
 

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

KIRKEVERGEN 

 

P R O T O K O L L 

FOR 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

 

Møtedato:  13.10.2016   Fra kl. 09.00-12.00 

Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset 

Fra saknr.: 17/16 Til saknr.: 23/16 

   

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 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 FO  

Medlem Ann Kristin Skjølås   

Leder Kirsten Sætheren Lande   

Leder Roger Jøranli   

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 8. november 2016 

 

 

…………………………………………….. 

 

 

 

 

Det oppsatte møte den 17.11.2016 er avlyst. 
 



 

  

SAK NR.: 17/16  

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.  

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste til dagens møte godkjennes. 

  

 

SAK NR.: 18/16  

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE.  

 

Vedtak: 

Referat fra forrige møte godkjennes.  

 

 

SAK NR.: 19/16  

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE.  

 

Behandling: 

Torpa  

 Det har vært avskjedsgudstjeneste for Berit Rinde. Mange møtte opp, og det 

ble en fin gudstjeneste. 

 Jubileumsgudstjeneste i Kinn, med en vellykket markering. Fin 

gudstjenesten og med kirkekaffe etterpå. Det var fint å kunne gjøre litt 

ekstra på kirkekaffen i forhold til kirkens historie. Tidligere prester som 

møtte var Siri Sunde og Tormod Grønland. 

 Har hatt dugnad med salg av kaffe og kaker i Dokka. 

 Har satt i gang bestilling av julekuler, som muligens kommer i slutten av 

oktober. Kulene blir sendt med Bring, og det er viktig å sjekke at de er hele 

med en gang de kommer.  

 

Lunde 

 Gudstjeneste på Gaarder i år, med vandring fra Solås. Gudstjenesten lages 

mens vi går. Ca. 20 personer deltok , og vandringen ender på Gardtomta 

med avslutning, nattverd og ofring. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe 

på Solvang skole.  

 Det har vært en vellykket gullkonfirmantfest. 

 Det er 15 konfirmanter i Lunde i år.  

 Det er arrangert salmekveld med musikk og sang i kirken. Eva og Sergey 

stor for dette, og det ble veldig bra. Det er ønske om å ha flere slike 

kvelder.   

 Det skal hogges trær innenfor porten ved Lunde kirke, to av de som står der 

er snart tørre. 

 

Nordsinni  

 Drøfting av visjoner i tas senere, og i fellesskap med Østsinni 

menighetsråd. 

 Det har vært 3 menighetsrådsmøter. Det ene var i Haugner, der de som ville 

fikk prøve å ringe med de manuelle klokkene.  

 5. juni var det konsert med Nordsinni blandede kor. 



 Det har vært gudstjenester med gullkonfirmanter, og presentasjon av nye 

konfirmanter. Gullkonfirmantene var på Ankalterud gård etter 

gudstjenesten, der de spiste og hadde hyggelig samvær.  

 Gudstjenesten ved Åsli i juli samlet 32 personer. Dette er det skrevet om i 

neste nummer av menighetsbladet.  

 

Østsinni 

 Rådsmøte med sommeravslutning ble avholdt i juni. Det var møte i 

september, og nå på mandag. 

 Gudstjenestene har gått bra, og Wenche har fått prøve seg som klokker i to 

av dem. 

 Sankthansfeiringen ved Vølstad, var en strålende kveld. Det var ca. 70 

personer med til Åsheim etter gudstjenesten. Der ble det servert spekemat, 

kaker og kaffe. Det er med sangere dit, og det er Line Laumann som er 

kontaktperson for disse.  

 En gudstjeneste ved Landmo var planlagt å skulle være ute, men ble på 

grunn av været inne i hallen. Dette var for øvrig siste gudstjenesten til Berit 

med 36 frammøtte.  

 Flere fra menighetsrådet deltok i avslutningsgudstjeneste for Berit 

 Kirkeinventar er registrert i Østsinni og Vølstad kirker, og vi må bli enige 

om hvordan vi kommer videre med arbeidet. 

