i juni, som vi
skal ha felles med Holla og Helgen. Dette viktige samarbeidet
har ligget brakk i koronatid, vi tenker at begge sokn kan komme
styrket ut av felles drøftinger på ting som angår oss begge.
Med hilsen fra
Katrine Røimål Burmester,
Leder i soknerådet
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Eit minnestreif av Halvard Kårstein
Stykket nedanfor, knytta til bedehuset Fredheim i Flåbygd, er
henta frå bind 7 av Meir frå bygda, «Dagar attmed Straumen»,
utgjeven i 2015 av Flåbygd Grendelag og Lunde Sogelag. Boka
er skriven av Halvard Kårstein og er ei rekke «minnestreif» som
han kallar det, i hovedsak frå oppveksten sin i Flåbygd.
Halvard Kårstein (1933 – 2020) vaks opp på Strengensida.
Etter studenteksamen ved landsgynmaset i Bø var han eit år
lærar i Landsmarka, på Hovlandskulen, før han tok lærarskulen.
Ferdig utdanna fekk han lærarpost ved Frønes skule i
Kilebygda. Etter noko etterutdanning tok han jobb i Kragerø og
seinare i Drangedal. Som pensjonist budde han nokre år i Oslo
før har flytta heim til Flåbygd. I 2015 mottok Halvard Nome
kommunes ærespris for den levande skildringa av miljø og
levemåte i Flåbygd på 1940 og 50-talet i boka si, «Dagar attmed
Straumen», og ikkje minst for den den omfattande samlinga si,
«Flåbygdmålet slik eg hugsar det frå 1930 og 1940-åra». Dei
siste åra av livet var han på sjukeheimen i Lunde.
Harald Ovenstrøm
FREDHEIM
Lekmannsrørsla hadde vel etter måten ei sterk stilling i mange
Telemarksbygder. Slik var det i Flåbygd òg i min oppvekst, og
da med tydeleg sentrum og tilhaldsstad på Fredheim. Det gjekk
lenge gjetord om dei store vekkingane som hadde funne stad
nettopp der i åra kring 1930. Mange i min nærmaste krins var
varig merkte av påverknad og opplevingar i denne tida. Det blei
vel meir og mindre opphavet til den flokken av bygdefolk som
kalla seg omvendte. Å bli med var som eit fast uttrykk for det å
slutte seg til denne flokken, eller bedehusflokken om du vil. I
denne venneflokken fann du personar frå alle lag av
bygdefolket. Det var ingen tydelege sosiale eller politiske skilje å
merke. Slik sett kan ein mest seia at bedehuset var med og viska ut gamle klassemotsetningar.
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Ei anna sak er at søsken, ja, enda til ektemakar, kunne ta ulike
standpunkt i desse viktige spørsmåla. Dette hang vel mest
saman med personleg gemytt og sinnelag.
I det heile vil eg tru at den religiøse vekkinga gav lite opphav til
strid og motsetnader i bygda. Flokkane med frelste og ufrelste
såg lite skeivt til kvarandre. I det daglege bygdelivet sto flokkane
jamnast saman i arbeid så vel som i styring. At prestane i soknet
oftast råka til å halle mot den meir ortodokse gudstrua, gjorde vel
òg sitt til at kyrkje og bedehus lettare fann kvarandre.
Miljøet rundt bedehuset vårt var truleg lite annleis enn det
me kjenner frå misjonshus andre stadar. Etter temmeleg fast
oppsette ruter fekk bygda jamleg besøk av misjonsfolk og
emmisærar. Dei kunne gjerne bli verande ei veke eller to; og da
enda det jamnast med fest på Fredheim på sundagskvelden. Dei
tilreisande predikantane fann støtt opne heimar med både kost
og losji hos misjonsfolket i bygda. Dei tok til takke med vanleg
kvardagsstell, enda om husmora somtid nok gjerne ville gjera
seg litt ekstra umak med serveringa.
Møte og festar på Fredheim hugsar eg mange av frå
barneåra. Foreldra mine gjekk dit tidt og ofte, og eg følgde med.
Eg veit ikkje om eg forsto så mykje av innhaldet, men der var
alltid noko å legge merke til; og eg gjorde meg vel mine barnlege
tankar om det eg såg. Inst med veggen, innafor Far, fann eg jamt
plassen min. Gjorde meg vel så liten eg kunne, men utan å miste
oversynet. Kaffipausa lika eg bare så måteleg. Karane snakka så
lenge om vêret og arbeidet sitt, eller onnene, og det var lite
spennande. Så blei det ein liten tur ut, så Far fekk ein røyk. Men
der ute på trappa var det jamt så mykje stim og mas, så det var
godt å komma inn att.
Enda festen med vitnemøte, vakna eg visst meir til. Det var
mest mennene som tok ordet, trur eg. På kvar sin måte fortalde
dei litt om kjenslene og opplevingane sine i gudslivet. Eg syntest
nok dei var modige, men var likevel litt glad fordi Far sjeldan sa
noko. Kunne visst ha takka han for det. Men desse folka rundt
meg, som ofte las opp or ein halvdansk Bibel, dei bar elles fram
vitnemålet sitt på eit ekte flåbygdsk heimemål, så trygt og traust
som bare djupaste ærlegdom kan tillata.
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Dei gjorde seg ikkje mykje til, korkje for Gud eller for kvarandre.
Godt var det òg at gardmannen med skog og eigedom bruka
same ord og fakter som den som lite åtte.
Predikantane var mest alltid menn, men alderen kunne variere
mykje. Alle hadde liksom sin eigen stil og sitt særkjenne.
Somme var alvorlege og beint fram litt uglade i tonelaget.
Andre var meir lettliva og spøkefulle med kvikke replikkar.
Somme greip lett til gitaren, og enda gjerne talen sin med ein
song eller to. Det var no alltid kjærkomme.
Ein gong imellom fekk den tilreisande preikaren litt ekstra
respons på møta sine. Mange møtte da fram til samlingane, og
somme var tydeleg gripne. Slik kunne det råka at venneflokken
fekk ein liten tilvekst mot slutten av møteveka. Heile
forsamlinga heldt liksom pusten når ein eller fleire gjekk fram
for å gje seg over til Gud, slik det oftast blei uttrykt.

