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Kyrkjejubileum 2022

Andakt v/Ragnhild Halden
Kirken den er et gammelt hus,
står om en tårnene faller.
Det er med glede og takknemlighet
at vi feirer kirkejubileene, 150 år for
Lunde kirke og 200 år for Flåbygd
kirke. Begge byggene er vakre kulturskatter med flott arkitektur og kunst.
Kirkene er signalbygg i bygdene våre. Med sine tårn og spir skiller
de seg ut, som et annerledes hus i landskapet. Mange har et godt
eieforhold til kirka si. Det er her en har feiret livets store høytider av
glede som dåp, konfirmasjon og bryllup. Men kirka har også vært
stedet for sorgen, og hvor vi har tatt farvel med de vi er glade i.
Tenk om kirken kunne fortelle alt den har opplevd. Om dørstokken
kunne fortelle om hvem som har gått eller blitt båret inn og ut. Om
benkene kunne fortelle hvem som har sittet der, om prekestolen
kunne fortalt om det som det har blitt prekt om, og kanskje hvor
lang tid det tok. Døpefonten kunne fortelle om vann, liv og barnegråt. Nattverdskalk, disk og alterring kunne fortelle om nedbøyde
mennesker, som har kunnet reise seg igjen og gå ut i livet som tilgitte og gjenoppreiste mennesker. Altertavle og kunsten kunne
kanskje fortalt om hva folk kunne hvile blikket på, og hva som lå
folk på hjertet.

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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Og kirkeklokkene har lydd utover bygda som en innkalling og
markering av at det skjer noe her, i Guds hus.
For kirka er mer enn bare en ramme for høytidene. Kirkehuset er
et annerledes hus. Det er stedet for hvor vi møter Gud, og slik
regnes det som et hellig sted. Gud kan en møte og be til hvor som
helst, når som helst. Likevel har folk ønsket og bygd egne hus som
regnes som Guds hus, et spesielt sted viet til Han, der de kunne
samles. For uten folk her i kirka, da er det jo bare et kulturhistorisk
museum.
For det er når folk samles til gudstjenester, dåp, konfirmasjon,
bryllup og gravferd, at kirken er kirke. Det er fellesskapet, dets tro
og tvil, dets håp og sorg, dets glede og gråt som er kirken. Som
Grundtvig skriver så fint i salmen Kirken den er et gammelt hus:
Vi er hans hus og kirke nu, bygget av levende stene.
Paulus snakker om kirken som Jesu kropp på jord. Vi er alle en
del av den, og alle deler er like viktig. Det hjelper ikke om munnen
prater om Gud og hans kjærlighet, om ikke ørene hører. Det hjelper
ikke at øynene ser urettferdighet og ondskap, hvis resten av
kroppen ikke vil gjøre noe med det. Det hjelper ikke om hodet
ønsker å gjøre det gode, hvis hendene er knyttet igjen. Det er
som fellesskap vi skal, som kirkehuset selv, leve ut det vi er kalt til:
å fortelle om Guds kjærlighet og nåde, vist oss i Jesus Kristus i
ord og handling.

Gratulerer med kirkejubileet!
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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Lunde Minigospel
Lunde Minigospel har hatt en lang god ferie, men starter nå opp
igjen med øvelser på Solhaug menighetshus torsdager
kl. 17:00 - 17:45. Første øvelse er 8. september.
Minigospel er for alle barn i alderen 3 - 6 år, (t.o.m. 1. klasse).
Øvelsene består av sang, signaler, dans, spill på rytmeinstrumenter, Gulliver, Bibel-historier og mye gøy! Vi opptrer på
ca. to familiegudstjenester i semesteret.
Frøydis blir sykemeldt et par uker i høst, så her er planen noen
uker framover:
Torsdag 8. september
Torsdag 15. september
Torsdag 22. september
Torsdag 29. september
Torsdag 6. oktober
Torsdag 13. oktober
Torsdag 20. oktober

Øvelse Solhaug
Øvelse Solhaug
FRI
FRI
Øvelse Solhaug
Høstferie
Øvelse Solhaug

Videre går øvelsene som normalt fram mot desember.
Påmelding via https://minkirkeside.no/nome, eller appen
«MinMenighetsportal». De som har registrert seg tidligere, kan
melde seg på direkte til Frøydis via SMS (950 27 282)
Kontingent: Kr 150,- i halvåret.
Følg med på menighetens hjemmeside: http://lundekirken.no og
Facebook: «Trosopplæringen i Lunde og Flåbygd» for
informasjon og oppdateringer.
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Supertorsdag og Fidus
Høsten er i gang for fullt, og mange
venter på at Supertorsdag og Fidus
skal åpne igjen.
Cathrine er dessverre sykmeldt og går
ut i permisjon fra starten av januar.
I hennes fravær har vi ansatt
Heidi G. Holth for å ivareta
Supertorsdag, Fidus og konfirmantarbeid rettet mot prostiets storsatsning
Ønsket og Elsket.
Heidi er 21 år og kommer fra Seljord, men bor nå i Bø.
Hun har vært med i lederteamet til Ønsket og Elsket i en
årrekke, og brenner for arbeid med barn og unge.
Heidi starter til uka (tirsdag 13. september), og kommer til å
gjøre seg litt kjent både her i Lunde og i Ulefoss.

Vi har i skrivende stund ikke satt opp eksakt dato for når Supertorsdag og Fidus åpner dørene, så følg med på våre nettsider,
facebook m.m.
I mellomtida er alle velkommen til Supertorsdag kl. 17.30 19.00 (Startet opp 1. september) og ungdomsklubben
«Klubben» som starter opp 30. september på Fredheim.

