Referat fra felles menighetsradsmøte pa
Solhaug onsdag 23.mai 2018
Fra Lunde og Flåbygd sokneråd møtte: Ragnhild Halden, Harald Omnes, Torunn Næss, Jostein
Vetland, Dordi Norheim, Borghild H Hanto og Stian Holte.
Fra Holla og Helgen menighetsråd møtte: Andreas Grossmann, Bjørn Sturød, Berit Lia, Kristin E
Larsen, Tone F Kjeldsen, Thora Betten og Helge Skippervold.
Andreas åpnet møtet, Harald ønsket velkommen og Bjørn ledet møtet. Møtet startet med at vi spiste
et velsmakende kveldsmåltid.
Saker vi drøftet:

Sak 1: Felles menighetsblad
Vi tenker oss et blad hvor hver av menighetene har hver sin halvdel. Vi ønsker å fortsette med 4
utgivelser pr år. Vi antar at vi vil spare penger på en slik ordning. Vi vil også få ut informasjon om
våre menigheter til alle husstander i hele kommunen.
Det var ingen motforestillinger til en slik ordning. Møtet ønsket at begge redaksjonskomiteene
arbeider videre med disse planene med tanke på felles blad desember 2018. Dordi innkaller til første
møte høsten 2018.

Sak 2: Kultur i kirken
Lunde er i gang med et treårig prosjekt og har ett år igjen. Arrangementene får økonomisk støtte fra
kulturmidler. Holla har hatt tre vellykka år med Kulturkirken, men for tiden er det ingen prosjekter på
gang.
Møtet ble enige om å arbeide mot et felles prosjekt med oppstart 2020. Søknadsfristen må da være
innsendt november 2019.

Sak 3: Informasjon om arrangementer i menighetene
Et felles menighetsblad vil langt på vei løse dette.

Sak 4: Fellesskapssamlinger i menighetene
I Lunde har de mannsringen. I Holla har de fellesskapskvelder. Begge med tema, foredrag og
samtaler.

De var ikke ønske om å utvide med flere felles arrangementer, men å invitere til de samlingene som
er planlagte.

Sak 5: Gudstjenestene
Målsettingen er 2 felles gudstjenester pr år. Møtet var innom tema som
-

Økt bruk av «småkirkene» i sommerhalvåret
Positivt at kirkene fylles
Positiv erfaring med felles gudstjeneste når sommerferien for kirkelig ansatte gjennomføres
Ønske om felles gudstjeneste resten av året – vekselsvis Lunde og Holla - også når presten
har fri hver 3.søndag. Gudstjenestene kan dermed fortsatt starte kl 11.00

Møtet ber prestene ta med seg de ulike innspillene i arbeidet med gudstjenestelistene.

Sak 6: Pilgrimsvandring
Lunde har hatt pilgrimsvandring fra Lunde/Flåbygd til Bø. Holla har hatt vandring fra Holla kirke til
Romnes kirke. Holla ønsker å fortsette denne ruta.
Av mulige fellesprosjekter ble nevnt tur mellom Lunde og Ulefoss hvor en går en vei og tar
kanalbåten tilbake.
Møtet konkluderte med at dette kan vi komme tilbake til senere.

Sak 7: Felles utflukt
Vi drøftet om vi kunne få til en felles utflukt og det kom fram et ønske om å besøke søsterkirkene på
Gran hvor Aa O Vinje ligger begravet.
Harald jobber videre med denne saken.

Sak 8: Fortsette samarbeidet?
Møtet ønsket å samles til felles menighetsrådsmøte en gang pr semester. Holla og Helgen
menighetsråd inviterer til neste møte høsten 2018.

Ref.: Berit Lia