For meg blei dette mest som eit lite drama, som eg var vitne til i
alvor og undring. Det var liksom litt fælt òg at alle skulle høre
kor dei gret og bad. Eg hadde hørt om dei som fall frå att
seinare, og kjente på meg at dette var ingen spøk. Visste og at
dette var ei storhending, som folk ville snakke om rundt i
bygda.
Dess meir triveleg blei det å ta på heimvegen, når alt var
overstade. Få lee på beina og dra inn frisk luft. Det var det flust
høve til for oss frå Strengensida. Vinterstid gjekk me helst
storvegen til Norheimbrygga, og så vidare fjørene opp til
flytebrua og over der. Stemninga letna òg mykje på vegen. Dei
vaksne prata og lo etter kvart, og pusta liksom letta ut. Hadde
predikanten losji hos nokon på vår side, blei han òg med i
flokken. Det var alltid rart å legge merke til korleis han tedde
seg når han ikkje sto på talarstolen. Somtid blei han mest som
eit anna menneske, full av moro og gap. Det var mykje å undre
seg over.
Men kva var vel Fredheim utan juletrefestane og dei store
basarane? Juletre med levande lys midt på golvet, og opptil tre
fulle ringar i marsj rundt; og i Flåbygd var folk glade i å synge.
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Men fyrst hadde læraren lese ei morosam forteljing frå eit
juleblad, - og etterpå var det utdeling av posar med godt i.
Under krigen vanka det gjerne eple og heimelaga karamellar i
posane, og elles kva ein kunne finne på av godsaker.
Basar på Fredheim blei med åra som eit begrep, noko meir
enn misjon og pengeinnsamling. Til tider var det mest som ei
stormøstring av saum og handarbeid på sitt aller beste.
Både ein og to kvinneforeiningar hadde stade på både vinter
og vår for å få gevinstane ferdige; og med det var det korkje
fusk eller pusleri. Rundt om i heimane, både i Flåbygd og
Lunde, ligg det nok enno fine handarbeid av ulike slag, som i