Kontaktinformasjon:
Heidi G. Holth
tlf: 476 48 003
heidi.holth@nome.kirken.no
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Hilsen fra staben
Siden sist jeg skrev i bladet, er vi kommet godt i gang med å
feire menighetens kirkejubileumsår.

Klimaskallsikringen av taket i Flåbygd ble ferdigstilt før ferien og
nå gjenstår det å male nytt material på våpenhuset og
vaske ned kirken ute- og innvendig, før festgudstjenesten 2.
oktober.
Mange fant veien til konserten med
Trygve Skaug m/ band i Lunde sluseamfi lørdag 25. juni 2022.
Trygve Skaug er mest kjent som artist,
låtskriver og poet. Han har mottatt
flere gullplater og nominasjon til
Spellemannsprisen.
Vi er stolt over at han ville bidra årets
jubileum.
16. august inviterte Horg kulturhus v/
Helge Strand til bestillingsverket
Voluspaa vs. Draumkvedet.
Dette var en fantastisk forestilling i
Horgs lune lokaler, med fullt hus når
antall publikummere nådde 20.
Vi er glad over å ha Helge Strand
med i kirkejubileumskomiteen.
Han har vært med å bidratt til flere
arrangement i jubileumsåret.
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Bare timer før årets samtalegudstjeneste
hadde Flåbygd kirke besøk av musikeren
Stig Ulv. Han representerer noe helt
spesielt på den norske musikkhimmelen.
Det handler om han og gitaren, et friminutt
fra stress og mas - ja sjelefred.
Helge Strand har kjent Stig Ulv i en
årrekke og kunne fortelle at ansatte i
barnehagen setter på musikk av Stig Ulv
når barna skal sove.
Innimellom mange fine arrangement har staben utført samtalegudstjeneste og konfirmasjoner i Lunde kirke. 14. september
inviteres konfirmantkullet for 2023 til informasjonsmøte på
Solhaug. Påmeldinga er åpen på www.lundekirken.no/
konfirmasjon.
På side 5 kan dere lese om den nye vikaren som skal ivareta
barne- og ungdomsarbeidet framover. Hun starter 13. sept. og
vil være både litt her i Lunde og på Ulefoss.
KORiander og minigospel har startet opp etter ferien og vi
jobber med å få startet opp SuperTorsdag og Fidus. Følg
med på nettsider og FB.
Nyhetsbildet verden over, er preget av Dronning Elizabeths
dødsfall. Her i Nome har det vært mange dødsfall de siste
månedene og med sommerferie har det vært mye å gjøre for
staben. Da er det godt det har vært varmt og tørt, slik at behov
for klipping av gress ikke har vært for stort.

I slutten av oktober drar staben på Stiftsdager i Kristiansand.
Dette er et arrangement der alle ansatte i Bispedømmet treffes
for å dele erfaringer, gå på interessante kurs og være sosiale.
Jeg skal i vinter være med på lederutviklingsprogram via KA,
og skal på første samling fra 12. - 16. september. Det blir
spennende.
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Hilsen fra staben v/ Mona

Gullkonfirmanter 2022
Søndag 20. november er det klart for årets Gullkonfirmant-treff.
Invitasjoner er sendt ut og vi ønsker alle som stod til
konfirmasjon i 1972 i Lunde og Flåbygd sokn velkommen til
gudstjeneste i Lunde kyrkje og fest på Solhaug menighetshus.
Vi starter med gudstjeneste søndag 20. november kl. 13.00 i
Lunde kyrkje ved sokneprest Ragnhild Halden. Det blir tatt
gruppebilde rett etter gudstjenesten, før turen går videre til
Solhaug menighetshus. På Solhaug blir det servert varm mat,
kaffe og kaker. Det blir god tid til å friske opp gamle minner.
Ta gjerne med bilder.
Dersom du kjenner noen som ikke har fått invitasjon, ta gjerne
kontakt med oss på kirkekontoret.
Påmelding innen tirsdag 1. november til:
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no eller
telefon/sms: 469 10 186.

Pris kr. 400,- pr person (inkl. bevertning og gruppebilde).
Betales til kontonr.: 2665.20.00869.
Merkes med "Gull + navnet ditt". Husk å gi beskjed ved
eventuelle matallergier. Antrekk: Pent, gjerne bunad.
Velkommen til Gullkonfirmant-treff!
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Konfirmanter i
Lunde og Flåbygd menighet 2022

Foto: Bilde for Bilde, Kåre Pedersen

Rad 1 (foran) fra venstre:
Hannah Helene Haldorsen Homdrom, Ingrid Helene Kittilsen,
Marlene Øyen, sokneprest Ragnhild Halden, Emma Christensen
Rottem, Jenny Haugane, Elea Brauti.
Rad 2 fra venstre:
Lilly Aafløy Lien, Nora Lunde Håland, Siri Helene Rell,
Hanna Viker, Mia Elisabeth Nicolaisen,
Tone Aarhus Funnemark, Ane Norheim.
Rad 3 fra venstre:
Tor Martin Fehn, Gunne Halvor Mogstad, Magnus Lunde,
Johannes Enggrav, Øystein Skårdal, Jone Hanken Strand.
Rad 4 (bakerst) fra venstre:
Andreas Gjelstad, Lars Holte, Trym Kornkåsa Jønholt.
9

