
 

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

KIRKEVERGEN 

 

P R O T O K O L L 

FOR 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

 

 

Møtedato:  20.04.2017   Fra kl. 09.00-12.00 

Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset 

Fra saknr.: 08/17 Til saknr.: 14/17 

   

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 7 av 10 

 

 

Følgende møtte på møtet: 

 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Medlem Kjell Rønningen   

Medlem Knut Ellefsrud FO  

Nestleder Wenche Eimann   

Medlem Jorunn Nysveen   

Medlem Hilde Lindahl   

Medlem Olaf Bjørkeli   

Medlem Ann Kristin Skjølås FO  

Leder Kirsten Sætheren Lande FO  

Leder Roger Jøranli   

Varamedlem Marit Skiaker  Reidar Korshavn 

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 28. april 2017 

 

 

…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



 

  

SAK NR.: 8/17  

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.  

 

Vedtak: 

 

Innkalling og saksliste til dagens møte godkjennes. 

 

 

SAK NR.: 9/17  

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE.  

 

Vedtak: 

 

På bakgrunn av spørsmål om vi må velge en annen enn leder til K-admin fordi leder har et 

ansettelsesforhold svarte KA: Det er ikke noe som sier at leder ikke kan sitte i K-admin 

dersom man har et ansettelsesforhold, men det kan være lurt å velge en annen for at K-admin 

skal få arbeidsro. 

Fellesrådet bestemte seg for å fortsettes som nå til valget av leder og nestleder for 2018. 

 

Referat fra forrige møte forøvrig godkjennes. 

 

  

SAK NR.: 10/17  

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE.  

 

Behandling: 

Østsinni: 

 De store trærne på Grandgardseiendommen ble fjernet den 23. mars, og det er nå 

ryddet opp der. Vi er veldig fornøyde med dette.  

 Årsmøte ble arrangert sammen med bedehusforeningen på bedehuset. Det var en del 

som skjedde denne kvelden så det ble ikke så stor deltakelse. Det var normalt oppmøte 

med 16 personer. Denne møteformen fungerte veldig bra.  

 Det blir dugnad på Østsinni den 4. mai. 

 Den 30. april blir det avskjed med Karin Elton Haug,  med kirkekaffe etter 

gudstjenesten. 

 Gudstjenester i påsken var skjærtorsdag kl.19.00 og påskedagen, med henholdsvis 25 

og 28 oppmøtte. På påskedagen ble det delt ut påskeliljer 

 Møtet den 24. april avlyses da det er mye annet som skjer. Vi har bestemt og utpekt 

ansvarlige for ting framover. 

 Konsert 30. mars ble avlyst p.g.a. sykdom. 

 Fasteaksjon – 28 konfirmanter ved Østsinni og 9 ved Nordsinni. 8 gikk for Nordsinni 

og 26 for Østsinni. Fin ungdom. 

 Salmekveld ved Østsinni i kveld, kulturskolen v/Harry Sagstuen, og Søndre Land 

menighetskor deltar. Vi bruker lerret der salmer vises.  

 7. april var det møte på museet i forbindelse med reformasjonsmarkeringen. 

 Mandag er det konsert med Maria Aredondo og Sødal, og med Nordsinni bl. kor. 

 Kappeprøving blir den 25. april, fotografering på vårkvelden 

 

 



Torpa:  

 Det har vært en ekstra gudstjeneste i Kinn som ble flyttet fra Lunde kirke p.g.a. 

problemer med strømmen til kirken.  

 8. eller 9. mai blir det litt flyttehjelp til nytilsatt prest.  

  

Nordsinni: 

 10 åringer og bok 

 I Mars gikk tårnagent arrangementet ut. 

 Årsmøte var den 20. mars sammen med årsmøtet for menighetshuset. 

 19. mars var det gudstjeneste i Haugner, og det var dåp av voksne. 

 Fasteaksjon sammen med Østsinni – 9 ungdommer, og 8 gikk.  

Begge rådene på Dokka samlet ca. 27800,-.  

 Palmesøndag var det kirkekaffe etter gudstjenesten. 

 

Lunde: 

 Felles årsmøte med Torpa den 12. mars. Ny form på årsmøtet der vi brukte bilder for å 

gå gjennom årets happeninger.  

 Det har vært problemer med strømmen i Lunde kirke. 

 Det har vært godt oppmøte til gudstjenestene i påsken. 

 Dugnad ved Lunde blir den 8. mai. 

 6, og 7. mai blir det konfirmantseminar. Konfirmantene skal ha hele gudstjenesten, og 

8 jenter skal ha prekenen.  

 Konfirmasjon er den 28. mai, og det er 15 konfirmanter og 1 dåp. Mulig det blir veldig 

mange mennesker, brannvakter blir derfor vurdert. 

 Fasteaksjon innbrakte kr. 21.900 i Torpa,  og det var 21 som gikk med bøsser. 

 

Kjell Rønningen: 

 Hilde Lindahl er ansatt som ny daglig leder i Nordre Land frivilligsentral.  

 Grupper går som vanlig, men en ny barselgruppe har startet opp. 

 Kjell sitt siste årsmøte som daglig leder var i går kveld. Det har vært bra aktivitet og vi 

har en grei økonomi. Overskudd på kr. 15.000,-. Det møtte 18 eller 19 på årsmøtet. 

 VG Lista – Kjell er med i prosjektgruppe, vi er en av 6 steder som kom til finalen.  

16. juli eller 2. august kan VG Lista derfor komme til Dokka, dersom vi klarer å 

mobilisere nok. Den 4. mai blir de to som får besøk bekjentgjort.  

Det blir landsbyfest førstkommende lørdag med div. arrangementer.  

 Har fordelt landsbydugnader, og Østsinni og Torpa søkte om å få, og har fått bli med 

den 20. mai til 20. september. 
 

 

SAK NR.: 11/17  

REFERATSAKER.  

 

Vedtak: 

 

Referatene tas til etterretning. 

 

 

 

 

  

  



SAK NR.: 12/17  

KIRKEVERGEN INFORMERER.  

 

Vedtak: 

 

Kirkeverge skriver avtale for den fellesrådet plukket ut som sommervikar. 

 

Dersom det er behov for mer enn ca. kr. 5.000,- til markering av Luther – 

reformasjonsjubileet, kommer vi tilbake til dette på neste møte i Fellesrådet. 

 

Informasjonen for øvrig tas til etterretning. 

 

  

SAK NR.: 13/17  

TJENESTEYTINGSAVTALE  -  REFORHANDLING  

 

Vedtak: 

 

Fellesrådet satte ned en gruppe som skal arbeide videre med avtalen. 

Dette ble: Kjell Rønningen, Wenche Eimann, Roger Jøranli og kirkeverge. 

 

Forslag til tjenesteytingsavtale for øvrig tas til etterretning. 

 

  

SAK NR.: 14/17  

EVENTUELT  

 

Behandling: 

 

 Menighetsbladet har fått Vipps, og det ser ut til å fungere veldig bra. 

 Det har kommet tilbud på trykking av Menighetsbladet fra ett annet trykkeri. Dagens 

priser leveres kirkeverge slik at vi kan sammenligne. Ved ikke store 

kostnadsforskjeller bruker vi lokale. 

 Det kom opp spørsmål om vi betaler moms for trykking – undersøkes. 
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