si tid låg på gevinstbordet på Fredheim. Alle tok nummer, og
nokre, ikkje så reint få heller, fekk med seg heim
hardangersaum eller broderte dukar av ypparste kvalitet.
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På slike basarar, som elles på møte og festar, kom det godt
med at flåbygdingane var glade i å synge. Rett som det var
stilte musikkforeiningen seg opp med gitarane sine og song og
spela. Dei valde jamnast ut melodiøse vekkingssongar, som
dei gjerne gav eit taktfast og rytmisk preg. Det var god
avveksling frå lange og omstendelege preiker.
At Fredheim var og er eit misjonshus, er greitt nok. Men på
sett og vis blei det noko meir òg: Ein trygg møtestad for alle i
bygda, anten dei sto innafor eller utafor kristenflokken. Ingen
var for høg eller for låg til å gå dit.
Her fekk folk bruk for evnene sine av ulike slag, i song,
musikk, handarbeid, eller servering og tilrettelegging. For
Fredheimkulturen var der ikkje av seg sjølv.
Der var heile tida nokon som sto bak og skuva på lasset og
fekk det til å gli. Med misjonsfolk og utsendingar frå sentrale
organisasjonar kom det inspirasjon og impulsar utafrå på ulike
vis, slik at Fredheim og livet der kunne gå i takt med landet
rundt oss.
Såleis blei det nok på Fredheim at både stille og levande
filmbilde fyrst blei synte for oss i Flåbygd. Om bygda mangla
elektrisk straum aldri så mykje, fekk misjonsmennene likevel
fram tydelege bilde på duken sin. Ting som me hadde hørt om
både på skulen og på sundagsskulen, fekk me sjå livs
levande, både til undring og til oppbygging for små sjeler, ja,
for store òg. Madagaskar og Tananarive var ikkje lenger bare
namn på kartet.
Kan hende er ikkje Fredheim lenger det sjølvsagde
utgangspunktet, korkje for gammal tru eller ny praksis i bygda.
Og ringverknadane rundt hendingane der er vel ikkje lenger så
tydelege i det moderne bygdelivet. Men for oss som hugsar ei
anna bygd og ei anna tid, var Fredheim som eit åndeleg
sentrum å kalle, eit verdigrunnlag, som me alle på eit vis måtte
rekne med og ta stilling til.
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Fidus ungdomsklubb
Fidus ungdomsklubb er en fin plass for ungdommene på bygda
å være. Det har økt med antall ungdommer igjennom hele året,
og på det meste har det vært nærmere 80 ungdom på Fidus
ungdomsklubb.
«Kunne ønske Fidus var oppe hver eneste dag» ble det uttalt
av en av deltagere på Fidus.
Vi har begynt med fellessamlinger i storsalen hver fredag ledet
av ungdomsleder Cathrine. Her har vi felles quiz eller
konkurranser, gjestetalere eller dagens spørsmål. Her blir også
viktig informasjon gitt. Etterpå er kiosk, diskotek, bordtenniskonkurranse, ps5 m.m.
Til høsten inviteres alle nye konfirmantforeldrene til å ta en vakt
hver på Fidus. Det vil bli gitt oppgaver i kiosk og vakt ved
diskotek og uteområde.
Denne våren har vi også hatt hyggelig besøk av politiet. De var
innom en god stund på Fidus og spilte bordtennis med
ungdommene, fikk visning på Solhaug/ og i diskoteket. De fikk
også en kaffekopp og brukte god tid med lederne og
ungdommene på Fidus.
Det blir fint å ha et samarbeid med politiet fremover.
Til høsten får Fidus besøk
av Acta og Ragnar
Nøstrud som gjestetalere.
Det har vært et flott år på
Fidus!
Stor takk til alle frivillige
som har gjort det mulig at
vi kan ha
Fidus oppe og gjort en
17

