
 

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

KIRKEVERGEN 

 

P R O T O K O L L 

FOR 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

 

 

Møtedato:  17.12.2015   Fra kl. 09.00-12.00 

Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset 

Fra saknr.: 26/15 Til saknr.: 44/15 

   

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 10 

 

 

Følgende møtte på møtet: 

 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Medlem Kjell Rønningen   

Medlem Knut Ellefsrud   

Nestleder Wenche Eimann   

Medlem Reidar Korshavn   

Medlem Jorunn Nysveen   

Medlem Hilde Lindahl   

Medlem Olaf Bjørkeli   

Medlem Ann Kristin Skjølås   

Medlem Kirsten Sætheren    

Leder Roger Jøranli   

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 22.desember 2015 

 

 

…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SAK NR.: 35/15  

KONSTITUERING AV NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 2015 - 2019.  

 

Behandling: 

 

Kirsten Sætheren Lande - unndrar seg ledervervet denne perioden. 

Forslag leder:  Roger Jøranli 

    

AVSTEMMING: 

Roger Jøranli ble valgt med 9 stemmer, 1 blank 

 

Forslag nestleder: Wenche Eimann 

 

AVSTEMMING: 

Wenche Eimann ble valg med 9 stemmer for, og 1blank. 

 

Representant til å delta i forhandlinger om lønn til kirkeverge, og vara til leder og nestleder i 

andre møter enn fellesrådet:  

 

Forslag Kjell Rønningen 

 

AVSTEMMING: 

Kjell Rønningen enstemmig. 

 

Vedtak: 

 

Som leder for Nordre Land kirkelige fellesråd velges: 

Roger Jøranli 

 

Som nestleder for Nordre Land kirkelige fellesråd velges: 

 Wenche Eimann 

 

Som representant til å delta i forhandlinger om lønn til kirkeverge, og vara til leder og 

nestleder i andre møter enn fellesrådet velges:  

 Kjell Rønningen 

 

SAK NR.: 36/15  

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE  

 

Vedtak: 

 

Innkalling og saksliste til dagens møte godkjennes. 

  

  

SAK NR.: 37/15  

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE.  

 

Vedtak: 

 

Referat fra forrige møte godkjennes. 



SAK NR.: 38/15  

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE.  

 

Behandling: 

 

Torpa  

 Nesten alle i rådet er nye. 

 Lys våken er arrangert sammen med Lunde menighetsråd 

 Det har vært lysmesse i Åmot kirke, med godt frammøte. Det nye rådet ble 

presentert i forbindelse med lysmessen. 

 Julesangkveld ble arrangert i Kinn med 92 personer tilstede. 

 Siste menighetsrådsmøte var hos Berit Rinde  

 Nye minnekort må lages da det er tomt for de som har bilde av Åmot kirke. 

Kinn bør også fornyes selv om det er igjen noen av disse minnekortene. 

 Det er etterspørsel etter julekuler, så dette har noe nytt råd ha lyst til å lage. 

Lunde 

 Nytt råd, med noen som fortsetter fra forrige periode 

 De som sitter i rådet har deltatt i opplæring av nye råd 

 Lys våken helgen var veldig bra. Berit var med hele helgen og overnattet 

også. Kjempefin gudstjeneste. 

 Det arbeides med fjerning av benker i Lunde kirke. 

 

Nordsinni  

 Alle i rådet er nye, ellers er det mye det samme som for Østsinni. 

 Spennende å bli med i menighetsrådet 

 Lysmesse 

 Lys våken 

 Konfirmanter  

 

Østsinni 

 1. november var det minnegudstjeneste der kirkeverter var en fra gammelt 

og nytt råd.  

 4-årsbok ble utdelt 8. november 

 Den 29. november var det lys våken - 13 var påmeldt, men det var 11 som 

kom. I forkant hadde vi ett planleggingsmøte der de gamle var med og 

fortalte hvordan de hadde gjennomført opplegget tidligere. Det ble en fin 

helg. 

 13. desember var det lysmesse i hallen på Landmo. Vi hadde også der en 

vert fra det gamle rådet og en fra det nye. I Østsinni hadde vi to verter fra 

det nye rådet, og Wenche i tillegg. Flinke og deltakende konfirmanter.  

34 personer var på lysmessen. 

