
 

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

KIRKEVERGEN 

  

P R O T O K O L L 

FOR 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

 

Møtedato:  18.06.2015   Fra kl. 09.00-12.00 

Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset 

Fra saknr.: 17/15 Til saknr.: 25/15 

   

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 10 

 

Følgende møtte på møtet: 

 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Medlem Kjell Rønningen   

Medlem Knut Ellefsrud   

Medlem Lillian Rønningen   

Medlem Annie Voldhaug   

Nestleder Steinar Loeng   

Medlem Roger Jøranli   

Leder Kirsten Sætheren Lande   

Medlem Henry Vestrum   

Medlem Bent Haugerud   

Varamedlem Kirsti Thomlevold  Toril Slåttsveen 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 23. juni 2015 

 

 

…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SAK NR.: 17/15  

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.  

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste til dagens møte godkjennes.  

 

SAK NR.: 18/15  

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE.  

 

Vedtak: 

Referat fra forrige møte godkjennes.  

 

SAK NR.: 19/15  

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE.  

 

Behandling: 

Torpa  

 Konfirmasjon i Åmot – Det var 8 konfirmanter i år, og roser og bevis ble delt ut. 

 Konfirmasjon på Kinn med 4 konfirmanter 

 Det har vært menighetsrådsmøte i damhytta hos Olaf Bjørkeli.  

 Det var pinsesamling for småskolen i Kinn før pinse.  

Lunde 

 Det er arbeidet med høring om «Veivalg for fremtidig kirkeordning». 

 Det undersøkes pris på lys til den øvre parkeringsplassen, og det har kommet to 

tilbud så langt. 

 Ønske fra byrå om innkjøp av nye kistekrakker – pris er ca. kr. 5000,-. 

 Ved vårens dugnad ble det vasket inne når det regnet ute. Denne dagen deltok 

10 personer, mens dugnad ute samlet 26 personer. Bra 

 Dvergfuru skal hogges ved Lunde fordi røttene har blitt for store. De strekker 

seg innover mot gravfeltet.  

 Konfirmasjonen var en meget fin dag. Mye som skjer, og det er en god logistikk.  

Roser og bevis ble delt ut. 

Nordsinni  

 Sett på høringer, og svaret ser bra ut. 

 Vedlikehold av Haugner kirke og Åsli klokketårn ønskes velkommen. 

 Konfirmasjoner og dåpsgudstjenester har vært vellykket. 

 Menighetsrådet har kjøpt nytt flagg og snor til flaggstanga.  

 Konfirmantkappene skal repareres.  

 

Østsinni 

 Meget god konsert med Sergey Shein den 30. april der det var 25 oppmøtte. 

 Dugnader var vanskelig å få til i år på grunn av mye regn. Flere møtte opp en 

annen dag, så mye ble derfor gjort i år også.  

 Konfirmasjoner Østsinni – litt mange konfirmanter på den første. gudstjenesten, 

men det gikk veldig fint. Wenche holdt tale.  

 Vølstad konfirmasjon den 7. juni - fin dag med fullsatt kirke. 

 Siste gudstjenesten i Østsinni hadde med barn fra frelsesarmeen. Bør gjentas.  



 Menighetsrådet har deltatt på landsbydugnad, med stand etterpå. 

  Det er bestilt hvite tekstiler til Vølstad kirke.  

 St.Hans med kirkekaffe på Åsheim er planlagt. 

 Konfirmantkapper skal bli reparert. 

 Nytt kjøkken er installert i dåpssakristiet i Østsinni kirke. 

 

Kommunens representant 

1. Livsglede for eldre samlet ca. 250 personer. Elever fra videregående hjelper til med å følge 

beboere fra Landmo til Lavotunet. 

2. Det jobbes nå med et arrangement den 12. sept. Dette er et samarbeid mellom Vestre og 

Østre Toten, Gjøvik, Søndre- og Nordre Land. Det skal være frivillighetsdag i Gjøvik 

sentrum, og et stort arrangement på Øverby.  

3. Mandag åpnet turistkontoret for 2 måneder, 3 jenter deler på jobben. 

4. Landsbyfestival 14-16 august.  

 

Sokneprest Knut Ellefsrud 

Det bar samling for 3. trinn i Østsinni kirke den 29. mai. 

 

Knut Ellefsrud, Kirsten Sætheren Lande og kirkeverge Grethe S. Rundhaug hadde møte med 

formannskapet den 17. juni. Info om fellesråd, økonomiplan og budsjett. 

 

  

SAK NR.: 20/15  

REFERATSAKER  

 

Vedtak: 

Referatene tas til etterretning. 

 

 

SAK NR.: 21/15  

KIRKEVERGEN INFORMERER  

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 

 

 

SAK NR.: 22/15  

REGNSKAP 2014  

 

Vedtak: 

Årsregnskap for Nordre Land kirkelige fellesråd legges fram for fellesrådet. 

Fellesrådet tar regnskapet for 2014 til etterretning. 

 

Driftsregnskapet for fellesrådet ble i 2014 avsluttet med et mindreforbruk på kr. 194.070,07 mot et 

mindreforbruk på kr. 497.444,- i 2013. 

 

1. Fellesrådet godkjenner regnskapet for 2014. 

2. Fellesrådet disponerer årsresultatet for 2014 slik: 

 



Kr. 194.070,07 avsettes til disposisjonsfond.  

  

 

SAK NR.: 23/15  

ÅRSMELDING 2014  

 

Vedtak: 

Årsmelding for 2014 vedtas med eventuelle rettelser som framkommer. 

 

 

SAK NR.: 24/15  

OPPGRADERING AV MØBLER I MØTEROM OG FELLESOMRÅDET VED 

KIRKEKONTORET.  

 

Vedtak: 

Møterom/spiserom og fellesarealer ved kirkekontoret oppgraderes, og tilbudet på møbler fra 

Fagmøbler på Dokka godtas.  

I tillegg godkjennes innkjøp av gardiner m.m.  

 

Inntil kr. 82.952,- overføres fra disposisjonsfond. 

 

 

SAK NR.: 25/15  

INNKJØP AV CEMBALOE.  

 

Vedtak: 

Fellesrådet ønsker ikke å gå til innkjøp av cembaloe. 

Fellesrådet stiller seg positive til at det kan avtales en godtgjørelse for bruk av privat cembaloe, 

dersom kantor ønsker å bruke instrumentet i kirkene. 
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