
 

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

KIRKEVERGEN 

 

 

P R O T O K O L L 

FOR 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

 

Møtedato:  19.10.2017   Fra kl. 09.00-12.00 

Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset 

Fra saknr.: 24/17 Til saknr.: 32/17 

   

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 Reidar Korshavn FO  

Medlem Jorunn Nysveen   

Medlem Hilde Lindahl   

Medlem Ann Kristin Skjølås FO  

Leder Kirsten Sætheren Lande FO  

Leder Roger Jøranli FO  

Varamedlem Geir Nordrum  Olaf Bjørkeli 

Varamedlem           Kristin Sundt                                               Knut Ellefsrud 

 

 

Følgende møtte: 

 

Bente Bratlien Berget møtte for Ann Kristin Skjølås.  

Bratlien står ikke liste over personlige varamedlemmer, men er medlem i Torpa menighetsråd. 

 

 

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 26. oktober 2017  

 

 

…………………………………………….. 

 

 

 

 



 

  

SAK NR.: 24/17  

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.  

 

Vedtak: 

 

Innkalling og saksliste til dagens møte godkjennes.  

 

  

SAK NR.: 25/17  

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE.  

 

Vedtak: 

 

Referat fra forrige møte godkjennes.  

 

  

SAK NR.: 26/17  

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE.  

 

Behandling: 

 

Østsinni: 

 Sankthansfeiring med gudstjeneste i Vølstad kirke, med mat og underholdning på 

Åsheim etterpå. Det møtte 80 personer, og arrangementet øker for hvert år. 

 Det har vært to gudstjenester i juli, en i august, og en i september. Det var få tilstede på 

september gudstjenesten da det ikke var noen dåp. Roger Jøranli ble innsatt som 

trosopplærer.  

 Det har vært to gudstjenester i Vølstad kirke, med to dåp den 27. august.  

 Vi deltok på Landsbydugnad den 2. september, det var fint vær og fire av oss plukket 

søppel og to sto på stand.  

 Det var Bygdedag ved stasjonen, og Kristin hadde gudstjeneste med høsttakkefest. Det 

var 56 personer i teltet og vi fikk inn 1332 kr. til frelsesarmeen lokalt.   

Det er en utfordring å ha gudstjeneste i serveringsteltet, men Kristin synes det var et 

fint og hyggelig arrangement.  Det som er viktig for oss er å få folk inn de mange som 

sto utenfor. Vi kan etterlyse litt mer samarbeid med de som står som arrangør, da vi 

føler at vi kunne utnyttet de ressursene som var der bedre. Samordning bør derfor 

bedres før neste Bygdedag.  

 Det har vært presentasjon av nye konfirmanter og gullkonfirmanter. Det er 33 

konfirmanter på Dokka. 

 I 2018 skal vi forsøke å ha konfirmasjonsgudstjeneste på lørdag og en på søndag i 

stedet for en på søndag. Erfaringsmessig blir det for fullt i kirken når alle er samtidig.  

 Det har vært samling for gullkonfirmanter, og av 40 kom det 13. Noen hadde følge så 

vi var ca. 17-18 personer på Bjørnen etterpå. Gullkonfirmantene sa selv at de burde 

vært flere, men ellers var det en meget hyggelig stund. 

 Sergey hadde konsert i Østsinni kirke den 12. oktober.  Konsertene må planlegges slik 

at de kan sendes inn og bli med i kulturkalenderen. Ellers må konserter planlegges i 

god tid, med utgangspunkt i gudstjenesteplanen for 2018.  

 Søndagen etter var det markering av at Østsinni kirke er 140 år. Det møtte 214 

personer og det var tre dåp, og Knut hadde invitert konfirmantene.  



Vi serverte kaffe og kaker etter historie fra Wenche. Kristin hadde også et fint innlegg. 

Et gammelt korskille ble satt inn i våpenhuset til jubileet, og det ble fint. 

 100 bordkalendere for 2018 er bestilt for 6. året, og det skal selges for kr. 100,-. 

