
 

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

KIRKEVERGEN  

 

 

P R O T O K O L L 

FOR 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

 

Møtedato:  22.02.2018   Fra kl. 09.00-12.00 

Møtested: Formannskapssalen 2. etg., Rådhuset 

Fra saknr.: 1/18 Til saknr.: 7/18 

   

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 9 av 10 

 

Følgende møtte på møtet: 

 

Funksjon Navn Forfall Møtt for 

Medlem Kjell Rønningen   

Medlem Knut Ellefsrud   

Leder Wenche Eimann   

Medlem Reidar Korshavn   

Medlem Jorunn Nysveen   

Medlem Hilde Lindahl   

Medlem Olaf Bjørkeli   

Nestleder Ann Kristin Skjølås   

Medlem Kirsten Sætheren Lande FO  

Medlem Roger Jøranli   

 

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 08. mars 2018  

 

 

…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 



 

  

SAK NR.: 1/18  

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE.  

 

Vedtak: 

Innkalling og saksliste til dagens møte godkjennes.  

 

  

SAK NR.: 2/18  

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE.  

 

Vedtak: 

Referat fra forrige møte godkjennes  

(sendes ut på papir til fellesrådet i tillegg til at den legges på nett).  

 

  

SAK NR.: 3/18  

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE.  

 

Torpa: 

 Det har vært gudstjeneste med utdeling av bibel. 

 Vi forbereder årsmøte. 

 Det har vært noen på gudstjenester men ikke mange 

 Gudstjeneste i Kinn 1. juledag ble tatt opp, og det blir i Kinn i stedet for Lunde 

fra i 2018. 

 Gudstjeneste nå på søndag, med solister som var veldig imponert over den 

store kirken og akustikken.  

 268 personer tilstede i Åmot juleaften. 

 

Lunde: 

 Veldig bra oppmøte julekvelden og nyttårsaften var det 32 kl. 16.00. Det blir 

23.15 i Østsinni i år. 

 Gudstjeneste i januar 28 med dåp, og bra oppmøte.  

 Det blir felles årsmøte 15. april med torpa, og utdeling av 6 års bok. 

Tårnagenter i Åmot blir 2. september.  

 Gudstjenesteliturgien ble gjennomgått, og nå er liturgien helt lik med den på 

Dokka. Planene må oppdateres og justeres på nett når dette er ferdig i alle råd. 

 Vi diskuterte om vi skal bytte til den nye «Fader vår» - det er den de leser andre 

steder.  Alle menighetsrådene må bli enige om vi skal bruke den nye eller ikke, 

og er en sak som må tas opp på årsmøtet eller menighetsmøte. Det bør avholdes 

ett felles møte for alle rådene der vi ser på dette. 

 

Nordsinni: 

 Fin gudstjeneste juleaften. 

 14. januar var det juletregudstjeneste med bra besøk. 

 Juleavslutning for rådet den 8. januar.  

 Styremøte nå på mandag. 

 Konsert 23. desember ble avlyst, vi utarbeider rutiner ved avlysning 

 Roar Engelberg hadde en fin konsert 21. januar med ca. 30 oppmøtte. 

 



Østsinni: 

 Blåtoner 16. desember med fulle hus, og rådet stilte med parkeringsvakter 

 Juleaften var det 316 oppmøtte, og vi fikk inn over kr. 6 000,- til kirkens 

nødhjelp. 

  Vi delte ut juleevangeliet til hver familie. 

 2. juledag var det gudstjeneste i Østsinni kirke og Nordsinni blandede kor 

deltok. Det var ca. 50 personer der i tillegg til koret. 

 Nyttårsdagen var det gudstjeneste i Vølstad kirke med 3 utenom de ansatte, 

dette er en utfordring. 

 7. januar var det også få personer. 

 Det var samling for konfirmanter den 13. januar med tema «død og 

begravelse». De som deltok her var med på juletregudstjenesten. 

 Gudstjeneste 4. februar med utdeling av folder for bibeldagen. Ingen dåp i dag 

og ikke den 18. februar. Vi delte ut bibelbok til 3 personer.  

 Det er delt ut 13 bibelbøker til sammen, da de som ikke kunne møte i kirken 

har hentet på kontoret etterpå. Vi ligger bra an med utdeling av bøkene. 

 Vi skal besvare høring om lokal grunnordning, og har satt ned en gruppe til 

arbeidet. Vi har hatt to møter, det siste nå mandag. 

 Årsmøtet blir den 19. mars. 

 Vi har planlagt fasteaksjon, lister leveres Roger senest den 3. mars. 

 Vi skal ha fasteaksjon den 18. mars kl.15.00. 

 Konsert til støtte for Farida ble avholdt onsdag 14. februar, med tilnærmet full 

kirke. Rådet stilte med parkeringsvakter, og Knut bidro med fine ord., 

 Utleie av kirken til konserter har blitt mer og mer aktuelt for Østsinni. 

 Vi forbereder nå salmekveld den 11. april kl. 19.00 i samarbeid med 

kulturskolen. Harry har laget plakat til kulturkalender og menighetsbladet. 

 

 

Sokneprest: 

 Det har vært konfirmanttur til Håkonshallen, og de fleste koste seg veldig. 

 Det er mange begravelser for tiden. 

 

Kommunal representant: 

 Internasjonal fest 

 Jeg har vært i Lundhaug barnehage i nisseoppdrag, det var moro. 

 Vi fikk inn 150 ønskelister i kassa til landsbynissen, og ca. 30 fikk gave.  

 Det har vært årsmøte i Livsglede for eldre, og jeg forsetter som styreleder. 

 Vi hadde ett arrangement i starten av februar med ca. 75 oppmøtte. 

 Det skal være vintermarked til helgen, og til nå er det ca. 20 påmeldte utstillere. 

 Landsbyfest skal være den 30. juni, og det arbeides mot dette.  

 Veteranbilparade m.m. 

 Ellers er jeg pensjonist og skal ikke gjøre alt for mye. 

 Landsbydugnader blir det også i år, og det kommer i kulturkalenderen i mars. 

 

Frivilligsentralen: 

 Alt som annonseres i kulturkalenderen er oppe og går. 

 Nettkafè kommer nå og går på digitalisering. 

 Vi har fått nett på stasjonen og åpner kafeen hver torsdag slik at folk kan 

komme å få hjelp til forskjellige datautfordringer fra kl. 12.00 - 15.00. 

 Vi har mye besøk, og har hatt OL kafe der Rema 1000 sponset frokost 



 

 

  

  

SAK NR.: 4/18  

REFERATSAKER.  

 

Behandling: 

Fagdager er 7. og 8. november. 

28. mai – fagdag krematorier er utsatt pga. kollisjon med kirkeklokkeseminar. 

 

Vedtak: 

Referatsakene tas til etterretning.  

 

  

SAK NR.: 5/18  

KIRKEMUSIKALS PLAN FOR MENIGHETENE I NORDRE LAND  

 

Vedtak: 

Kirkemusikalsk plan for Nordre Land godkjennes. 

 

  

SAK NR.: 6/18  

KIRKEVERGEN INFORMERER.  

 

Behandling: 

Budsjettjustering etter endring av tilskudd tas i neste møte. Kr. 100.000,- ble tilbakeført til 

fellesrådet. 

 

Vedtak: 

Informasjonen tas til etterretning. 

 

  

SAK NR.: 7/18  

EVENTUELT  

 

Behandling: 

Det undersøkes om det går an å få tak i bårevogn til bruk ved Åmot kirke. 
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