Hilsen fra soknerådet
Før sommerferien hadde soknerådene i
begge menighetene i kommunen et
felles møte for å drøfte felles anliggende.
Hovedtemaet denne gangen var
organiseringen av gudstjenester når
prestene har sin månedlige frihelg. Det
har til nå enten vært løst med å ha felles
gudstjeneste for begge sokn eller at den
presten som ikke har fri, gjennomfører to
gudstjenester den søndagen, en i hvert sokn. Vi har det siste
halve året brukt den siste modellen, med gudstjenestene begynner 11 og 13. Dette har vært en gunstig ordning for prestenes
arbeidstid, men det viser seg også vanskelig å samle folk kl. 13
på en søndag. Erfaringer med dette ble drøftet på fellesmøtet
vårt og det ble nedsatt en komite med medlemmer fra begge
sokn, som skal se litt på ulike løsninger på dette. Flere gode
ideer kom på bordet og tråden blir nok tatt opp igjen på et senere møte. Ellers var vi enige om at det er fint å ha en fast dialog
mellom soknene og at vi ønsker å gjennomføre ett slikt møte i
året, fortrinnsvis i juni slik at vi kombinerer dette med en felles
avslutning før sommerferien.
Foto: Anette H. Johanson
Sommeren har vært fylt av mange aktiviteter
i kirkejubileets
navn. Lunde kirke har vært først ut med å markere 150 år, med
en flott gudstjeneste og en hyggelig feiring etterpå med fint
besøk av ordfører, prost og andre som ønsket å markere kirka
vår. Neste markering blir 200 år Flåbygd kirke den 2. oktober.
Det blir gudstjeneste, fest og fint besøk.
Følg med i annonsering. Vi gleder oss.