 For noen år siden delte vi ut julekort fra bibelselskapet på juleaften. Juleevangeliet sto 

inne i kortet. Dette er noe vi vil gjøre juleaften i år også. Vi har fått kortene til kr. 15,- 

pr stk. og står og deler de ut etter at Knut har ønsket god jul.   

 Lyskastere blir montert i lysstolpene ved parkeringsplassen ved Østsinni. Kostnad på 

ca. 20.000,- for menighetsrådet. 

 Vi har fått en konsert henvendelse fra St. Halvard guttene. De ønsker å ha konsert i 

Østsinni kirke den 26. november. Vi har fått med dette i kulturkalenderen.  Det følges 

opp på Facebook og vi deler det på kirkesidene våre. 

 To voksne fra Østsinni og fra Nordsinni var med på konfirmanttur til Gran.  

 Vi har skrevet uttalelse til forslag til gudstjenestelisten. 

 Det er foreslått å ha nyttårsmesse ved midnatt i Østsinni kirke i 2018. Dette er en 

gammel tradisjon som presten og rådet har lyst til å forsøke igjen.  

 Grønn menighet er drøftet litt i Østsinni og Nordsinni. Vi har fått signaler om at hvis 

vi får litt på plass så holder det, vi tar derfor opp igjen tråden senere.  

 

Torpa:  

 Det var en fin gudstjeneste på Grønvold med dåp, bortimot 500 personer,  og nydelig 

vær. 

 Menighetsrådet hadde stand der og presenterte sine salgsartikler. 

 Rådet deltok på Landsbydugnad med stand og søppelplukking. 

 Det har vært presentasjon av nye konfirmanter og gullkonfirmanter. Av 38 var det med 

26 personer. Dagen var hyggelig med middag på Vertshuset Åmot som avslutning. 

 Roger ble innsatt som trosopplærer samme dag. 

 Leif Berget har fått permisjon fra rådet, men han har fortsatt kasserervervet. 

 Turid og Helen har startet opp igjen etter permisjon.  

 Sergey hadde konsert i Åmot kirke 16. oktober. 

 Marita Røstad med band hadde konsert i Åmot kirke den16. september. 

 

Nordsinni: 

 Vi har fulgt den vanlige gudstjenesteplanen. 

 23. juli var det gudstjeneste ved Åsli, og denne gangen var alt ute. 

 I går var det 4 års samling, og det møtte to av ni, og tre hadde meldt forfall. Satser på 

at det kommer flere til gudstjenesten.  

 Hilde og Jorun har sendt ut innbydelse til gullkonfirmanter, og det er 14 påmeldte av 

totalt 23 mulige personer. Navnene på de påmeldte sendes til Kristin. 

 Endring i styret – Catrine Rønningen, kasserer har gått ut av rådet etter søknad om 

fritak for resten av perioden. Anita Rudstaden har rykket opp fra vara og er nå vanlig 

medlem i rådet.  

 

Lunde: 

 250 års jubileet planlegges i 2019 

 Belysning ved parkeringsplassen 

 Planlegger framover, mot bl. annet «Lys våken» m.m. 

 

Kjell Rønningen: 

 VG – lista var her 2. august, og det kom minst 10.000. Dette var kjempereklame for 

Dokka. Stasjonsområdet ble ryddet og er nå fint å bruke til også andre ting. 

 Det har vært fem landsbymarkeder i sommer. 



 9. desember er det julemarked med nisse og kanefart. 

 Det er planlagt vintermarked i februar, fem landsbymarked og julemarked igjen i 2018. 

 Det har vært fint vær på alle markedene i år bortsett fra 10 juni, dette ble flyttet fra den 

20. juni på grunn av sangerstevne.  

 Det er 9 året vi har hatt markeder, og det går fortsatt framover for markedene.  

 Har blitt pensjonist siden sist, og trives med det. 

 

Hilde Lindahl – Frivillighetssentralen: 

 Har arvet en fantastisk arbeidsplass 

 Det var Haloween i går på Helselagets hus, og flyttet dit på grunn av maling i våre 

lokaler på frivillighetssentralen. 