Kyrkjejubileum 2022
25. juni kl. 20.00 - Lunde sluseamfi:
Konsert med Trygve Skaug
Billett: Kr. 485,- www.eventim.no
16. aug. kl. 20.00 - Horg kulturhus:
Tingingsverk: Voluspå vs. Draumkvedet
Billett: Kr. 250,- www.ticketco.no

21. august kl. 13.00 - Flåbygd kyrkje:
Kyrkjekonsert med Stig Ulv
Gratis inngang
28. august kl. 11.00 - Lunde kyrkje:
Festgudsteneste
18. sept. kl. 19.00 - Villa Lunde:
Marko & Adriane - ein familieopera
2. okt. kl. 11.00 - Flåbygd kyrkje:
Jubileumsgudsteneste
16. okt. (TBA) - Flåbygd kyrkje:
Kyrkja som kulturell arena:
Foto: Silje Laland Moe
Konsert med Maria Halland
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Program sommar/haust
21. okt. kl. 18.00 - Solhaug kyrkjelydshus:
Allsangkveld med brødrene Ajer
Inngang: Kr. 200,27. okt. (TBA) - Ulefoss samfunnshus:
Gudspartikkelen
30. okt. kl. 17.30 - Flåbygd kyrkje:
«Preikur med host og hark»
Om Landstad i Flåbygd ved Rune Lia
Haust (TBA) - Lunde kyrkje:
Flygelkonsert med kulturskule-elevar
4. nov. kl. 12.30 - Lunde kyrkje:
«Kirkerottene» - ei barneforestilling
Desember (TBA) Lunde kyrkje:
Julekonsert
TBA - Flåbygd kyrkje:
Folkemusikk-konsert
Meir informasjon: lundekirken.no / nome.kommune.no
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Møter nordmenn best
gjennom dugnad
På Lunde Vandrerhjem møter vi den sympatiske driveren av
vandrerhjemmet Peter (Petrus Johannes Maria van Heerebeek)
og vi slår av en prat.
Du kommer fra Nederland. Hva førte deg til Norge og Lunde?
Mitt første møte med Norge var en campingferie i 2008 hvor vi
besøkte bl.a. Dalen og Odda. Vi likte skandinavere godt og tok
turen igjen året etter. Da var vi til Trysil og Lillehammer, men vi
syns best om Telemark.

Jeg tok et kurs i norsk for å lære språket, syns det var gøy å
kunne et ekstra språk. Samme år, i 2009, fikk jeg se en annonse
på nett om et tilflytningsprosjekt via organisasjonen Placement.
Nome kommune og Kanalcampingen søkte etter driver av
vandrerhjemmet. Så etter mitt første møte med kommunen og
Erling Skoe (Kanalcampingen) i 2010 flytta jeg i 2011 hit og tok
over drifta her.

Hva jobba du med før du kom hit?
I 20 år jobba jeg som IKT-konsulent, en jobb med mye stress,
lange dager og lange bilkøer. Jeg ønsket forandring i livet mitt
før jeg fylte 50 og hadde lyst til å jobbe med mennesker.
Du er ikke helt ukjent med kirkelige aktiviteter fra din oppvekst i
en katolsk menighet i hjemlandet?
Under oppveksten jobbet jeg som «altergutt» i kirken, bl.a. med
forskjellige tjenester under brylluper, vielser og gravferder.
20