Med hilsen fra
Katrine Røimål Burmester,
leder i soknerådet
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Tone Steinstad
Ein seinsommar dag tok eg turen til
nabokommunen vår, nærmare
bestemt Gvarv. I Gvarv sentrum
bur Tone Steinstad.
I juni i år deltok ho for fyrste gong
på Landskappleiken, i ein
alder av 87 år. Dottera hennar
klarte å overtale henne til å delta.
Den som vant klasse D i
kveding, var Tone. Der sang ho
Ei Telemarkens jente og ein
bånsull.
Tone blei født i Lauvbukta i
Tveitankroken 30 oktober1934.
Seinare flytta familien til Tveito, der dei budde hjå Signe og
Aslak. Aslak blei nesten som ein bestefar. Ein gong ho var med
han på fest på skulen, blei ho plassert oppå kateteret for å
synge. Så ho byrja tidleg med sangen. Venninna hennar var
knakande god til å lesa, minnest Tone, det syntes ho ikkje var
moro, men ho tok det igjen på sangen.
Da ho var 5 år, flytte dei til Gothi, og der budde ho saman med
bestemor, bestefar, tante og foreldra sine. Oldemor Ingeborg
budde i nabogarden. Tone var 9-10 år da ho døydde. Ho hugsar
ho var mykje hjå henne. Oldemor hadde surmjølkssnippar i ein
skuff i pidestallen, og sukkerbrød med strø som smaka godt. Ein
dag Tone plukka blåbær, låg det ein stor hoggorm i tuva, da
sprang ho alt ho orka til oldemor, der var det trøst å få. Her lærte ho også mange sangar og stev. Oldemor sang ofte på
tilstelningar og bryllup. Bestemor var også flink til å synge.
For nokre år sidan deltok Tone på kvedarkurs hjå Agnes Buen
Garnås. Ein kveld sa Agnes: «Nå skal me lære ei vise etter
Ingeborg Gothi» og sette på eit opptak. «Det var oldemor mi,
det», sa Tone, «kor har du fått det opptaket ifrå?» .
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Ho hadde alltid trudd at opptaka som folkemusikkinnsamlaren
Christian Leden hadde tatt opp da Ingeborg hadde fylt 80 år,
hadde blitt borte under krigen. Men dei hadde Agnes funne i
Riksarkivet.
Da blei Tone glad, og ho fekk kassett med opptak etter oldemor. Her er eit av dei gamle steva Tone syng:
Eg kan 'kje kveda, men eg kan gaule, og hev du keldgraut, så
sku eg maule. Å, hev du keldgraut, så sett han fram, for her e
guten som maule kan.
Da ho var 12 1/2 år, tente ho på Apalnes hjå Ingeborg og Nils.
Her fekk ho eige rom, her passa ho Arne Olav, og her lærte ho
husarbeid, fjøsstell og handarbeid. Samtidig gjekk ho på
Funnmarkskulen annankvar dag, og ho fekk god tid til leksene.
Ho lika seg svært godt på Apalnes. Ein dag reiste Ingeborg og
sonen til Porsgrunn for å besøke slektningar, og Nils var på
arbeid. Da skulle Tone passe garden, og koke ertesuppe. Den
gongen var det magasinkomfyrar. Ho satte suppekjelen på
ovnen, og så gjekk ho til fjøset for å stelle dyra, og da koka
kjelen tørr. Ho skjøna ikkje at magasinet var så varmt. Så fant
ho ein ny kjele og tømte over det som ikkje var fastbrent, slo
over nytt vatn og koka vidare. Men ho måtte jo fortelja Ingeborg
kva ho hadde gjort. «Å, eg skal finne noko krydder, så skal me
sjå om Nils merkar noko», sa Ingeborg. Og det gjekk bra, Nils
åt og kosa seg.
Det var butikk i Tveitankroken på den tida, det var Gunnar
Øygarden som dreiv der. Tone hadde så lyst på nokre gamasjer
ho såg der, men dei var dyre, kr 12,50 kosta dei. Ho venta
mange dagar, men så kjøpte ho dei. Månadslønna var 25 kr.
Ho stod til konfirmasjon i Lunde, sjølv om dei nå hadde flytta til
Hørte. Ho sykla til Bø stasjon, tok toget til Lunde og gjekk bort
til kyrkja. Det var Sagaas som var prest da. Her gjekk ho saman
med Marie Øygarden, som ho blei bestevenninne med. Da
Marie kom på sjukeheimen nå siste året, hadde dei mykje
kontakt over telefonen. Der sang Tone for ho nesten kvar dag.
Tone har også jobba som frisørdame, både i Lunde og Bø. I
Lunde i huset til onkelen Halvor.
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Ho gifta seg med Gunvald Steinstad da ho var 19 år gamal, og
dei fekk 4 barn saman. Han dreiv snikkarverkstad på
Gunheimsåsen, og dei budde i nabohuset. Det er også
nabohuset til Filadelfia, pinsevenn-lokalet på Gvarv. Da ho var
23-24 år, var det teltmøte der.
Tidlegare hadde ho tenkt at desse kristne var nå mest noko
hyklarar, og at for henne ville det å bli kristen vere nokre
triste greier. Men nå begynte ho å tenke at ho ville i alle fall til
himmelen, samme kor trist det blei her. Så da bestemte ho
seg for å «ta imot Jesus» ein kveld.
Og da opplevde ho at dette var noko heilt anna enn ho hadde
trudd, ho blei så full av glede, og alt var så vakkert rundt ho,
ho syns Gunheimslettene var heilt som nye. Det blei ei radikal
endring. Den gongen var det veldig mykje fokus på ytre ting,
kva du kunne gjere og korleis du skulle sjå ut. Ho slutta som
frisørdame fordi ho trudde det var synd å arbeide bare med å
pynte på utsjånaden. Men etter kvart fekk ho trygghet for at det
er det indre som betyr noko, og ikkje det ytre.
Tone har drive søndagsskule på Gunheim i mange år, og da
blei det mykje sang og musikk. Det er nok mange som har lært
både sang og gitarspel der. Det er mange som har hatt glede
av sangen til Tone, både på bedehus og sjukeheimar. Etter ho
vant på Rjukan, har ho opptredd på fleire arenaer, bl.a. på
Norsjø Hotell. Det var den fyrste gongen ho fekk betaling for
sangen sin.
Sang- og musikkinteressa går i arv. Fleire av Tones barn,
barnebarn og oldebarn driv med musikk. Og når vi da hugsar
at Tone lærte av si oldemor, så er det altså snakk om 7
generasjonar.
Etter ein lang og koseleg prat og eit godt øktemat-måltid takkar
eg for meg og ønsker Tone lykke til vidare med sangen som ho
gleder så mange med.
Dordi Elisabeth
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Min salme av Bodil Halsvik
Vi har en utrolig sang/salme skatt som betyr mye i alle
anledninger, sorg og glede. Når jeg i dag skal velge må det bli denne
sangen som Linda Sandell skrev i 1861. Da jeg ble syk i 2017, kom
det første verset til meg, mens jeg ventet på prøvesvar. Det har vært
min hjelp og trøst hver dag. Vi har alle en far som har omsorg for oss.
Dette er min salme. O Jesus, åpne du mitt øye
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Hilsen fra Estland
Kjære venner og kjente i Lunde og
Flåbygd menighet! Hjertelig til lykke med
kirkejubileet! Her kommer en liten hilsen
fra Estland. Som noen kanskje fortsatt
husker, var jeg ungdomsprest i Lunde
og Flåbygd for noen år siden. Det var
rike år, år å være takknemlig for.
Av og til var det en bratt læringskurve,
men med spennende erfaringer fra
arbeid med alle generasjoner. For ikke
å snakke om erfaringen av å høre til i ei
flott bygd med mange kjære folk. Høsten
2011 ble kona, Ave, og jeg sendt ut som
misjonærer (utsendinger) for Det norske
misjonsselskap (NMS) til ett av verdens mest «sekulære» land,
Estland. Her gikk vi, sammen med noen
lokale kristne, i gang med å bygge
menighet i et folkerikt område. Vi fikk
være med på den offisielle stiftingen av
Saku St. Thomas menighet på kyndelsmessedagen, den 2. februar 2013. Nå er
det bare noen få måneder til menigheten
her kan feire sitt tiårsjubileum! I sommer
var familien med på en av NMS sine
familieleirer - på Havglimt i Lillesand
kommune. Temaet for leiren var «En brikke i Guds puslespill».
Filosofen i meg protesterer litt; påpeker at mennesket har fri vilje,
og dermed ikke uten videre kan
sammenliknes med en statisk puslebrikke. Likevel sier nok bildet ofte noe
riktig. Vi ser det best baklengs. Livet og
tjenesten slik det ble, hadde en retning
og mening. Nå har vi vært i Estland i
11 år, hvis vi ser bort ifra et halvt år i
Norge i 2018. Vi reiste ut med ett barn,
nå har vi tre. Vi fikk stifte menighet med
12 sjeler, nå er vi nesten 200.
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Vi startet med et gammelt bedehus,
nå har vi ny kirke. Vi har hatt mye å
gjøre, og har ikke fått mindre. Vi har
fått del i reelle velsignelser som vi
ikke tviler på at er gitt oss fra oven.
Samtidig er det først og fremst
erfaringen av Guds nærvær i møter
med mennesker og de små,
dagligdagse tingene som holder
meg fast i troen. Jeg glemmer ikke den morgenen da vi satt og frøs
sånn i det forrige huset vi bodde i her i Saku. Det var en beinkald
januar, veden var rå, og ville slett ikke ta fyr. I hovedetasjen var det
bare 7-8 grader, for huset var elendig isolert. Jeg gav til slutt opp «for
ei beite», og gikk til frokostbordet. Etter frokosten ba vi med familien,
og bønnen om ild var knapt framsatt før det sa «poff» og veden
plutselig stod i full flamme!
Vi har vært heldige som har hatt mange forbedere; mange som
husker på oss. Ikke minst i Norge. Tusen takk for det! Bibelen sier:
«Vær alltid glade, be uavbrutt, takk Gud under alle forhold! For dette
er Guds vilje med dere i Kristus Jesus.» (1. Tess 5,16-18).
Fortsett gjerne å be for oss og menighet og kirkebygging her!
Planen er å være her i Saku noen få år til, bygge kirka helt
ferdig inkludert interiør, og samtidig
bygge menigheten videre så den kan
klare seg på egen hånd.
Aktuelle bønnetemaer akkurat nå
er midler til kirkeklokkefondet, å få
kontakt med en ny generasjon
ungdommer i ungdomsarbeidet,
og ellers at krigen i Ukraina skal få
en rettferdig slutt og at den ikke skal
spre seg til for eksempel Estland.
Dere er i våre tanker og bønner!
Med ønske om Guds velsignelse
og ledelse,
Magne Mølster
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Jubileumsgudstjeneste
& fest/middag

