
 

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

KIRKEVERGEN 

 

 

P R O T O K O L L 

FOR 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD 

 

Møtedato:  19.04.2018   Fra kl. 09.00-12.00 

Møtested: Hans Brattrud 4. etg., Rådhuset 

Fra saknr.: 8/18 Til saknr.: 15/18 

   

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 FO  

Medlem Jorunn Nysveen FO  

Medlem Hilde Lindahl   

Medlem Olaf Bjørkeli   

Medlem Ann Kristin Skjølås   

Leder Kirsten Sætheren Lande   

Leder Roger Jøranli   

 

 

 

NORDRE LAND KIRKELIGE FELLESRÅD, den 14. mai 2018 

 

 

…………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

SAK NR.: 8/18  

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE  

 

Vedtak: 

 

Innkalling og saksliste til dagens møte godkjennes.  

 

 

   

SAK NR.: 9/18  

GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE  

 

Vedtak: 

 

Referat fra forrige møte godkjennes.  

 

 

   

SAK NR.: 10/18  

NYTT FRA MENIGHETSRÅDENE.  

 

Torpa: 

 Vi har hatt årsmøte 

 Fasteaksjon er gjennomført 

 Neste møte onsdag 25. april 

 Gudstjeneste i Valatun for gang nr. 70, med mye folk og fire speidere som 

deltok. 

 

Lunde: 

 Gudstjeneste 25. med fem personer. 

 På gudstjenesten langfredag var det 19 personer. 

 Søndag var det dåp og utdeling av 6 års bok til 14 seksåringer. 

 Årsmøte ble arrangert etter denne gudstjenesten og det møtte 22 personer. 

 Vi arbeider med 250 års jubileum i 2019. 

 Henvendelse fra grunneier om opprydding rundt hele på utsiden av kirken.  

 De som arbeider med jubileumsboka har jobbet mye med den, og de har fått. 

økonomisk garanti fra menighetsrådet. Det blir en bok med mye bilder og en 

del tekst. Det blir mindre tekst enn det var i boka som ble laget for 25 år siden. 

Hilde Taraldstad skal ha layouten på boka.  

 

Nordsinni: 

 Det har vært gudstjenester i Haugner kirke og på Landmo. 

 Fasteaksjonen ble gjennomført den 19. mars sammen med Østsinni 

menighetsråd. 

 29. mars – skjærtorsdagsgudstjeneste i Nordsinni kirke.  

 Årsmøte sammen med styret i Nordsinni menighetshus. 

 Det var gudstjeneste nå på søndag med flinke konfirmanter. 

 Nytt møte mandag 23. april. 

 



Østsinni: 

 Det har vært konfirmantsamling i Nordsinni kirke med servering av frukt, saft 

og boller. Wenche og Arnor var med på servering i pausene.  

 Gudstjenestene i påsken var på skjærtorsdag og palmesøndag. Reidar var 

kirkevert og det var tre dåp. Det var veldig bra sang.  

 Påskedagen var det 16 personer, men det var mye sang likevel. 

 Fasteaksjonen gikk greit  

 Kor og korpskonsert ble arrangert den 7. april – flott konsert. Blomst fra 

menighetsrådet. 

 Det har vært salmekveld for andre gang. Det var en kjempefin konsert og et 

veldig godt samarbeid med kulturskolen. Harry Sagstuen er kjempeflink til å 

lede kvelden. 

 Årsmøte sammen med bedehusforeningen – vi avsetter en hel kveld og det kom 

ca.  30 personer. 

 

 

Sokneprest: 

 Jeg har vært med på deler av det som har vært nevn. 

 Det blir mye konfirmantarbeid framover med fotografering, kappeprøving og 

forberedelse til vårkveld.  

 Det er tre dåp og utdeling av 6- års bok til helga, med samling med Roger og 

Eva i kveld.  

 

Politisk representant: 

 To livsglede arrangementer 

 Jeg var konduktør på stasjonen søndag med 350 personer tilstede  

 I morgen og mandag skal jeg til skolen i Torpa og ungdomsskolen på Dokka der det 

skal være innovasjonscamp for 8 klasser. Dette er et samarbeid mellom kommunen 

(Marie Torstad og Ingrid Bondlid) og landsbylauget. Elevene skal finne et ledig lokale 

i Dokka sentrum og komme med forslag på hva vi kan ha der. En jurye kårer det beste 

forslaget. 

 Jeg jobber med aktiviteter i forhold til landsbyen. Oppland Arbeiderblad og vi har satt 

ned gruppe for å få gjort mer ut av ting når det skjer noe i landsbyen. Neste bilag i OA 

om landsbyen kommer 19. mai.  

 Landsbyfesten skal være i slutten av juni, og det jobber vi en del med om dagen.  

 Samarbeider mye med Hilde på frivilligsentralen. 

 

Frivilligsentralen: 

 Vanlige aktiviteter går sin gang. 

 Nettkafe hver torsdag 12.00 – 15.00, og det er også en kveldssamling i forhold til 

dette. Gode tilbakemeldinger på dette tiltaket. 

 Vi hadde besøk av Eika i forrige uke – nettbank 

 Valdresbanen prosjektet har tatt mye tid i det siste. Sigmund Rosenberg gjorde en 

fantastisk jobb.  

 Mandag var det styremøte og årsmøte, og leder er nå Odd Granlund.  

 Det skal være hjertemarsj i mai ute på folkestien. Det har vært litt for lite folk så det 

blir denne gangen muligens i Dokka sentrum for å se om det kan øke rekruttering til 

LHL. Ellefseter og Sogns starter opp dagen, og det blir stand i gaten. Det blir 

hjertemarsj i sentrum, med bokstavlek. 

 

 



  

SAK NR.: 11/18  

REFERATSAKER  

 

Vedtak: 

 

Referatsakene tas til etterretning. 

 

 

   

SAK NR.: 12/18  

KIRKEVERGEN INFORMERER  

 

Vedtak: 

 

1. Justering i budsjett 2018 godkjennes 

2. Informasjonen ellers tas til etterretning.  

 

 

   

SAK NR.: 13/18  

ÅRSREGNSKAP 2017  

 

Vedtak: 

 

1. Driftsregnskapet for fellesrådet tas til etterretning. 

2. Merforbruket på kr. 93.110,74 dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond.   

 

 

   

SAK NR.: 14/18  

ÅRSMELDING 2017  

 

Vedtak: 

 

Årsmelding for 2017 vedtas og revidert årsmelding vedlegges. 

 

 

   

SAK NR.: 15/18  

EVENTUELT  

 

Behandling:  

 Grunnordning 

o Østsinni og Torpa har redigert grunnordningen, alle har fjernet 

menighetssvarene. 

o Innføring av ny fader vår vurderes, og det bør avholdes ett fellesmøte for alle 

råd for å avklare om den skal innføres.  

 

 Grønn menighet 

Tas på neste møte 
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