Og min mamma jobbet som renholder i kirken i mange år og
pappa satt flere år i kirkestyret.
Du trives godt her på Lunde Vandrerhjem?
Ja her har jeg trivdes godt helt fra jeg kom hit. Fint å kunne
bidra i lokalsamfunnet.
I sommermånedene er det fullt opp å gjøre her hele dagen,
mens i vinterhalvåret har jeg mange som bor her, innleide
arbeidere fra bl.a. Bandak, Conform, Statkraft, veiarbeidere og
folk som jobber med kartlegging av Fensfeltet for å nevne noen.
Da er det stille her på dagtid, så da har jeg jobba en del som
tilkallingsvikar ved Holla 10-årige skole, noe jeg også trives godt
med.
Du kan si at du har
helårsdrift her med
mer enn
overnattinger?
Ja her blir det
arrangert bursdager,
quiz-kvelder (med
opptil 50 deltagere),
Konfirmasjons selskaper og
årsmøter m.m., så
det er bra med
aktiviteter hele året.
Idrettslag,
musikk-korps og
sangkor kommer hit
for å ha sine
samlinger hvert år og
når det er
21

SommerlandCup i Bø er det folkesamt her.
Jeg pleier å si sånn at for folk som ikke har bobil eller telt så er
vandrerhjemmet det eneste overnattingstedet i Lunde!
Du regner deg selv som lundehering nå da?
Ja jeg trives veldig godt her og har vært vant til sosial kontroll
fra landsbygda fra før og jeg prøver å være engasjert
lundehering med bl.a. å delta i forskjellige dugnader og
gjennom samarbeid med lokale foreninger, bedrifter og lag. Jeg
føler meg akseptert og godt ivaretatt her.
For ikke lenge siden flytta jeg inn i nybygd hus på Ajersida,
sammen med min kjære samboer, etter flere år å ha bodd i
Meierigata i sentrum.
Så nå er vi lundeheringer og har slått rot her.

Kyrkjebladet takker for praten og ønsker Peter og Vandrerhjemmet alt godt framover

Skyssordning
Vi har nå på plass en ordning med
skyss til menighetens gudstjenester
og arrangementer. Ring tlf: 41234904.

så ordner vi det.
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Konfirmanter 2022
Lørdag 3. september kl. 11.00 i Lunde kyrkje
Andreas Gjelstad
Emma Christensen Rottem
Gunne Halvor Mogstad
Hanna Viker
Hannah Helene Haldorsen Homdrom
Ingrid Helene Kittilsen
Jenny Haugane
Lørdag 3. september kl. 13.00 i Lunde kyrkje
Ane Norheim
Elea Brauti
Jone Hanken Strand
Lars Holte
Lilly Aafløy Lien
Marlene Øyen
Mia Elisabeth Nicolaisen
Nora Lunde Håland
Tone Aarhus Funnemark
Tor Martin Fehn
Trym Kornkåsa Jønholt
Søndag 4. september kl. 11.00 i Lunde kyrkje
Johannes Enggrav
Magnus Lunde
Øystein Skårdal

Lørdag 17. september kl. 12.00 i Landsmarka kapell
Siri Helene Rell
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SANKTHANS
Sankthans eller Jonsok kallar vi det. Begge navna viser til
døyparen Johannes, og er ei kyrkjeleg høgtid til minne om hans
fødselsdag. Sidan Jesus sin fødselsdag har blitt sett til 25.
desember, og sidan Johannes i følge Bibelen blei født 6 mnd. før
Jesus, så sette dei hans fødselsdag til 24. juni. Og i begge tilfelle
feirar vi kvelden før, på juleftan og sankthanseftan, i staden for
sjølve dagen.
Også i norrøn tid var det eit midtsommarsblot, men det foregjekk
ein månad seinare. Etter at kristendommen blei innført, blei
feiringa som var kobla til Johannes, sterkare enn den gamle, og
midtsommarfeiringa havna på 24. juni.
Dagen var heilag fram til 1770-talet.

