
 

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

KIRKEVERGEN 

 

 

P R O T O K O L L 

FOR 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

 

Møtedato:  15.06.2017   Fra kl. 09.00-12.00 

Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset 

Fra saknr.: 15/17 Til saknr.: 22/17 

   

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 10 

 

Følgende møtte på møtet: 

 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Medlem Kjell Rønningen   

Nestleder Wenche Eimann   

Medlem Reidar Korshavn   

Medlem Jorunn Nysveen   

Medlem Hilde Lindahl FO  

Medlem Olaf Bjørkeli   

Medlem Ann Kristin Skjølås   

Leder Kirsten Sætheren Lande   

Leder Roger Jøranli   

Varamedlem Kristin Sundt  Knut Ellefsrud 

 

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 20. juni 2017 

 

 

…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SAK NR.: 15/17  

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.  

 

Vedtak: 

 

Innkalling og saksliste til dagens møte godkjennes. 

 

 

   

SAK NR.: 16/17  

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE.  

 

Vedtak: 

 

Referat fra forrige møte godkjennes. 

 

 

   

SAK NR.: 17/17  

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE.  

 

Behandling: 

 

Østsinni: 

 Den 20. april var det salmekveld i Østsinni kirke. Kulturskolen, kirkekoret i Søndre 

Land deltok og Harry Sagstuen ledet kvelden på en fin måte. – Tekster ble vist på 

skjerm, og det var en fantastisk kveld med mye folk. Vi ønsker å gjenta dette. 

  Den 25. april var det kappeprøving med påfølgende fotografering av konfirmantene 

 Den 30. april var den siste gudstjeneste som klokker Karin Elton Haug arbeidet for 

oss. I den forbindelse holdt Wenche Eimann en fin tale. Det var kirkekaffe etter 

gudstjenesten, der gave fra menighetsrådet og fellesrådet ble overrakt.  

 Det har vært dugnad ved Østsinni og Vølstad, og det møtte 13 personer begge steder. 

Vi fikk gjort det meste av det kirkegårdsarbeider hadde håpet.  

 Det har vært en gudstjeneste i Landmo kapell i mai med 23 deltakere.  

 Den 10. mai var det vårkveld, med mye folk. Konfirmantene var flinke til å lese og 

synge.   

 14. mai var det konfirmasjonssøndag. Kirken var fylt til randen, og det var ca. 550 

personer der. Erfaringen fra denne tilsier at det må være to gudstjenester senere når det 

er så stor gruppe konfirmanter. Rådet drøfter dette med soknepresten.  

 17. mai var det i år gudstjeneste i Østsinni, selv om det vanligvis er Nordsinni som har 

denne.  I år ble den lagt til Østsinni fordi gulvet i Nordsinni har blitt skiftet. Tidligere 

var 17. mai gudstjenesten annen hvert år i Nordsinni og Østsinni, og vi i Østsinni har 

lyst til å ha dette annet hvert år igjen slik det var fra gammelt av. 

 5. juni var det gudstjeneste i Østsinni med to dåp. 

 Vi hadde møte med sommeravslutning hos Wenche mandag 12. juni. 

 Kirken er 140 år i år, og rådet ønsker å lage en jubileumsberetning «ligth» 1977 – 

2017. Jubileet skal markeres den 15. oktober. 

 Kirkeverter og ofringer er satt inn etter gudstjenestelisten. 



 Den 23. juni er det Sankthansgudstjeneste ved Vølstad kirke med kirkekaffe på 

Åsheim i etterpå. 

 

Torpa:  

 Det har hatt konfirmasjonsgudstjenester. 

 Det har vært dugnad ved Åmot der det møtte opp mye folk. 

 Dugnaden ved Kinn ble avlyst på grunn av regn. 

 Gudstjenester og ofringer er planlagt. 

 Søndag 18. juni er innsettelsesgudstjeneste av Kristin Sundt i Åmot kirke. 

 

Nordsinni: 

 Har hatt messer etter skjemaet. 

 Dugnad ved Nordsinni kirke den 2. mai, 10 personer møtte. 

 Det var dugnad ved Haugner kirke den 9. mai, og det møtte 5 personer 

 Dugnad inne i Nordsinni den 15. mai. Vi satte på plass inventar i kirken, og vasket så 

det ble rent til konfirmasjon. 

 Konfirmasjon var den 21. mai, og kirken det var 309 personer der. 

 Konfirmasjon i Haugner kirke den 28. mai, med ca. ¾ full kirke. 

 Pinseaften var det en fin konsert i Haugner med 44 personer tilstede. 

 Vi skal ha møte mandag den 19. juni der vi skal sette opp plan framover. 

 

Lunde: 

 Det har vært en aktiv vår med samtalegudstjeneste og konfirmasjon. Det var 25 på 

samtalegudstjenesten, og hele menighetsrådet var der med mat og hjalp til med 

forskjellige ting. 

