
 

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

KIRKEVERGEN 

 

P R O T O K O L L 

FOR 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

 

Møtedato:  23.02.2017   Fra kl. 09.00-12.00 

Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset 

Fra saknr.: 01/17 Til saknr.: 07/17 

   

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 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 FO  

Leder Roger Jøranli   

Varamedlem Ann Kristin Tronrud  Kirsten Sætheren Lande 

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 8. mars 2017 

 

 

…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



 

  

SAK NR.: 1/17  

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.  

 

Vedtak: 

 

Innkalling og saksliste til dagens møte godkjennes.  

 

Fra og med neste møte skal «Ord for dagen» settes opp på sakslista. 

 

SAK NR.: 2/17  

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE.  

 

Vedtak: 

 

Det undersøkes om leder som sitter i administrasjonsutvalget må skiftes ut, eller om det er nok 

at han fratrer i de sakene han er inhabil. 

 

Referat fra forrige møte forøvrig godkjennes. 

 

 

 

SAK NR.: 3/17  

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE.  

 

Behandling: 

 

Torpa  

 Ingen tilstede fra Torpa i dag. 

Lunde 

 Det var gudstjeneste juleaften med 144 oppmøtte, selv om tidspunktet var 

kl. 13.00 

 Gudstjeneste 15. januar – med Anne Hilde Wesenberg Helland 

 Hvilke nattverdordning som kan brukes i gudstjenester kan bestemmes av 

de som planlegger gudstjenesten, jfr. vedtak fra 2013.  

 Presten forvalter sakramentene.  

 Det avholdes felles årsmøte for Lunde og Torpa menigheter den 12. mars i 

Åmot kirke. 

  

Nordsinni  

 Julekonsert 23.desember. 

 Gudstjeneste juleaften med mange oppmøtte. 

 Gudstjeneste nyttårsaften – 23 personer. 

 Juletregudstjeneste den 8. januar, med totalt 15 personer på gudstjenesten. 

Det kom 6 barn, og de var veldig flinke. 

Vi prøver heller «kun lørdag» i stedet neste år.  

 Kirken er nå stengt på grunn av utskifting av gulv og ovner, og vil muligens 

bli det ut april. 

 Nødvendig med rundvask etter at prosjektet er ferdig. 



 Registrering av kirkeinventaret er ferdig. 

 Rådet hadde juleavslutning på kinarestauranten i januar. 

 Det har vært to møter så langt i år. Den 23. januar, og den 20. februar med 

en fellesdel sammen med Østsinni. 

 Årsmøte skal være den 20.mars sammen med årsmøtet for menighetshuset. 

 

Østsinni 
 Det var gudstjeneste i stua på Landmo den 8. januar. 

 Det er litt lite tilrettelagt før gudstjenester på avdelingene ved Landmo og Korsvold. 
Det bør muligens avholdes ett møte med lederne på begge steder Det var et slikt 
møte for noen år siden, og da bedret tilretteleggingen seg.  

 Vi får til ett møte etter at ny prest har startet, der vi avklarer ansvar og nødvendig 
tilrettelegging. Hvem som sørger for renhold, lys m.m.  

 Juletregudstjeneste sammen med Nordsinni. 

 5. februar var det gudstjeneste onsdag kveld – med 13 seksåringer i kirken. 
Trosopplæreren hadde regien, de sang, serverte boller og frukt. Positive foreldre, 
og det var 180 personer i gudstjenesten søndagen etterpå. 18 seksåringer fikk 
bok.  

 Juleaften - Slåttsveen deltok,  

 Juledagen – Helland deltok 

 Nyttårsdagen, 15. januar og 19. februar var det også gudstjenester   

 Konsert med Sergey Shein den 22. februar med 5 personer som hørte på Sergey. 
Det er viktig med langsiktig planlegging.  

 Brøndbo har leid kirken til konsert 30. mars. 

 Salmekveld arrangeres snart, og Søndre Land kirkekor deltar. Salmene skal vises 
på lerret. 

 Årsmøtet er under planlegging, og vi skal samarbeide med bedehusforeningen 
onsdag 15. mars. Østsinni har årsmøte først, så blir det bevertning før 
bedehusforeningen har sitt årsmøte. Ser for oss en tidsramme fra kl. 18.00 - 
21.00. Det blir spennende og prøve dette, og se om det kommer flere enn det gjør 
etter en gudstjeneste.  

 Reformasjonsjubileet markeres med utstilling og foredrag. Det er klarlagt at 
museumslaget og museet blir med på dettte i tillegg til de andre menighetsrådene. 
En komité skal nedsettes og møtes på museet i løpet av mars. Samlingsforvalter 
finner ut hva de har på museet, som kan være relatert til jubileet. Vi har registrert 
hva vi har i kirkene. Plansjer fra skolene er aktuelle ting.  

 Foredrag 15. oktober – i Østsinni i forbindelse med reformasjonsjubileet. 

 Jubileet skal markeres med 4 gudstjenester. 

 Store trær som ønskes fjernet nedenfor kirkene – Boye er pådriver. Kommunen vil 
ha befaring, leie inn Vokks til hogging, mens kommunen rydder opp igjen selv.   

 Vi legger til rette for at folk skal kunne vippse offergaver. 

 

Kommunens representant 

 Skal slutte i jobben, og 23 personer har søkt på jobben. 4 personer 

intervjuer, og 6 skal inn til intervju. 

 Årsmøte i livsglede for eldre 

 «Gå ta» banen er arrangert med ski fra Dokka til Eina, 7 gikk hele 

distansen, 40 var innom åpen frivillighetssentral den dagen.  

 Årets karneval for personer med nedsatt funksjonsevne er arrangert, med 

fullt hus og mange som hadde kledd seg ut. 

 18. februar var det vintermarked med mye folk. 

 I går var det livsglede arrangement med 90 oppmøtte.  

 Er med i arrangementskomité for landsbyfest lørdag 1. juli med mange 

forskjellige aktiviteter både fredag og lørdag. Hoveddagen blir lørdag. Eldar 

Vågan er engasjert. 

 

 



Sokneprest Knut Ellefsrud 

 Har avspasert en del i januar, så det har vært rolig  

 Mye i jula, men Anne Hilde har hatt mye. 

 Vi har hatt besøk av Kristin Sundt. Hun kom til prosten den 12. januar og hit 

den 13. januar. Hun så presteboligen i Torpa, og på Åmot og Kinn kirker. Hun 

kommer til å bo i Torpa, og begynner i jobben den. 1. juni og skal innsettes 18. 

juni. 

 Det er mye byråkrati rundt arbeidstid for tiden. 

  

  

SAK NR.: 4/17  

REFERATSAKER.  

 

Vedtak: 

 

Referatsakene tas til etterretning. 

 

 

SAK NR.: 5/17  

KIRKEVERGEN INFORMERER.  

 

Vedtak: 

 

Informasjonen tas til etterretning. 

 

  

SAK NR.: 6/17  

FORSLAG TIL MAL FOR AVTALE VED FREDING AV VERNEDE GRAVMINNER.  

 

Vedtak: 

 

Forslag til avtale om gravfeste med fredet gravminne godkjennes.  

  

  

SAK NR.: 7/17  

EVENTUELT  

 

Behandling/vedtak: 

 

 Diskutert orgelet i Østsinni kirke – behov for nytt orgel 

 Menighetsbladet – oppretter vipps og fellesrådet stiller opp litt slik som sist da 

økonomien var vanskelig 

 Konsert tilbud til Åmot – Marita Røstad 
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