Nikolai Astrup: St.Hansfeiring ved Jølstervatnet (1909)
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Landstad skriver i Skikker og sagn frå Telemark:
«St. Hans aften pynter man sitt hus med bjerkeløv, brenner bål
og danser på fri mark.»
Bålbrenning har røttar i alle fall tilbake til 400-talet, og var
opprinneleg for å halde vonde ånder borte. Likeins bjørkelauvet
ved inngangsdøra var for å halde heksene borte.
Slik er mine sankthansminne:
Pappa sette alltid opp bjørkekvistar ved inngangen, ein på kvar
side. Rjomegraut litt tidleg på kvelden før me reiste ned til
tjønna for å brenne bål og fiske. Grilling var ikkje komme på
moten enda, heller ikkje var det bålforbud. Ein måtte bruke vett
og forstand etter som været var den kvelden. Kaffien blei koka,
gjerne i ein blekkboks, og mamma hadde med sukkerbrød med
melis på.
Nå hugsar eg det som om dei vaksne kvar einaste sankthans
prata om korleis dei hadde feira i ungdommen. Det var tydelegvis noko som hadde betydd mykje for dei. Den gongen samla
bygdefolket seg ved Venetjønn oppe mot Gygrestolen til
sankthansfeiring, der dei koka suppe. Ved Venetjønn var det
også fine dansarberg. Der var dei nok til lyse morgon, så bar
det rett til mjølkinga og anna fjosarbeid. Slik sat dei og fortalte,
og etter at bålet vårt hadde slokna, var det tid for å koma seg
på heimveg. Da var det på det mørkaste på natta og litt
skummelt, syntest eg, da me såg noko i vegkanten som lyste.
Det var sankthansormar, sa far min. Hått var nå ein slik orm,
tru, som lyste som fosfor i baken? Eg hadde nok også hørt om
heksene som var ute denne natta. Dei skulle til Bloksberg på
sopelimane sine. Heldigvis såg me ikkje noko til dei.
Det kunne bli litt seint før eg sovna denne kvelden, men det var
ikkje så farleg, for det var fridag sankthansdagen. Folk hadde fri
frå arbeid og skule, og butikkane var stengt.
Skrevet av:
Dordi E Norheim
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Lunde kammerkor

Foto: Kåre S. Pedersen

Lunde kammerkor er blitt til

Det var i forbindelse med Allsang på Slusa og konserten med
Sigvart Dagsland at vi offisielt annonserte vårt nye navn – håper
dere liker det like godt som oss. Vi skal «krydre» tilværelsen
med god sang!

Det å kore for en så kjent og kjær artist som Sigvart Dagsland
har vært vårt hovedprosjekt i vår. Veldig inspirerende og
morsom oppgave å få, og konserten ble knallbra!
Nå er det andre oppgaver i forbindelse med de to kirkejubileene
som står for tur, og dermed flere nye sanger å bli kjent med.
Og når disse er vel overstått, ja, da er det tid for å øve inn
repertoaret til neste julekonsert.

Da er vi forhåpentligvis tilbake til den gode gamle
julestemningen med full kirke, som vi har savna i lang tid.
Så det er mye å glede seg til framover også, og Koriander skal
gjøre sitt for å bidra til gode sang- og musikkopplevelser.
Vi er så heldige at vi har fått flere nye medlemmer i det siste, og
vi vil gjerne ha enda flere.
Vi har det trivelig sammen, og det å synge i kor er sunt for både
kropp og sjel!