 Ved konserten den 14. desember ble kirken fylt to ganger på kvelden. Nora 

var syk og kom ikke, men alle tok varmt imot de to andre som 

gjennomførte en profesjonell konsert. 3 fra rådet, Svein og brannvesenet 

var med for å dirigere parkeringen. De stoppet trafikken mens parkeringen 

ble tømt. Strøing var bestilt men ble ikke utført. 1 time mellom 

parkeringene er for lite. Det er ønske om lys på parkeringsplassen da det 

nesten er for mørkt til å finne igjen bilene i den mørkeste årstiden.  

 Parkering og veg til Vølstad - det har vært befaring – fellesrådet arbeider 

videre med dette. 



 Det er ønske om å hogge ned store trær ved Østsinni fordi det har vokst 

igjen - vi tar dette opp på nyåret 

 Det har vært god deltakelse på opplæring fra bispedømmekontoret. 

Liturgiopplæringen i Kinn var meget viktig og bra.  

 Bordkalender er videreført og selges også i år for kr. 100,-. Inntektskilde og 

en fin gaveartikkel. 

 Rådet har hatt koselig juleavslutning hos Wenche der det ble servert god 

mat. 

 Østsinni har igjen ca. 30 julekuler. Det er tomt i Lunde, mens Nordsinni har 

igjen. Roger tar bilder av kulene og legger inn på Facebook siden.  

 

Kommunens representant 

 Spennende med ny periode, ble spurt fra både posisjon og opposisjonen om 

jeg kunne ta en periode til. 

 Leder frivillighetssentralen 

 Har hatt besøk fra HIL, 5 høgskolestudenter har vært her, noe som har endt 

opp som en prosjektrapport som er nyttig for meg som leder. 

 Er med å forbereder landsbykonferanse den 12. februar på museet. Program 

ligger nå ute. 

 Trenger mer folk til internasjonal kafé i like uker. Mellom 14.00 - 15.00. 

Trenger flere norske til dette tiltaket, selv om det har vært økning for begge 

grupper har den utenlandske gruppen økt mest.  

 Markeder er planlagt 

 Internasjonal kvinnegruppe arrangeres en gang i måneden. I dag er den 

utvidet slik at det er flere enn kvinner som deltar.  

 

Sokneprest Knut Ellefsrud 

 12 gudstjenester fra nå og ut desember 

 Skal starte med 35.5 timers uke fra i januar 

 Arbeidsplaner skal legges inn for neste halvår 

 Rapporteringer skal skje kontinuerlig 

 Det er møte med biskop og personalsjefen fra bispekontoret fredag 

ettermiddag. 

 

  

SAK NR.: 39/15  

REFERATSAKER.  

 

Vedtak: 

 

Referatene tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAK NR.: 40/15  

KIRKEVERGEN INFORMERER.  

 

Behandling: 

 

Menighetsblad – Det er ønske om at Hans Olav Smedsrud er med videre. 

Roger Jøranli ble valgt som redaktør for bladet 

Distribusjon – vi forsøker å finne noen som kan dekke de områdene som ikke blir 

distribuert av Bring. 

Det bør settes inn forfallsdato og beløp på giroen som følger i bladet. 

 

Vedtak: 

 

Informasjonen tas til etterretning. 

 

  

SAK NR.: 41/15  

SØKNAD FRA «GRAVSTELL365.NO» OM TILLATELSE TIL STELL AV GRAVER  

 

Vedtak: 

 

«Gravstell 365.no» gis tillatelse til å drive gravstell på kommersiell basis på grav-  

plassene i Nordre Land  

 

Firmaet må rette seg etter gjeldende regler. 

 

 

SAK NR.: 42/15  

BUDSJETTJUSTERING  

 

Vedtak: 

 

Egenkapitalinnskudd 2015 - KLP på kr. 14. 826,- dekkes ved overføring fra drift til 

investering. 

  

 

SAK NR.: 43/15  

BUDSJETT 2016  

 

Vedtak: 

Forslag til driftbudsjett for 2016 vedtas, investeringsbudsjettet 2016 behandles i neste møte. 

 

  

SAK NR.: 44/15  

EVENTUELT  

 

Behandling: 

 

 Kinn kirke – takrenner er ferdige. 

 Det er hull i taket der tårnet går inn mot kirken, noe som muligens er forårsaket av 

hakkespett. 

 Møteplan for 2016 sendes sammen med protokollen.  
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