 Trekkspillere underholdt på Landmo, og det kom spørsmål om vi kunne komme 

hver tirsdag. Vi gjentar dette om en måned, men da skal vi til Korsvold.  

 Alt tidligere arrangementer ved frivillighetssentralen fortsetter som før, men prøver 

å få til mer i forhold til dresinkjøring. Det er mulig dresiner forsøkes plassert i 

stasjonsområdet.  

 Vi har funnet en del gamle ting som vi skal prøve å få satt opp igjen på stasjonen.  

 

  

SAK NR.: 27/17  

REFERATSAKER.  

 

Behandling: 

 

Vedtak som må gjøres i senere møter er: 

 Rutiner for varsling 

 70 års alders grense for å stå i jobb 

 Rutiner for tilsetting. 

 

 

Vedtak: 

 

Referatene tas til etterretning. 

 

Vedtak som må gjøres i senere møter er: 

 Rutiner for varsling 

 70 års alders grense for å stå i jobb 

 Rutiner for tilsetting. 

 

  

SAK NR.: 28/17  

KIRKEVERGEN INFORMERER.  

 

Behandling: 

 

Det kjøpes inn Ipad med mobilt bredbånd til kirkegårdsarbeidere dersom kirkevergen finner 

det tjenlig og lønnsomt. 

 

Vedtak: 

 

Informasjonen tas til etterretning. 



 

Det kjøpes inn Ipad med mobilt bredbånd til kirkegårdsarbeidere dersom kirkevergen finner 

det tjenlig og lønnsomt. 

 

   

SAK NR.: 29/17  

ÅRSMELDING 2016 - STATISTIKK DEL  

 

Vedtak: 

 

Årsmelding 2016 med utdrag fra kirkestatistikken enstemmig vedtatt. 

 

  

SAK NR.: 30/17  

HØRING - FORSLAG TIL NY LOV OM TROS- OG LIVSSYNSSAMFUNN  

 

Vedtak: 

 

Fellesrådet setter ned en gruppe som går gjennom spørsmålene, og besvarer høringen innen 

fristen den 31.desember.  

 

Det ble satt ned en gruppe med følgende personer: 

 Anita Roen 

 Grethe Sveen 

 Roger Jøranli 

 Wenche Eimann 

 Kjell Rønningen 

 Knut Ellefsrud eller Kristin Sundt 

 

Mulig dato for informasjonsmøte om høringen er den 28. november om ettermiddagen. 

 

  

SAK NR.: 31/17  

SØKNAD OM Å DRIVE ERVERVSMESSIG VIRKSOMHET PÅ GRAVLUNDENE  

 

Vedtak: 

 

Ellingard Monument AS gis tillatelse til å drive ervervsmessig virksomhet på gravplassene i 

Nordre Land kommune. Firmaet må rette seg etter gjeldene regler.  

 

  

SAK NR.: 32/17  

EVENTUELT  

 

Behandling: 

 

Reformasjonen 

 Wenche informerte om reformasjonsjubileet 

 Hvert menighetsråd stiller med to kaker til 31.10.17 

 Leie av rom på museet ble på ca. kr. 5000,-. 

 Håper alle som har anledning kommer til avslutningen. 



 

Tilskudd fra Opplysningsvesenets fond  

 Lunde søker om midler til 250 års feiring neste år. Markeringen vil gå over litt tid med 

blant annet utstilling i kirken.  

 I 2018 har vi ikke så stor mulighet til å søke om midler, men vi prøver senere.  

 Kanskje til konserter senere, så det er viktig at vi tenker langsiktig. Hva ønsker vi å 

arrangere? 

 

Menighetsbladet 

 Det kommer inn noe mer kontingenter etter at vi startet med vipps. Det er diskutert om 

bladpengene bør økes til 200 og 250. Dette må tas opp i fellesrådet.  Kulturkalenderen 

som papirutgave er under press i forbindelse med budsjettarbeid. Det er gitt signaler 

om at et samarbeid bør utredes.  

Fellesrådet er positive, og sier oss interessert i et samarbeid om utgivelse av 

kulturkalender og menighetsblad dersom det er mulig. Vi sender signalene om dette til 

Ladehaug. 
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