
 

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

KIRKEVERGEN 

 

P R O T O K O L L 

FOR 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

 

 

Møtedato:  02.06.2016   Fra kl. 09.00-12.00 

Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset 

Fra saknr.: 08/16 Til saknr.: 16/16 

   

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 10 av 10 

 

 

Følgende møtte på møtet: 

 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Medlem Knut Ellefsrud   

Nestleder Wenche Eimann   

Medlem Reidar Korshavn   

Medlem Jorunn Nysveen   

Medlem Hilde Lindahl   

Medlem Olaf Bjørkeli   

Medlem Ann Kristin Skjølås   

Leder Kirsten Sætheren Lande   

Leder Roger Jøranli   

Varamedlem Arvid Enger  Kjell Rønningen 

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 17. juni 2016 

 

 

…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SAK NR.: 8/16  

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.  

 

Vedtak: 

 

Innkalling og saksliste til dagens møte godkjennes. 

  

 

SAK NR.: 9/16  

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE.  

 

Vedtak: 

 

Referat fra forrige møte godkjennes. 

 

 

SAK NR.: 10/16  

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE.  

 

Behandling: 

 

Torpa  

 Årsmøte sammen med Lunde  

 Dugnadene i Torpa går unna med mye folk, med godt oppmøte både ved 

Åmot og Kinn kirker  

 Konserten den 13. mars hadde bra frammøte 

 Rådet begynner å komme litt inn i ting, nesten alle er ferske, men nå finner 

vi ut av ting. 

 Det er 14 konfirmanter i hele Torpa i år. 

 Arbeidet med registrering av kirkeinventar ferdig 

 Det skal bestilles nye kistekrakker i pleksiglass 

 Det kjøpes inn prosesjonslysestaker i sølv til Åmot 

 

Lunde 

 Årsmøte er arrangert sammen med Torpa 

 Lunde og Torpa menigheter skal samarbeide om å pusse opp noe i 

menighetssenteret 

 Dugnaden samlet 36 personer - hele kirken ble vasket innvendig, 

kirkegården ble raket, og gjerde ble reparert. Det ble servert vafler til de 

som deltok. 

 Ei tørr furu rett innenfor porten skal hugges 

 Registrering av inventar er ferdig, det ble registrert og tatt bilde av 221 

gjenstander. 

 31. juli kl. 18.00 er det vandregudstjeneste, og i forkant av denne skal være 

dugnad for å få bedre fram igjen en del av steinene som er der.  

 Venter på svar fra biskop og riksantikvar i forhold til fjerning av noen 

benker. 

 Det var 4 konfirmanter i kirken i år, og 114 deltok i gudstjenesten. 

 Vi har startet med forberedelsen av 250 års jubileet i 2019 



 

Nordsinni  

 Den 28. februar var det høymesse i Haugner – mye folk og flere dåp 

 3. mars – gudstjeneste ved Nordsinni kirke, med utdeling av bibel til 5-

trinn, og 2 dåp. 

 Det har vært fasteaksjon  

 24. april messe ved Landmo 

 Pinseaften var det konsert i Haugner kirke, 6 personer kom til konserten 

 15 mai var det høymesse med dåp og konfirmasjon i Nordsinni kirke, det 

deltok 450 personer og det var over 160 parkerte biler på parkeringsplassen. 

 17. mai – gudstjeneste.  

 I Haugner var det konfirmasjon den 22. mai, det gikk veldig greit.  

 Dugnader 3. mai i Nordsinni og den 10.mai i Haugner. 6 personer deltok i 

Haugner og 10 i Nordsinni. 2 kom med litt kaffemat 

 Det snakket litt på parkeringsplass når det var dugnad.  Kirkeringen har 

muligens noen penger, som det er ønsker om å bruke på utvidelse av 

parkeringsplassen ved Haugner kirke., 

 Årsmøte ble avholdt den 1. mars samtidig med årsmøtet i Nordsinni 

menighetshus. 5 møtte utenom de som sitter i rådet. 

 Det skal være møte til uka, og der ser vi an hvordan der går med registering 

av inventar. 

 

Østsinni 

 Opplærings kurs Gjøvik. 

 Det var gudstjeneste i Vølstad den15. mars. 

 Det er kjøpt inn prosesjonslysestaker. 

 8. mars var det overlevering av klassesett med bibler til 5-trinn, v/Wenche 

og Knut. Klassen var veldig interesserte. 

 Det har vært barnehage- og skolegudstjenester – dette er gode 

trosopplæringstiltak. 

 9. mars deltakelse på årsmøte i bedehusforeningen. Hans Ingvald Bjerke er 

valgt inn i dette styret. Raaholdt gikk av som leder. 

 13. mars utdeling av 6-årsbok, mange var der på forhånd og enda flere kom 

på utdelinga. Årsmøtet etter gudstjenesten 

 Påskedagen var det 2 dåp, 4 konfirmanter som hjalp til. Det var 80 

deltakere og det ble delt ut påskeliljer. 

 Trond Olav Lillejordet deltok på årsmøte i kirkens SOS Hedmark og 

Oppland. 