I 2022 er det 200 års jubileum for Flåbygd kyrje.
I den anledning har Lunde og Flåbygd sokneråd
gleden av å invitere til:
Jubileumsgudstjeneste søndag 2. oktober kl. 11.00
i Flåbygd kyrkje ved Ragnhild Halden - med påfølgende
fest med middag på Solhaug menighetshus.
Biskop Stein Reinertsen og prost Asgeir Sele deltar.
KORiander synger. Torgeir Straand spiller fele.
Vi trenger påmelding til selve festen/middagen,
da det er begrenset antall plasser. Vil du være med, er
det viktig at du melder deg på innen 25. september til:
E-post: anette.sneddon@nome.kirken.no
Telefon/sms: 469 10 186
NB! Gi også beskjed ved evt. matallergier.

Velkommen!
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Oversikt over kirkejubileum
2. okt. kl. 11.00 - Flåbygd kyrkje:
Jubileumsgudstjeneste - Flåbygd 200 år.
Biskop Stein Reinertsen og prost Asgeir Sele deltar.
Jubileumsfest med middag (NB påmelding)
på Solhaug etter gudstjenesten. (Se side 17).

16. okt. (TBA) - Flåbygd kyrkje:
Kyrkja som kulturell arena:
Konsert "Fra meg til deg" med Maria Halland
med musikere (se side 20).
Billett: 200,- (ticketco.no / i døra).

21. okt. kl. 18.00 - Solhaug kyrkjelydshus:
Konsert og allsangkveld med Gunnar og Olav Ajer.
Inngang: Kr. 200,(Se side 21).

27. okt. kl. 19.00 - Ulefoss samfunnshus:
Gudspartikkelen (se side 22).
Billetter: Kr. 480,- (+ gebyr) via
ebillett.no (søk opp Gudspartikkelen)
Foto: Silje Laland Moe
eller fra billettkiosken v/Nome kino søndager.
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msprogrammet høsten 2022
30. okt. kl. 17.30 - Flåbygd kyrkje:
«Preikur med host og hark»
Om Landstad i Flåbygd ved Rune Lia.
Forsangere fra KORiander.

4. nov. kl. 12.30 - Lunde kyrkje:
«Kirkerottene» - en barneforestilling.
Dukketeater for barn fra 3-7 år.
Gratis inngang.
(Se side 23).

13. nov. kl. 19.00 - Flåbygd kyrkje:
«Slåttar og stev»
Folkemusikk-konsert med
Ingvill Buen Garnås og Torgeir Straand.

11. des. kl. 17.00 - Lunde kyrkje:
Julekonsert med KORiander.
Mer info kommer.
Mer informasjon: lundekirken.no / nome.kommune.no
19
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Konsert og allsangkveld
på Solhaug
Fredag 21. oktober kl. 18.00

Som en del av programmet for kirkejubileet har
Solhaugstyret igjen gleden av å invitere til konsert og
sangkveld på Solhaug. Denne gangen er det våre
sambygdinger Gunnar og Olav Ajer som skal stå
for musikken. Gunnar og Olav trenger vel ingen
nærmere presentasjon. Vi kjenner dem som dyktige
musikere og sammen vil de ha et rikholdig og
variert program. Denne gangen legges det også
opp til en del allsang.
Også denne gangen vil det bli servert suppe i pausa
og kaffe og kaker etter konserten. Suppe og kaffe/kaker
er inkludert i inngangspengene. Inngangspenger er kr. 200,og betales kontant eller med Vipps.
Velkommen!
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Preikur med host og hark

- om Landstad i Flåbygd ved Rune Lia.
Forsangere fra KORiander.