 Det har vært prosteinnsettelse på Granavollen. Roger Jøranli, Wenche 

Eimann, og Boye Ødegård deltok.  

 Det har vært presentasjon av konfirmanter og gullkonfirmanter i kirkene. 

Gullkonfirmantene spiste mat og hadde sosialt samvær på Ankalterud i 

etterkant. Vellykket! 

 Salmekveld med 25 oppmøtte, var en veldig fin kveld. Eva ledet kvelden,  

og var til dels forsanger.  

 Deltok på jubileumsgudstjeneste på Kinn med kirkekaffe etterpå. 

 Vi hadde konsert i Østsinni med Bye og Spikkestad. Vi velger ofte at de 

arrangerer på egenhånd, det er det sikreste for rådet sin del, 

 Har leid ut kirken til Blåtoner den 10. desember Blåtoner, og til Guren 

Hagen den 17. desember.  

 Sergey Shein hadde konsert i forrige uke.  

 Vi har invitert de ansatte til rådets møte på mandag. Temaet er oppgaver, 

samarbeid og rutiner.  

 Kirkemusikalsk plan – er under arbeid.  

 Vi skal ha samling med 4 åringer i kirken i kveld 

 Holder på med forberedelser til visitas, med møteplan, offergaver og verter. 

 

Kommunens representant 

 Det var 5 landsbymarkeder i løpet av sommeren, det første ble spesielt på 

grunn av hendelser i familien.  

 Landsbyfest ble arrangert i begynnelsen av juni. 

 Vi arrangerte tur til Hunderfossen for 60 deltakere. 

 Verdensdagen for psykisk helse ble markert i Fluberg i går kveld. 

Samarbeid mellom Nordre og Søndre land kommuner, 

frivillighetssentralen. Jens Mørch som startet opp igjen ett arrangement, og 

det var i går.  

 Nattravner er en ting det arbeides med. 

 Vi har hatt møter med Wenche om bispevisitasen. 



 Vi har startet opp barselsgruppe på frivillighetssentralen denne uken,  med  

8 mødre. Det skal være nytt møte igjen om 14. dager.   

 

Sokneprest Knut Ellefsrud 

 Skal bytte arbeidsgiver på nyåret, men vi vet lite enda. 

 Det er en reell søker til prestestilling i Torpa 

 Det var befaring rundt i kirkene med prosten mandag, Grethe og Knut deltok. 

 Innsettelse av prosten.  

 Prestene har fått veldig store vaktområder, og det kan bli for lang tid å dra ut. 

 Knut setter opp forslag til gudstjenester i 2017 

 

  

SAK NR.: 20/16  

REFERATSAKER.  

 

Vedtak: 

Referatene tas til etterretning 

 

  

SAK NR.: 21/16  

KIRKEVERGEN INFORMERER.  

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning.  

 

  

SAK NR.: 22/16  

RETNINGSLINJER FOR PÅSKJØNNELSE AV ARBEIDSTAKERE I NORDRE LAND 

KIRKELIGE FELLESRÅD.  

 

Vedtak: 

 

Reviderte retningslinjer for påskjønnelse av arbeidstakere i Nordre Land kirkelig fellesråd 

vedtas med virkning fra 01.01.2017. 

 

SAK NR.: 23/16  

EVENTUELT  

 

Behandling: 

 

 Det bør sendes ut forhåndsvarsel til gullkonfirmanter før sommeren, om at de er 

gullkonfirmanter, og vil få invitasjon til gullkonfirmantfest på ettersommeren.  

Det kan vurderes om det er lurt og slå sammen gullkonfirmanter for Østsinni og 

Nordsinni. Det er mange som husker klassen sin og mener de ble konfirmert sammen 

med dem. 

 Det arbeides med å få på plass lys på parkeringen ved Østsinni kirke. 
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