
     

DEN NORSKE KYRKJA
Lunde og Flåbygd sokneråd

Holla og Helgen menighetsråd og Lunde og Flåbygd sokneråd hadde felles møte og 
sommeravslutning på Solhaug 15.05.22 fra kl.1800.  Etter møtet var det nydelig gryterett (takk til 
Carina og Jostein).
Før fellesmøtet hadde begge sokneråda separate møter fra kl. 1700-1800

Referat fra møte i Lunde og Flåbygd sokneråd 15.05.2022

Til stede:
Katrine Burmester,  Carina Syvertsen Pedersen, Nils Steinar Stavsholt, Øyvind Berg Andersen 
(deltok f.o.m sak 29/22), Øyvind Lunde, Jostein Vetland,  Inger Synnøve Røddenes

Forfall:  Ragnhild Halden,  Nils Kristian Hardang  

Sak 28/22 Godkjenning av innkalling og referat 
Ragnhild Halden har meldt forfall, derfor blir sak 31/22 tatt opp til høsten.

       Vedtak:
Innkalling godkjent
Saksliste fra møte 18.05.22 godkjent 

Sak 29/22 Planlegging av Jubileumsgudstjenestene
Det er staben som har ansvaret for selve gudstjenestene.
Soknerådet har ansvaret for arrangementene etter gudstjenestene.
Det vises til forrige møte der saken ble diskutert.  Etter forrige møte har det 
kommet innspill som gjør at saken behandles på nytt i dette møtet

 
       Vedtak:

1. Etter festgudstjenesten i Lunde kirke 28.08.22 arrangeres det festsamvær 
på Solhaug umiddelbart etter gudstjenesten.
Festen skal være åpen for alle interesserte.
I tillegg til de som ble foreslått invitert i forrige møte bør også leder for  
bedehuset og sparebankstiftelsen inviteres.
Det serveres kaffe og kaker.
Enkelt program med hilsener, noe allsang (lundesang og ...)og 
musikkinnslag
Soknerådsleder leder festen. 
Leder tar kontakt med personer som bes komme med hilsener:
Soknepresten, Leif Raustøl, evt. prost, ordfører, leder bedehuset, leder 
fellesråd, evt.repr.nabosokn.
Takke sparebankstiftelsen for gave til flygel

2. Festen etter Jubileumsgudstjenesten i Flåbygd 02.10.22 legges til Solhaug
Denne festen er med varmrett og det skal være påmeldinger.  Det er spesielt
inviterte gjester, ansatte og personer fra Flåbygd eller med spesiell 
tilknytning ti Flåbygd som skal inviteres.  Benytte f.eks. kyrkjebladet og 
hjemmesiden til grendelaget til dette
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3. Soknerådsleder tar kontakt med festkommiteen om de kan ta ansvar for 
bevertning og praktisk tilrettelegging av festene og for å drøfte nærmere om 
opplegg og bevertning.

Sak 30/22 Evaluering av kirkevertordningen
       Vi har nå holdt på med ordningen at soknerådsmedlemmene deler på å være 

kirkeverter i ca. 1,5år.  Dette har fungert godt og vært til nytte.  Spesielt i 
koronaperioden har ordningen vært viktig.  Holdningen i soknerådet er udelt positiv 
til å fortsette med ordningen.  Alle i soknerådet ønsker å stille opp.  
Soknerådets sekretær og leder ber om å få noen færre «vakter» da de også 
er klokkere.

       
 Vedtak:

Ordningen fortsettes på samme måte som i dag.  Alle soknerådsmedlemmene 
deltar.  Sekretær lager oversikt over fordeling.

Sak 31/22  Ønske om å spesifisere kirkeoffer
   Saken er fremmet av soknepresten.  Hun har forfall til møtet.

Vedtak: 
Saken utsettes til høsten

Sak 32/22 Eventuelt

Oppsummering og erfaringsutveksling når det gjelder familiegudstjenesten i 
Landsmarka og konserten med Sigvart Dagsland.
Mange gode tilbakemeldinger etter konserten med Dagsland både fra 
publikum, koret og Dagsland selv.  
Når det gjelder familiegudstjenesten i Landsmarka så var det en svært fin 
gudstjeneste. Foredraget til Jon Peder Lia om historien til 
Landsmarka kapell var svært interessant.  Øyvind og Anne Grethe Andersen hadde 
lagt opp et fint program for barna.  Det var dessverre svært få barn der.  Dette kan 
delvis skyldes kollisjon med et arrangement i barnas turlag.  Lærdommen er at vi må
finne løsninger som sikrer at vi får færrest mulig arrangementskollisjoner når vi lager
til arrangementer for ungene ungene.
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