Søndag 30. oktober kl. 17.30
i Flåbygd kyrkje

Velkommen!
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Kirkerottene og Lea mus
Lunde og Flåbygd menighet
har gleden av å invitere
alle barn i Nome mellom
3-7 år til dukketeater med
Kirkerottene og Lea mus
fredag 4. november 2022
kl. 12.30 i Lunde kyrkje.
Gratis inngang.
Hvem er Kirkerottene?
Kirkerottene heter Fredo og Vesle. De bor i en kirke.
Stemmene til Fredo og Vesle og de andre figurene spilles av
profesjonelle skuespillere.
Hva er Kirkerottene?
Kirkerottene kan brukes som et breddetiltak for aldersgruppen
3-6 år. Det sies også at 1. og 2. klassinger også kan ha glede av
teaterforestillingen.
Sammenfallende verdier
Det er mange elementer i forestillingene som samfaller med
grunnlagsverdiene rammeplanen til barnehager bl.a. beskrevet
i "Barn og barndom" og "Mangfold og gjensidig respekt".
Invitasjon vil bli sendt til alle barnehager og skoler i
Nome kommune i løpet av høsten, men hold av dagen allerede nå :)
Foreldre/foresatte, besteforeldre, tanter og onkler er
også velkommen.
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Foto: Kåre S. Pedersen

Nye, spennende oppgaver i høst
Høstsesongen startet med bidrag til jubileumsgudstjenesten i Lunde
kirke. Den ble avholdt søndag 28. august for å markere kirkas 150 år
gamle historie, og her ble det rikelig med sang- og musikkopplevelser.
Deretter står oppgavene i kø - både til jubileumsgudstjeneste i
Flåbygd, og til en samling knyttet til salmedikteren Landstad,
også i Flåbygd, i forbindelse med kirkejubileet. Den største
begivenheten – og den som krever mest øving, er selvsagt
julekonserten! I år blir den 11. desember, og første året etter
pandemien som vi virkelig håper å få tilbake den gode julestemningen
sammen med alle frammøtte. Lys og lyd som alltid v/Bjørn Lona, noe
som gir hele konserten et stort løft. Og ikke å forglemme de proffe
musikerne! Gjesteartistene er ikke klare pr. nå, men vi lover minnerike
musikalske opplevelser.

Koret fortsetter sin lange tradisjon med at denne konserten er gratis
for alle, og ønsker heller at mange vil bidra med kollekt. Med mange
bidrag, vil vi kunne opprettholde den gode
standarden vi nå har fått etablert, til beste for alle.
Mye å glede seg til – og vil du bli med i koret er det bare å møte opp
på Solhaug på tirsdager fra kl 19.00, eller send en melding/ring til vår
dirigent Frøydis, tlf. 95027282 eller til Unni, tlf. 41020725.
24

Hilsen fra prost Asgeir Sele
Staseleg jubilant
Dei siste 200 åra har
Flåbygd kyrkje lege der
som det viktigast bygget
i bygda. Om tømmerstokkane i veggane kunne
tale, kunne dei fortalt om
generasjonar av bygdefolk som har kome for å
markere dei viktigaste hendingane i livet her. Her har dei
kome med nyfødde born til dåpen, her har dei vore samla til
konfirmasjonar og til brude-vigsle. Her har tømmerveggane
også romma sorga når nokon har gått bort. Generasjonar har
blitt avløyste av nye gene-rasjonar og bygda har endra seg.
Då kanaliseringa av vass-draget gjorde at rutebåtane frå Skien
fann vegen heilt opp hit, låg kyrkja her allereie som eit tydeleg
vitnemål om at evangeliet kom no først. Øvst i tårnet heng ei
klokke som seier noko om at det heller ikkje var ein knipen
siger. Klokka frå 1200-talet ber innskrifta «Sanctus Olav rex
noster», «Heilag Olav kongen vår».
Flåbygd kyrkje ligg svært vakkert til, ved vatnet som strøymer
forbi og omkransa av mektige fjell og grøne jorde. Med det
nye taket får ho no vist fram kor staseleg ho sjølv også er, vel
vitande om at det likevel ikkje er det ytre som er det viktigaste.
Det er det ho rommar som har evig verdi: Kyrkjelyden, Ordet og
sakra-menta. I to hundre år har nådemidla vorte bydde fram til
bygdefolket mellom desse tømmerveggane. Like lenge har dei
vorte tekne imot i tru og håp. Utan Flåbygd kyrkje, ville bygda
aldri blitt den ho er.
Til lukke med jubiléet!
Prost Asgeir Sele
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Lunde år 2001
Til nyttårsfesten 6. januar 1901 hadde prestefrue Gjerløw
skrevet et dikt om Lunde, slik hun tenkte seg bygda vår
i framtida, og diktet ble kalt «Lunde år 2001».

Ja, nu har vi hørt hvordan Lunde så ut

Det iler så fort gjenem bygden avsted

for hundrede år tilbake.

og trekker på planker, på folk og på fe.

Men si mig nu venner det går vel an

Det fløyter og ringer og stanser på stand,

om frem vi et sekel vil drage.

nei ikke slikt syn du tenke dig kan.

Ja, la oss nu se om hundrede år

Og nede på «Kåsene», der ligger en gård

mon Lunde på samme flekken da står?

stasjonsbygning «Flatland» på en tavle der står.

Nei, tro min venn

En herre så stram med sølvknapper på

du vil nok kjenne dig knapt igjen.

åpner døren om inn du vil gå.

Jo, elven den ligger der fager og bild

Her får du billett og selv triner du inn,

mens «Telemark» og Inland for lengst er forbi.

i toget, der farer av sted som en vind.
Og trær og huser de danser forbi

Og se - over elven der ligger en bro

til å glane på dem du ikke får tid.

så nu slipper Olaene mer å ro.
Så bred og så fin og så høy og så lang

Men stiger du av og går inn på en gård

nei aldri slik bygning du tenke dig kan.

et merkelig syn du skue der får.

Og mens du nu går der så glad og så fri

Ti se, her på jordet der går det en plog

et jernbanetog dig suser forbi.

og skjærer i vollen, men ingen den drog,
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og slåmaskiner og hesteriver

Han rister på hodet - med det er det slutt

de surrer av sted for kraften dem driver.

slik skikk har hu ingen gutt.

