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Lund Menighetsråd
Lund menighetsråd har i 2017 bestått av: Elise M Eidem leder, Jostein Skåland nestleder,
Kjell Erfjord, Inge Høines, Gretlies Rusdal, Wenche Pedersen og Knut Svenning. Melvin
Stene 1.vara, Arne Sverre Rafoss 2.vara, Ingvild Kvidbergskår Bakklund 3. vara, Rolf Inge
Moi 4.vara. Terje Sindland er sekretær og saksbehandler.
Rådet har i 2017 hatt tirsdag som møtedag og behandlet 33 saker på 9 møter.
Lund menighet har denne visjonen:
«Lund

menighet

ønsker

å

være

en

bekjennende,

tjenende

og

inkluderende

folkekirkemenighet som formidler den kristne tro slik Jesus og apostlene forkynte, og som blir
formidlet i Bibelen. Dette ønsker vi skal prege menighetens totale virksomhet.»
Menighetens hovedarbeidsområder for å gjennomføre visjonen er 1) Gudstjenesten
2) Trosopplæringen.3)Diakoni 4) Misjon.
1) Gudstjenesten
Endring av gudstjenesteordningen.
I forbindelse med innsparinger som skal foregå i Stavanger bispedømme gjeldende fra
01.07.17. blir det en søndag i måneden uten gudstjeneste i Lund kommune. Menighetsrådet
startet året med å fatte vedtak om å ta ansvar for samlinger 4 søndager fram til jul, der det
blir møter på menighetsenteret. Det ble spurt grupper og foreninger om å ta en søndag hver.
I løpet av høsten ble det gjennomført tre samlinger. Videre framover vil disse søndagene
være til disposisjon for frivillige som ønsker å arrangere en søndagssamling.
2) Trosopplæringen
Trosopplærerstillingen i 2017 har vært delvis besatt. Tusen takk til frivillige og til Bente
H.Brogeland som har tatt seg godt

av flere av tiltakene i trosopplæringsplanen! Vi har

arbeidet for at stillingsprosenten skulle økes. Et eget økonomiutvalg ble nedsatt for å komme
med forslag til å få en bedre økonomi til bruk i menighetens arbeid. Det har vært ønskelig å
kunne ha økonomi til trospplærerstilling i 100 %. Sist i året ble vi enige med Sokndal
menighet om å lyse ut en 100% stilling (50%+50%) sammen med Sokndal.
Til Konfirmantleiren 2017 manglet det lenge voksne ledere som kunne reise sammen med
våre konfirmanter. Takk til foreldre og andre som ble med som ledere! Denne leiren er en
viktig del av den undervisningen konfirmantene våre får. Det er beklagelig at det skal være
usikkert om vi kan klare å gjennomføre denne delen av opplegget. Vi oppfordres til å gi økt
innsats og ressurser til ungdommene våre!
Takk til alle som engasjerer seg i UK, SOS, Bæluba, Soul Children og barnegospel.
SOS har hatt utfordringer på ledersiden denne høsten! Vi har fortsatt ikke fått på plass nye
ledere som kan videreføre dette viktige arbeidet. SOS er en positiv møteplass for barn fra
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sjette og sjuende klasse og et viktig arbeid i trosopplæringen. SOS er viktig for å føre de
unge videre til ungdomsklubben den høsten de stater på ungdomsskolen.
3) Diakoni
Også dette året er forbønnstjenesten for bygda vår videreført.
Det utgis også en bønnefolder hvert halvår til hjelp og oppmuntring i bønnetjenesten.
På Lund omsorgsenter er vi med i turnus for andakter søndag ettermiddag.
Flerkulturell komite har arrangert flere samlinger som er viktige møteplasser for å fremme
forståelse og vennskap.
4) Misjon
Menighetens misjonsprosjekt er knyttet til NMS sitt arbeid i Laos. Vi har en egen
misjonskontakt som dette året var med å sette innsamlingsmål til prosjektet på 25.000
kroner. Vi nådde målet i god tid før årets utgang ! Resultatet ble 26.402 kroner.Tusen takk
til alle som er med å støtte prosjektet!! Vi leser jevnlig positive meldinger fra Laos i
menighetsbladet.
5) Generelt
Det oppleves at kirken og arbeidet som drives betyr mye for mange i Lund. De ansatte og
mange frivillige gjør en stor innsats! Tusen takk! Må Gud velsigne oss alle!
I bønn for vår menighet ber vi:
«Gud vi gleder oss over ditt nærvær gjennom fellesskapet med deg og med hverandre.
Måtte du som er livets Gud gå sammen med oss, den oppstandne Kristus stå ved vår side
og Guds fornyende Ånd være i vårt hjerte.»

Givertjenesten
Menigheten har en aktiv Givertjeneste. Solidus organiserer tjenesten med faste trekk fra
giverne og direkte innrapportering til Skatteetaten. Denne ordningen gir oss stor grad av
kvalitet, særlig for rapportering for skattefritak. De fleste deltagerne betaler via Solidus. Antall
givere er stabilt. For 2017 innbragte Givertjenesten fra menigheten 170.600 kroner. Av dette
beløpet var 63.100 kroner merket til menighetssenteret.