 4. april – fin kveld i kirken der Karin Elton Haug fortalte om kirken og dens 

historie. Kirken fyller 140 år neste år, det bør gjøres noe i forhold til dette. 

 17. april var det gudstjeneste med 1 dåp, og det var 48 personer til stede. 

Alle i rådet brukes som kirkeverter. 

 19. april var det fotografering av konfirmanter i Østsinni kirke, felles for 

alle konfirmanter i Nordsinni og Østsinni. Det er bestemt av vi skal 

begynne å henge opp konfirmantbildene i kirken. 

 24. april – gudstjeneste i kapellet ved Landmo med 22 deltakere. 

 Det har vært dugnader, og vi fikk gjort mye. 

 4. mai var det vårkveld, med mye folk. Veldig fin sang av konfirmantene. 

 6. mai – Wenche og Knut møtte kristne Eritreere. Koptisk kristne. Laila  

deltok fra læringssenteret. Vi var først i Nordsinni så i Østsinni. 



 8. mai var det konfirmasjonssøndag – fullt hus. Det var fint vær og en 

veldig fin dag.  

 Forberedelser til gullkonfirmasjonsjubile. 

 Vi forbereder fjerning av en del trær nedenfor kirken, og det har vært ett 

møte med nødvendig parter. Det kan startes nedenfra og ta randkanten med 

bjørk og se hvordan det blir der.  

 Dugnad ved Vølstad – der har Hans Ingvald Bjerke startet med litt hogging 

 Vi har tatt i bruk nye hvite kirketekstiler 

 Vi har deltatt på landsbydugnad den 21. mai med stand etterpå. 

 

Kommunens representant 

 Arvid Enger møtte for Kjell Rønningen. Han lytter og hører med glede at 

det er stor aktivitet i rådene: Roser de som arbeider og gjør en 

kjempeinnsats.   

 

Sokneprest Knut Ellefsrud 

 Mange dåp for tiden  

 Trosopplæringstiltak før påske og pinse   

 Det har vært mange begravelser siste halvåret 

 Mesnalituren er avlyst på grunn av manglende presteressurs 

 Holder på å avvikle boligen i prestegården 

 

 

SAK NR.: 11/16  

REFERATSAKER.  

 

Vedtak: 

 

 Det undersøkes om kirketekstiler er forsikret tilstrekkelig i den ordningen vi har, eller 

om det bør tegnes en ekstra for kirketekstiler. 

 Legge inn ett beløp til kostnader i forbindelse med bispevisitas. Dette vedtas på 

oktobermøtet. 

 

Referatene tas til etterretning. 

 

 

SAK NR.: 12/16  

KIRKEVERGEN INFORMERER.  

 

Vedtak: 

 

Det settes opp befaring til alle kirkene den 7. september. 

 

Informasjonen tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

 

  



SAK NR.: 13/16  

REGNSKAP 2015  

 

Vedtak: 

 

Årsregnskap for Nordre Land kirkelige fellesråd legges fram for fellesrådet. 

Fellesrådet tar regnskapet for 2015 til etterretning. 

 

Fellesrådet har fått kr. 200.000,- til maling av kirker i 2015, dette er et ekstra tilskudd til den 

ordinære driften. 

 

Driftsregnskapet for fellesrådet ble i 2015 avsluttet med et mindreforbruk på kr. 519.336,39 

mot et mindreforbruk på kr. 194.070,07 i 2014. 

 

1. Fellesrådet godkjenner regnskapet for 2015. 

2. Fellesrådet disponerer årsresultatet for 2015 slik: 

 

Kr. 519.336, 39  avsettes til disposisjonsfond. 

 

  

SAK NR.: 14/16  

ÅRSMELDING 2015  

 

Vedtak: 

 

Hovedutfordringer tas opp i alle rådene, deretter tar vi opp disse i fellesrådet. Statistikken for 

de siste årene sendes inn i menighetsbladet. 

 

Årsmeldingen for 2015 vedtas med eventuelle rettelser som framkommer. 

 

  

SAK NR.: 15/16  

RINGEANLEGG I ÅMOT KIRKE - OPPGRADERING AV STYRING.  

 

Vedtak: 

Ny styring til ringeanlegget i Åmot kirke bestilles fra Olsen Nauen Klokkestøperi AS. 

Styring til ringeanlegg koster ca. kr. 30.000,-, belastes disposisjonsfond. 

Fjernkontroller til i Åmot og Nordsinni kirker koster ca. kr. 20.000,-, bestilles samtidig, og 

belastes disposisjonsfond.  

 

Kr. 50.000,- overføres fra disposisjonsfond til drift.  

 

 

SAK NR.: 16/16  

EVENTUELT 

 

 Julekuler bestilles fra Jølster 

 Lys ved parkeringsplassen på Østsinni – Reidar Korshavn og kirkeverge    

           fordeler hvem som gjør hva i forhold til denne saken 

 Innkjøp av krakker i pleksiglass til å sette kister på ved begravelser 

 Kirkemusikalsk plan er under utarbeidelse 

 Trosopplæringsplan  
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