Og nede på veien der kjører til fester

Og julebukker og slagsmål og drikk

de gilleste vogner - foruten hester.

passer ei mer til bygdens skikk.

For elektriciteten i hver manns gård

Han hadde nok hørt om det, langt tilbake

er kommet til stallen hvor hestene nu står.

i farfars og mormors ungdomsdage.

Og målet han taler er vakrere blitt

I stuen det lyser som i kongens slott

Thi riksmål og landsmål er smeltet til ett.

ti «kjærringa» trykker på knappen blott.
Og nøre i ovnen hun slett ikke trenger

Og skolehuse så store som slotte

for veden ei brukes til komfyren lenger.

de ligger og skinner så lyse og flotte
og engelsk og tysk, ja fransk blant andet

Om snakke du vil en jente i Lunde

man lærer å tale som innfødt i landet,

du tar ikke klage, du tar ikke stunde.

og høvel og syl de bruke og kan

Du trykker på knappen, du vet nok råd

så godt som beste håndverksmann.

og telegraferer foruten tråd.
Og er det i byen en konsert du vil høre

I politikken der er det blitt fred

så setter du bare røret for øret

for kvinner har og fått stemme med.

og straks det høres som i salen du sad

Men kirken, den ligger på samme sted

liflige toner i deilige kvad.

og lyser sin stille, hellige fred

Men hør derhenne hvor fossen burer

henover de mange slekter som svandt

hvor hjulene valser og turbinene durer.

utover til dem som lengere vandt.

Der ser du fabrikker med tårnene svære

Der hviler og du som er ung i dag

og travelt derinne det sikkert på være.

og sitter så frisk i vårt ungdomslag.

Der veves, der høvles, der presses og sages

Og etterslekten vil sikkert drage

og mange slags underlige ting der lages.

frem minner og sagn fra våre dage.
Se, slik vil det være i to tusend og en

Og går du på veien og treffer en mann

når smuldret til støv er våre ben.

og slår av en prat med han
og spør etter «Lærka» og annet
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En hilsen fra Solhaug
Etter en lang og fin
sommer gleder vi oss
nå til at aktiviteten på
huset kommer i gang for
fullt. I tillegg til de faste
aktivitetene blir det i høst
en del fester i regi av
menigheten. Konfirmantfest og jubileumsfest for
Lunde kirke 150 år har vi
hatt. Nå står jubileumsfest
for Flåbygd kirke og gullkonfirmantfest for tur.
Nå når de strenge koronarestriksjonene er opphevd har det også
tatt seg en del opp med utleie. Strømkostnadene har vært og er
ei hodepine for oss. Vi har gjort noen strømsparingstiltak som
f.eks, å fjerne en varmtvannsbereder og fornye den som står igjen.
Videre har vi fått støtte fra Sparebankstiftelsen til innkjøp av ny
varmepumpe i lillesalen. (Tusen takk til Jostein Vetland og Harald
Pettersen som fikk den på plass.) Vi har fått noe strømstøtte
gjennom kommunen og vi får nå også anledning til å søke statlig
strømstøtte på linje med andre frivillige organisasjoner. For å
kompensere merkostnadene våre har vi også foretatt en forsiktig
økning av utleieprisene.
Før sommeren inngikk vi en avtale med kommunen om å leie ut
leiligheten i 2. etasje til flyktninger fra Ukraina. Dette betydde en
intens aktivitet med å møblere og sette leiligheten i stand. I midten
av juni kom de nye leietakerne. En mor med to gutter på 2 og 8 år.
Vi håper de vil trives i leiligheten og i Lunde.
Framover mot jul er det mange arrangementer i regi av kirkejubileet. Vi har derfor bestemt at den tradisjonelle Solhaugbasaren
blir utsatt til månedsskiftet januar/februar 2023.
Til slutt står det igjen å ønske velkommen til konsert og allsangkveld med Gunnar og Olav Ajer fredag 21. oktober kl.18.00.
28

Gave til Lunde kyrkje
Som skrevet i Lunde kyrkjeblad
nr. 1 i 2021, fikk menigheten et
maleri i gave av Tore Torsdalen.
Maleriet er malt av prestefrue
Laura Gjerløw, som var gift
med presten Ragnvald Gjerløw.
Ekteparet bodde i prestegården i
perioden 1895-1905 og vi kan anta
at maleriet er malt i denne perioden.
Foto: Øyvind Berg Andersen
Med dikt og maleri, kan vi anta at
denne prestefrua var en kunstnerisk dame.
Maleriet ble offisielt overlevert til dagens sokneprest Ragnhild Halden,
i forbindelse med Lunde kirkes 150 års jubileumsfest på Solhaug
28. august 2022.
Tusen hjertelig takk for gaven!
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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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Velkommen som konfirmant!
Det mulig er nå å melde
deg på til konfirmasjon i
Lunde og Flåbygd sokn
for 2023 via denne siden:
https://minkirkeside.no/
nome
Ønsket og Elsket
Ønsket og Elsket er en
del av Den norske kirkes konfirmantarbeid, som arrangerer
felles tiltak og arrangementer for konfirmantene i prostiet,
blant annet:
Konf.Kick-off:
Lørdag 29. oktober på Dyrsku-plassen
Konf.treff:
Fredag 24. mars 2023 på Granvin i Seljord

Konfirmantleir:
Uke 26 - 2023. Bli med på mye gøy og bli kjent med mange
andre konfirmanter i prostiet. Husk egen påmelding til leir via
Ønsket og Elsket: ovretelemark.no/Ønsket-og-elsket