Har du lyst til å være med, så send en melding til vår dirigent
Frøydis, tlf. 95027282 eller til Unni, tlf. 41020725.
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En hilsen i jubileumsåret!
Vi kan i 2022 feire to av våre vakre kirker,
Flåbygd kirke er 200 år og Lunde kirke er
150 år.
Begge jubilantene er rusta opp til
feiringen. Kirken i Lunde er blitt lyssatt,
noe som er blitt et flott skue når en kjører
inn mot Lunde i kveldstimer.
Flåbygd kirke får i disse dager nytt tak og
annet vedlikehold blir også gjennomført.
Kirkene våre er praktbygg i bygda vår, og
er et godt møtested i glede og sorg.
Vi er heldige i Nome kommune og har
mange frivillige, også innenfor kirken.
Disse har i lang tid arbeidet for at kirkene skal feires ordentlig
dette året, med arrangementer rundt i hele Lunde.
Feiringen har allerede startet med vakker konsert med Sigvart
Dagsland og Koriander (Lunde kammerkor) i strålende sol en fin
vårkveld på Lunde sluse.
Kirkehusene og kirkens virksomhet er en viktig del av tilbudet
for innbyggerne i en kommune. Kirkebyggene er klenodier og
praktbygg de fleste er stolt av, og som det knyttes minner og
sterke følelser til. Kirkene brukes både til å markere sorg og
glede, høytid og hverdag. Gjennom gudstjenester, kultur,
aktiviteter for barn/unge og omsorgstilbud har kirken en bred
kontaktflate.
Kirken bidrar til å gjøre lokalsamfunnet til et godt sted å være for
mennesker i alle livets faser.
Jeg ser fram til å delta i et rikt sammensatt program i
jubileumsåret, er glad for vi har flotte kirkebygg i kommunen vår,
ønsker lykke til og gratulerer med jubileet.

Bjørg Tveito Lundefaret
Ordfører Nome kommune
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Oversikt over stabens ferie
Jens Vassend

Uke 27, 28, 29

Jonny Bakkan

Uke 30, 31, 32

Frøydis B. Holte

Uke 29, 30, 31, 32

Cathrine Rønneberg

Uke 28, 29, 30

Anette S. Krøgli

Uke 27, 28, 29, 30

Ragnhild Halden

Uke 27, 28, 29, 30

Mona Halsvik

Uke 28, 29, 30, 31, 32

Prestekontoret på Lundetunet holder stengt fra uke 28 - 30.
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Dåp

Tarjei Rui Rønningen
23 janDøpt i Lunde kyrkje 24. april 2022

Gratulerer med dagen!
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
Gravferd i Lunde
Liv Anna Dorholt
Ingebjørg Hermansen
Hans Olav Bastiansen
Tora Malli Lia Smukkestad
Grete Synøve Bakos Plassen
Svanhild Ajer
Odd Sigmund Aasmundsen
Bjørn Slaathaug
Gravferd i Flåbygd
Igor Friedrich
Døpt i Lunde

Tarjei Rui Rønningen

Påmelding via nett:
https://minkirkeside.no/nome

(Dåp - konfirmasjon - vielser - ulike aktiviteter)
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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
August - oktober 2022

DAG DATO

Aug.

TID/
KL

MØTE / SAMLING

Månedens misjonsland: Nepal

Fre.
til
søn.

12.
til
14.

Søn.

21.

Se
«Skjærgårdsang» i Langesund
program
12.00
14.30

Sept.

Trovassli stevne. Taler: Ulf Børje Rahm.
Sang: «Godt Nytt».
Salg av mat, feitegraut mellom møtene.

Månedens misjonsland: Bangladesh

Fre.
Lør.
Søn.

2.
3.
4.

19.00
18.00
17.00

Bibelhelg m/ Kurt Hjemdal. Lunde Bedehus
«Veslekyrkja»
Samlingsfest Lunde Bedehus

Tirs.

13.

19.00

Bibeltime 1 v/ Leif Raustøl

Tirs.

20.

19.00

Tirsdagsamling. Besøk av: Arne Jørgen Lund,
Stathelle

Tirs.

27.

19.00

Sangkveld. Besøk av: Arne Øystein og
Berit Rambekk

Okt.

Månedens misjonsland: Mali

Tirs.

4.

19.00

«Fiskeaften med noe attått». Åresalg.

Tirs.

18.

19.00

Tirsdagsamling. Besøk av: Øyvind Barland,
Sannidal

Tirs.

25.

