
 

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

KIRKEVERGEN 

 

P R O T O K O L L 

FOR 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

 

Møtedato:  22.12.2016   Fra kl. 09.00-12.00 

Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset 

Fra saknr.: 24/16 Til saknr.: 33/16 

   

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   

Leder Kirsten Sætheren Lande   

Leder Roger Jøranli   

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 2.januar 2017 

 

 

…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SAK NR.: 24/16  

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.  

 

Vedtak: 

 

Innkalling og saksliste til dagens møte godkjennes. 

 

  

SAK NR.: 25/16  

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE.  

 

Vedtak: 

 

Referat fra forrige møte godkjennes.  

 

 

SAK NR.: 26/16  

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE.  

 

Behandling: 

 

Torpa  

 Det har vært utdeling av 4 års bok, med samling forhånd, sammen med 

Lunde 

 Lys våken er arrangert sammen med Lunde 

 Vi har fått et veldig fint menighetssenter etter at det har blitt malt lyst og 

fint. Takplater er også skiftet 

 Lysmesse i Åmot kirke 

 Sangkveld i Kinn kirke 

 Rådet har ikke planlagt neste år enda, men dette skal skje over nyttår 

 Det har kommet julekuler for salg, og de er lagt ut på forskjellige plasser 

 

Lunde 

 Har hatt flere gudstjenester som har samlet mye folk 

 Minnegudstjenesten samlet veldig mange mennesker, selv om det ikke har 

vært veldig mange i Lunde sokn som har gått bort dette året.  

 Lys våken var uka før visitasen, med mye folk på gudstjenesten dagen etter. 

184 deltaker.  

 4 åringene var også med – Det møtte 11 på samling, og det var 16 av 17 

mulige på gudstjenesten 

 Planlagt konsert med bygdebrassen ble avlyst på grunn av dårlig føre 

 Ellers har vi hatt de vanlige møtene, og benkene vi jobber med å få fjernet 

vil muligens kunne fjernes nå snart. 

 Det er bestilt 15 nye konfirmantkapper, noen av de gamle er fra 1956. 

Torpa kjøper 10 kapper.  

 Har fått utfordring i forhold til oppbevaring av messehaglene, og har sett litt 

på dette. Forsøker å utvide det skapet som er.  

 Det blir kjøpt ett dobbeltskap som settes i handikapinngangen, til 

oppbevaring av konfirmantkapper og litt annet. 

 Det var mye arbeid med bispevisitasen, men dette  var en veldig fin uke. 



 

Nordsinni  

 Konsert med Nordsinni blandede kor 

 Høymesse med 4 åringer, det kom 4 på samling kvelden i forvegen.  

 Lysmesse  

 Minnegudstjeneste den 6. november 

 Har tatt bilder av inventaret i Haugner kirke til registrering i 

kirkebyggdatabasen 

 Lys våken er arrangert, men det var muligens litt dumt å ta det samme helg 

som visitasen var. Det er viktig å få med flere foreldre på dette 

arrangementet. 

 

Østsinni 

 15 har fått 4 års bok 

 Rådet hadde dugnad den i november, blant annet ble lyskronen pusset. 

 7 armede lysestaker ble pusset og vil bli tatt litt mer i bruk 

 Har også funnet fram noen andre gamle ting som kanskje vil bli brukt mer 

igjen. 

 Gudstjeneste den  23.oktober på Landmo 

 Minnegudstjenste den 13. november med ca. 90 fremmøtte 

 Lys våken den 27. november med 23 unger, og 4 voksne som sov over med 

dem. 

 Visitasgudstjeneste med 345 fremmøtte. 

 Blåtoner den 10. desember, der det var fullt på første forestilling, og ca 250 

på den siste. Dette er et løft for menigheten, og mye jobb, men ting fungerer 

veldig godt. 

 Lysmesse på Landmo den 11. desember med 78 fremmøtte. 

 17. desember var det konsert med Guren Hagen, med ca. 50 fremmøtte.  

Dette var en veldig fin kveld, men med færre fremmøtte. 

 Har arbeidet med planer for neste år. 

 Salg av kalendere har gått unna, og alt er solgt. 

 

Kommunens representant 

 Har hatt besøk av sosionomhøgskolen igjen. 5 elever var med, og har laget 

en omfattende rapport etter dette. De har skrevet om måten det ble jobbet 

på i frivillighetssentralen. 

 Vi har hatt internasjonal førjulsfest 

 Livsglede for eldre 

 Planlegger «Gå ta banen» arrangement, med aktiviteter på linja mellom 

Dokka og Lena den 12. februar. 

 Ledet kvelden for lag og foreninger i bispevisitasuka 

 Har vært landsbynisse 

 Har sagt opp stillingen nå, og skal slutte ca. 1. juli 

 Markeder i 2017 – dette skal jeg fortsette å ha ansvar.  

 

Sokneprest Knut Ellefsrud 

 Det har vært travelt, men vi har hatt mange fine gudstjenester. 

 Barnehagegudstjeneste i Østsinni, med veldig fin sang  

 Skolegudstjenester på Nordsinni med ca. 450 deltakere 

 Har hatt en vielse på Ankalterud i kapellet på stabburet 



SAK NR.: 27/16  

REFERATSAKER.  

 

Vedtak: 

Referatsakene tas til etterretning.  

 

SAK NR.: 28/16  

KIRKEVERGEN INFORMERER.  

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning.  

 

 

SAK NR.: 29/16  

VALG AV LEDER OG NESTLEDER FOR 2017  

 

Behandling: 

 

Forslag til leder: Roger Jøranli 

 

Forslag til nestleder: Wenche Eimann 

 

Begge forslag vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Som leder for Nordre Land Kirkelige Fellesråd 2017 velges: 

  Roger Jøranli 

 

Som nestleder for Nordre Land Kirkelige Fellesråd 2017 velges: 

  Wenche Eimann 

 

Som vara som leder og nestleder i andre utvalg i 2017 velges: 

  Kjell Rønningen 

 

Vi undersøker om vi kan skifte ut at leder sitter i administrasjonsutvalget eller om det er nok 

at han fratrer i de sakene han er inhabil. 

 

 

SAK NR.: 30/16  

MØTEPLAN 2017  

 

Vedtak: 

 

Møteplan for Nordre Land kirkelige fellesråd fastsettes slik: 

 

Torsdag 23. februar 

Torsdag 20. april 

Torsdag 15. juni 

Torsdag 19. oktober 

Torsdag 14. desember  

 



 

  

  

SAK NR.: 31/16  

BUDSJETTJUSTERINGER 2016  

 

Vedtak: 

 

Egenkapitalinnskudd 2016 - KLP på kr. 17. 862,- dekkes ved overføring fra drift til 

investering.  

Andre nødvendige budsjettjusteringer gjennomføres av kirkevergen. 

 

 

SAK NR.: 32/16  

BUDSJETT 2017  

 

Vedtak: 

 

Forslag til drift- og investeringsbudsjett for 2017 vedtas med følgende endringer/tillegg: 

Kirkevergen prioriterer gulv og ovner til topps. 

Nordsinni kirke: gulvet må slipes i koret og gulvet i våpenhuset sjekkes og slipes. 

Tak prioriteres på topp sammen med gulv og ovner hvert år. 

 

  

SAK NR.: 33/16  

EVENTUELT  

 

Vedtak: 

 

Veldig fornøyd med menighetsbladet, og vi hører med Hans Olav Smedsrud om han vil 

fortsette det gode arbeidet. En avtale skrives evt. for ett år om gangen. 
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