
 

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

KIRKEVERGEN 

 

P R O T O K O L L 

FOR 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

 

Møtedato:  08.10.2015   Fra kl. 09.00-12.00 

Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset 

Fra saknr.: 26/15 Til saknr.: 34/15 

   

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   

Medlem Toril Slåttsveen   

Nestleder Steinar Loeng   

Medlem Roger Jøranli   

Leder Kirsten Sætheren Lande   

Medlem Henry Vestrum   

Medlem Bent Haugerud   

 

 

 

NORDRE LAND KOMMUNE, Fellesrådet, den 15. oktober 2015 

 

 

…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SAK NR.: 26/15  

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.  

 

Vedtak: 

 

Innkalling og saksliste til dagens møte godkjennes. 

  

SAK NR.: 27/15  

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE.  

 

Vedtak: 

 

Referat fra forrige møte godkjennes.  

  

SAK NR.: 28/15  

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE.  

 

Behandling: 

 

Torpa  

 Gullkonfirmanter har vært i Åmot kirke 

 Menighetsrådsmøte med det nye rådet ble avholdt 7. oktober 

 Konfirmantene i Torpa har lært om kristuskransen i Åmot kirke 

 Det har vært utegudstjeneste ved Grønvold sag og mølle, med 230 

oppmøtte 

 Valget er gjennomført med 31 % valgdeltakelse 

Lunde 

 Valget er gjennomført med32 % deltakelse. 4 fra det gamle rådet har tatt 

gjenvalg, og det skal være fellesmøte med det nye og gamle rådet den 28. 

oktober 

 Det er kjøpt inn nye kistekrakker i plexiglass til Lunde 

 Det arbeides med å få opp lys på den øvre parkeringsplassen, men det har 

ikke kommet tilbakemelding fra alle de forespurte i forhold til pris 

 Det har kommet mye ros for klipping og gravstell i sommer   

 Presentasjon av gullkonfirmanter og nye konfirmanter den 6. september.  

4 av 12 gullkonfirmanter møtte. 

 Arbeider fortsatt med fjerning av krakker - Hans Erik Raustøl undersøker 

hvor langt saken har kommet i bispedømmet? 

 Det har vært innbrudd i driftsbygget ved Lunde kirke 

Nordsinni  

 Tradisjonell gudstjeneste ved Åsli ble gjennomført i sommer. Det var dårlig 

vær, så gudstjenesten ble i skolehuset. Det var vigsel og barnedåp i 

gudstjenesten. 

 Valget er gjennomført med 22 % valgdeltakelse, bare nye medlemmer i det 

nye rådet. Fellesmøte den 19 oktober. 

 Søndag 4. oktober var det gullkonfirmanttreff, og 5 av 15 møtte 

 20 nye konfirmanter ble presentert samme dag  

 27. september var det konsert med musikk av Jim Reeves og Jonny Cash, 

og det var noe over 100 personer på konserten 



 En del konfirmantkapper er reparert 

 Har ordnet konfirmantbilder som henger i sakristiet slik at de henger penere 

 Rogntrær bør tas ned, fordi de skjermer for lampene inn til kirken og det 

blir mørkt. 

 Haugner kirke, og gjerdet ved Haugner er malt i sommer  

 

Østsinni 

 Sankthans ble feiret ved Vølstad – 86 fremmøtte. Etter gudstjenesten var 

det servering ved Åsheim. 

 Valg er gjennomført med 17 % valgdeltakelse 

 Det har vært mange gudstjenester, og det har vært bygdedager med 

gudstjeneste i teltet ved stasjonen 

 Konfirmanttreff på Mesnali 

 Konfirmasjonskapper er reparert, og det er kjøpt inn nye klesposer til 

kappene. 

 Gullkonfirmanter er feiret 

 Siste ovnen i kirken er tatt ut. 

 Fellesmøte med nytt og gammelt råd blir 20. oktober  

 

Kommunens representant 

1. Det er arrangert tur med konsert på Skjellungskampen, ca. 125 personer deltok. 

Harry Sagstuen spilte, det var en fin opplevelse 

2. Frivilligdag på Gjøvik er arrangert, i år var første gangen frivillighetssentralen i Nordre 

Land var med.  

3. Vi har arrangert tur til Hunderfossen for barn og foreldre 

4. Det var landsbyfest i august 

5. Det har vært 3 landsbymarkeder 

6. Har startet planlegging av landsbykonferanse 12. februar i 2016 

7. Uke 46 – besøk fra sosionomstudie ved høgskolen i Lillehammer 

 

Sokneprest Knut Ellefsrud 

Det har vært mye arbeid med konfirmanter og dåp i den senere tiden. 

Det blir en konfirmasjonsgudstjeneste i Østsinni dette året, noe som er første gang etter jeg 

startet som sokneprest her. 

Har opprettet lukket facebook side for konfirmanter. 

Ny trosopplærer har startet opp i jobben. 

Valget – synes det burde vært mer fokus på de store arbeidsoppgavene som kommer. 

 

SAK NR.: 29/15  

REFERATSAKER  

 

Vedtak: 

 

Kommentar i forhold til bispevisitas i 2016: Hva trenger vi her? Viktig å få fra dette for 

biskopen. 

 

Referatene for øvrig tas til etterretning.  

 

 

  

  



SAK NR.: 30/15  

KIRKEVERGEN INFORMERER  

 

Vedtak: 

 

- Det må avholdes ett møte om distribusjon av menighetsbladet. 

- Hvem tar over hovedansvaret for utarbeidelse av bladet fra nytt år? 

- Neste møte flyttes fra 12. november til 19. november 

 

Informasjonen forøvrig tas til etterretning.  

 

 

SAK NR.: 31/15  

BUDSJETT 2016  

 

Behandling: 

 

Kommentar: Ringeapparat ved Åmodt kirke henger seg opp og må muligens skuftes ut om 

kort tid. 

 

Vedtak: 

 

Informasjonen tas til etterretning, og det arbeides videre med budsjettet for 2016. 

 

  

SAK NR.: 32/15  

MØTEPLAN 2016  

 

Vedtak: 

 

Møteplan for Nordre Land kirkelige fellesråd fastsettes slik: 

 

Torsdag 25. februar 

Torsdag 21. april 

Torsdag 16. juni 

Torsdag 13. oktober 

Torsdag 17. november 

Torsdag 22. desember 

  

  

SAK NR.: 33/15  

REGNSKAPSRAPPORT PR. 1. OKTOBER 2015  

 

Vedtak: 

 

Regnskapsrapporten pr. 1. oktober tas til etterretning.  

 

  

SAK NR.: 34/15  

EVENTUELT  

 

Takk til alle som har sittet i fellesrådet i perioden 2011 – 2015.  
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