Påmelding via nett:
https://minkirkeside.no/nome
(Dåp - konfirmasjon - vielser - ulike aktiviteter)
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Slekters gang
Gravferd i Lunde
Gunhild Fiskodde
Gudrun Grindrud
Marry Bentsen
Kirsten Rørvik
Olav Naper Nome
Aslaug Dalen
Anne-Maria Bø
Nils Buverud
Jørgen Lunde
Dordi Brennemo
Olav Strand
Per Erik Kaarstein
Harry Fiskodde
Olav Ovenstrøm
Gravferd i Flåbygd
Per Roar Tremyr
Ingeborg Smukkestad
Døpt i Lunde
Anna Kjeldsen Snildal
Døpt i Flåbygd
Marie Nordskog Jørgensen
Vielse i Lunde
Marie Bastiansen og Richard Hosum Bech
Vielse i Flåbygd
Elin Merete Lauvstad og Egil Jacobsen
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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 - NOVEMBER 2022
DAG

DATO

TID/KL

Sept.

MØTE / SAMLING

Månedens misjonsland: Bangladesh

Fredag

2

18.00

Søndag

4

17.00

Fredagsamling i «Veslekyrkja»
Bibelhelg med Kurt Hjemdal endret p.g.a. sjukdom
Samlingsfest Lunde Bedehus. Sang: Gunnar og
Torgeir.
Tale: Asgeir Sele

Tirsdag

13

19.00

Bibeltime 1 v/ Leif Raustøl

Tirsdag

20

19.00

Tirsdagsamling. Besøk av: Arne
Jørgen Lund, Stathelle

Tirsdag

27

19.00

Sangkveld. Besøk av: Arne Øystein og Berit
Rambekk

Okt.

Månedens misjonsland: Mali

Tirsdag

4

19.00

«Fiskeaften med noe attått». Åresalg.

Tirsdag

18

19.00

Tirsdagsamling. Besøk av: Øyvind Barland, Sannidal

Tirsdag

25

19.00

Tirsdagsamling. Besøk av: Herdis og Øyvind
Jørgensen

Nov.

Månedens misjonsland: Ecuador

Tirsdag
Onsdag
Torsdag

1
2
3

19.00
19.00
19.00

Møtedager med
Ulf Børje Rahm

Tirsdag

15

19.00

Tirsdagsamling. Besøk av: Nils
Jørgen Hardang, Notodden

Tirsdag

22

19.00

Tirsdagsamling. Besøk av: Jens Iver
Jensen, Notodden

Tirsdag

29

19.00

Bibeltime 2, v/ Leif Raustøl

Des.

6

19.00

«Før-julsfest»
Besøk av: Jostein Gjærum Sang: Ingvald Dahl.
Bevertning.

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:
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

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

Soknerådets konto nr.:
Bankgiro: 2665.20.00869

Trosopplærer / ungdomsarbeider:
Heidi G. Holth
tlf: 476 48 003
heidi.holth@nome.kirken.no

Bruk Solhaug
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 21. november 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 2. oktober
17. s. i treenighetstiden
Jubileumsgudstjeneste
Flåbygd kyrkje kl. 11.00
Takkoffer til
menighetsarbeidet
Mark 5, 35-43
Søndag 9. oktober
18. s. i treenighetstiden
Helgen kirke kl. 11.00
v/Anne Berit Sunde
Felles for begge sokn
Takkoffer til misjonsprosjektet i Estland
Mark 1, 40-45
Søndag 16. oktober
19. s. i treenighetstiden
Lunde kyrkje kl. 11.00
v/vikarprest
Felles for begge sokn
Takkoffer til Normisjon
Luk 9, 57-62

Søndag 30. oktober
Bots- og bededag
Lunde kyrkje kl. 11.00
Takkoffer til Solhaug
Luk 15, 11-32
Lørdag 5. november
Minnegudstjeneste
Lunde kyrkje kl. 16.00
Søndag 6. november
Allehelgensdag
Lunde kyrkje kl. 11.00
Takkoffer til
menighetsarbeidet
Luk 6, 20-23
Søndag 13. november
23. s. i treenighetstiden
Landsmarka kapell
kl. 11.00
v/Anne Berit Sunde
Takkoffer til
Stefanus alliansen
Matt 24, 35-44

Søndag 23. oktober
20. s. i treenighetstiden
Familiegudstjeneste
Solhaug kl. 17.00
Takkoffer til TV-aksjonen
Matt 18, 1-11

Søndag 20. november
Domssøndag/
Kristi kongedag
Gullkonfirmanter
Lunde kyrkje kl. 13.00
Takkoffer: Solhaug
Joh 9, 39-41
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Med forbehold om endringer.
Ragnhild Halden forretter der ikke annet er nevnt.

Søndag 27. november
1. s. i adventstiden
Familiegudstjeneste
Solhaug kl. 17.00
Takkoffer: Menighetens
trosopplæring
Matt 21, 1-11
Søndag 4. desember
2. s. i adventstiden
Lysmesse
Lunde kyrkje kl. 17.00
Takkoffer: Frelsesarmeen
Joh 14, 1-4
Søndag 11. desember
3. s. i adventstiden
Kleppe grendehus
kl. 11.00
Matt 11, 2-11
Lørdag 24. desember
Julaften
Flåbygd kyrkje kl. 14.00
Lunde kyrkje kl. 16.00
Takkoffer til
Kirkens nødhjelp
Luk 2, 1-20
Søndag 25. desember
Juledag
Høytidsgudstjeneste
Lunde kyrkje kl. 12.00