 Søndag var kirken fullsatt og konfirmantene hadde hele gudstjenesten, bort sett fra 

nattverd og velsignelsen.  Det var en utrolig fin ungdomsgjeng, og mange sa at dette 

var noe av det sterkeste de hadde sett. 

Det var 15 konfirmanter i Lunde, med en som kom fra Dokka, og det var en dåp på 

konfirmasjonsgudstjenesten.  Det var en flott gudstjeneste, og alt gikk på skinner. Det 

var fin musikk og flotte salmer.  

 Roser ble gitt til Roger Jøranli som takk for at han har hatt konfirmantene i år. Det har 

fungert veldig bra.  

 Vi har kjøpt inn nye fine konfirmantkapper, som er strykefrie. De kostet kr.990,- pr. 

kappe, og Torpa og Lunde har tilsammen kjøpt 25 stykker. 

 Vi har hatt dugnad der 31 personer møtte, og det ble gjort veldig mye både inne og ute. 

Himling inne burde hatt en vask. 

 Vi har hatt avslutning i Tomtefjøset. 

 Konfirmasjonsbilde ble tatt 6. mai. 

 Den 18. august i 2019 er det 250 års jubileum for Lunde, og vi har oppnevnt ei gruppe 

som skal arbeide med dette og tenke ut noen ideer framover. Er det mulig å ha noe 

hele uka fram til søndag. 

 Befaring fra riksantikvaren for å se på kirkebenkene som ønskes fjernet. Svar er ikke 

mottatt enda.  

 De som var på befaring så også på orgelet i Lunde, og var interessert at orgelet som er 

et Berntsen orgel fra 1903 kan restaureres. Schrøder skal komme og se på orgelet, og 

kanskje vi kan bruke noe av gavepengene vi har fått til dette. Vi har fått kr. 105 000,- i 

år. 

 

 

 



Kjell Rønningen: 

 Jeg har sittet i prosjektgruppe for VG lista til Dokka, og de kommer hit den 2. august. 

Det blir på stasjonsområdet, og det kan komme 10000 -12000 personer hit. Det jobbes 

intens med området for å få området klart. Dette er en gratiskonsert og det er ingen 

aldersgrense. 

 Jeg slutter som daglig leder 1. juli, Hilde Lindahl tar over, og starter for fullt i august. 

 Det har vært to markeder i vår, og den neste skal være den 13. august. 

 I kveld er det arrangement - Livsglede for eldre i kveld på Lavotunet. Rita Engebretsen 

og Tommy Michaelsen deltar. Vi forventer mye folk. 

 

Kristin Sundt: 

 Fint å se hvordan fellesrådet fungerer. 

 

 

   

SAK NR.: 18/17  

REFERATSAKER.  

 

Behandling: 

 

Normalinstruksen – punkt 5 strykes. 

Arbeidsbeskrivelse henges opp i kirken. 

 

Vedtak: 

 

Normalinstruksen – punkt 5 strykes. 

Arbeidsbeskrivelse henges opp i kirken. 

 

Referatene tas til etterretning.  

 

 

   

SAK NR.: 19/17  

KIRKEVERGEN INFORMERER.  

 

Vedtak: 

 

Informasjonen tas til etterretning.  

 

 

   

SAK NR.: 20/17  

ÅRSREGNSKAP 2016  

 

Vedtak: 

 

1. Fellesrådet godkjenner regnskapet for 2016. 

2. Fellesrådet disponerer årsresultatet for 2016 slik: 

            Kr. 533.232,45  avsettes til disposisjonsfond. 

 

 

  



  

SAK NR.: 21/17  

ÅRSMELDING 2016  

 

Behandling: 

 

Utdrag fra kirkestatistikken tas opp til godkjenning på neste møte den 19. oktober 2017 

 

Vedtak: 

 

Utdrag fra kirkestatistikken tas opp til godkjenning på neste møte den 19. oktober 2017 

 

Årsmeldingen for 2016 vedtas med eventuelle rettelser som framkommer. 

 

 

   

SAK NR.: 22/17  

EVENTUELT  

 

Behandling: 

 

 Rutiner post til menighetsrådsledere – trosopplærer får det samme som 

menighetsrådsleder.  

 Produktkatalog – Dersom flere råd skal bestille noe lønner det seg og bestille sammen. 

Roger Jøranli bistår med bestilling for menighetsrådene.  

 Alle rådene vil bestille skilt for kirkeverter til bruk i kirkene. Det bestilles åtte skilt til 

Østsinni og Nordsinni, og fire til Torpa og Lunde. 

 Det settes opp skilt som anviser parkering for mennesker med handikap, for ansatte, og til 

bårebil ved kirkene. 

 Arbeid med lys til parkeringsplassene ved Østsinni og Lunde kirker må settes i gang igjen 

slik at det er i orden til høsten.  

 Flomlysene ved Lunde kirke må sjekkes. Er det skade etter graving, eller er de bare slått 

av? 

 Prestene får hjemmekontorløsning  

 Avtale om bedriftshelsetjeneste sies opp 

 Det er kjøpt inn PCer til prester, saksbehandler og en kantor. 
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