19.00

Tirsdagsamling. Besøk av: Herdis og Øyvind
Jørgensen

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.: 469 10 186

LUNDE KYRKJEBLAD

www.lundekirken.no

Organ for Lunde og Flåbygd kyrkjelyd

Kontortid:
Lundetunet:
Tirsdager kl. 09.00 - 15.00

Redaksjonskomité:
Torgjerd Lahus, Ragnhild Halden,
Dordi Elisabeth Norheim,
Åsta Irene Syvertsen og Mona Halsvik

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

Frivillig kontingent:
Kasserer: Eilef Sunde
Konto nr.: 2665.20.27139
Soknerådets konto nr.:
Bankgiro: 2665.20.00869

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

Bruk Solhaug

Trosopplærer / ungdomsarbeider:
Cathrine Friberg Rønneberg,
tlf: 905 07 822
caaathrine@hotmail.com

På Solhaug kan du ha minnesamvær,
barneselskap, barnedåp, konfirmasjon,
bryllup og konserter.

Sekretær:
Anette S. Krøgli, tlf: 469 10 186
anette.sneddon@nome.kirken.no

Lag og foreninger som
trenger et sted å være?
Ta kontakt med:
Harald Pettersen: tlf: 992 50 656
e-post: hpetter2@hotmail.com

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

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

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

Gave til Solhaug
Nå er det mulig å gi gave til menighetshuset.
Konto nr.: 2610.28.96490

Frist for innlevering av stoff
til neste nummer er:

Leder soknerådet:
Katrine Burmester, tlf: 91 91 39 73
katrine@familie-burmester.de
Kirkeverge i Nome kommune:
Mona Halsvik, tlf: 957 27 214
mona@nome.kirken.no

Mandag 5. september 2022
Trykt opplag: 1700 stk.
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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.

GUDSTJENESTER
Søndag 26. juni
3. s. i treenighetstiden
Romnes kirke kl. 11.00
Felles gudstjeneste
Mark 10, 13-16

Fredag 29. juli
Olsok
Romnes kirke kl. 18.00
v/ Leif Raustøl
Felles gudstjeneste

Søndag 28. august
12. s. i treenighetstiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
Jubileumsgudstjeneste
Joh 4, 27-30.39-43

Søndag 3. juli
4. s. i treenighetstiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
v/Anne Berit Sunde
Matt 9, 35-38

Søndag 31. juli
8. s. i treenighetstiden
Landsmarka kapell
kl. 11.00
Felles gudstjeneste
v/Dag Harald Undheim
Mark 12, 28-34

Lørdag 3. september
Konfirmasjon
Lunde kyrkje
kl. 11.00 og kl. 13.00

Søndag 10. juli
5. s. i treenighetstiden
Romnes kirke kl. 11.00
Felles gudstjeneste
v/Anne Berit Sunde
Matt 18, 12-18
Søndag 17. juli
6. s. i treenighetstiden
Flåbygd kyrkje kl. 11.00
Felles gudstjeneste
v/Anne Berit Sunde
Mark 3, 13-19
Søndag 24. juli
7. s. i treenighetstiden
Romnes kirke kl. 18.00
Felles gudstjeneste
v/ Dag Harald Undheim
Mark 5, 25-34

Søndag 7. august
9. s. i treenighetstiden
Romnes kirke kl. 11.00
Felles gudstjeneste
Luk 6, 36-42
Søndag 14. august
10. s. i treenighetstiden
Lunde sluse kl. 11.00
Felles gudstjeneste
1 Mos 33,1-11
Søndag 21. august
11. s. i treenighetstiden
Lunde kyrkje kl. 16.00
Samtalegudstjeneste

Med forbehold om endringer.
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Ragnhild Halden forretter der ikke annet er nevnt.

Søndag 4. september
Konfirmasjon
Lunde kyrkje kl. 11.00
Søndag 11. september
Ingen gudstjeneste
Lørdag 17. september
Konfirmasjon kl. 12.00
Landsmarka kapell

Søndag 18. september
15. s. i treenighetstiden
Flåbygd kyrkje kl. 11.00
Søndag 25. september
16. s. i treenighetstiden
Solhaug kl. 17.00
Familiegudstjeneste
Søndag 2. oktober
17. s. i treenighetstiden
Flåbygd kyrkje kl. 11.00
Jubileumsgudstjeneste