Lund og Heskestad Menighetsblad
Menighetsbladet begynner å få en lang tradisjon. Tilbakemeldinger tyder på at bladet er av
interesse fortsatt. Vi forsøker å holde en klar kristen profil, med mye lokalt stoff. Vi prøver så
langt vi kan å få til minst ett intervju med en lunddøl i hvert nummer selv om vi av og til må
søke litt lenger ut. Da bladet deles ut til alle husstander i kommunen er det en unik mulighet
til å nå mange med det gode budskapet. Og i sær hvis det er bygdas egne folk som deler
sine tanker og tro. Vi prøver også å få med litt stoff fra misjonsprosjektene, samt fra den
forfulgte kirke.
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Det utgis fortsatt 4 nummer i året, 2 på våren og 2 på høsten. Sidetallet ligger på 32 eller 36
sider. Det legges også ut på nettet via kirkens nettside.
Utgiftene til bladet består nesten utelukkende av trykkeutgifter. Det balanseres med
inntektene fra frivillig kontingent og annonseinntekter. Utdelingen foregår fortsatt som
dugnad fra en trofast gjeng som har gjort dette i mange år. Redaksjonen stabil og liten, kun 2
personer.
Vi vil gjerne takke alle som har stilt opp til intervju og ellers bidratt med stoff, samt alle
frivillige "postbud".
Grønn menighet
Grønn gruppe arrangerte temakveld 8. nov. Vi fikk besøk av Marit Fimland og Roger
Rasmussen fra Egersund. Begge er aktive i arbeidet med grønn menighet der. Temaet for
kvelden var: Pilgrimsvandring som en del av grønn menighet og teologi i den forbindelse.
Grønn gruppe har bidratt med oppfordring til CO2-faste (redusere kjøttforbruket) på
gudstjenesten askeonsdag, 1. mars. Gruppa deltok også på markeringa av skaperverkets
dag 18. juni. To fra gruppa var tilstede på Vendepunkt, den store klimamarsjen med 2 500
deltagere i Oslo før stortingsvalget. Vi var også tilstede på Framtiden-i-våre-henderkonferansen 20. oktober for å holde oss oppdaterte på temaene klima, miljø, forbruk og
rettferdighet.
Gruppa har jobbet videre med handlingsplanen, hvor målet er at fine ord om vern av
skaperverket blir til konkrete miljøvennlige veivalg i hverdagen. Et av punktene er å øve
press på lokale politikere. Vi har derfor anmodet ordføreren om å prioritere biler med lavest
mulig utslipp når de snart går inn i ny anbudsrunde for kommunale biler, og fått positivt svar.
På slutten av året begynte vi å planlegge filmkveld en søndag det ikke er gudstjeneste.
Filmen «Tomorrow» er en optimistisk og løsningsorientert film om klimaendringene og gir
derfor håp om ei god framtid. Filmen skal vises 21. jan på menighetssenteret.
Grønn gruppe består fortsatt av Signe Egeland, John Nikolaisen, Per Ove Røiland, Inge
Høines, Stein Rettedal og Terje Gilberg.

Flerkulturell komite
Komiteen har bestått av følgende: Nils Otto Eidem, Tone Skjærpe, Kjell Lyseng, Rolf Inge
Tønnessen Moi, Wenche Pedersen og Kjell Erfjord.
En person fra Sana har møtt på noen av de 4 møtene komiteen har hatt.
Komiteen har også i 2017 sett det viktig å skape arenaer, møteplasser for asylanter,
flyktninger og etniske nordmenn. Dette for å oppleve fellesskap, forståelse på tvers av
kulturelle, religiøse, etniske og språklige barrierer. Målet er alltid å forsøke å skape varme
fellesskap, formidling av det kristne budskap og gode samtaler.
Det har vært arrangert følgende flerkulturelle samvær i 2017:
12.03: Flerkulturell gudstjeneste i Lund kirke der Sverre Jakobsen var liturg og holdt
prekenen, også på engelsk. En gruppe fra Betlehem Chin Curch (BCC) deltok med sang. 76
deltakere.
03.05: Flerkulturelt treff i Lundetun der NorDan-orkesteret spilte, bilder fra Kinatur,

tryllekunster, ringleker m.m. Det var gode matretter fra flere land. 162 deltakere.
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03.09: Flerkulturell familiegudstjeneste i Lund kirke der Knut Svenning var liturg og holdt
prekenen, også på engelsk. Søndagsskolens barnekor fra BCC deltok med sang.
Tekstlesning på flere språk. 103 deltakere.
24.10: FN-arrangement i Lundetun der Moi musikkorps, Bygdekoret, asylanterog
kulturskolen deltok.
Melinda Kvinlaug og Sanjar Botoon hadde innlegg med tema: ”Der det er hjerterom, er det
også husrom.” De fortalte fra arbeidet blant asylanter, og Botoon er fra Afghanistan. Fortalte
om land i krig.
ca. 200 deltakere. Gode matretter fra flere land. Vår komite var sammen med kommunal
komite om arrangementet.
10.12: Flerkulturell førjulssamling på Menighetssenteret med Juleevangeliet både på flere
språk og presentert i bilder. Det var sang og musikk, gang rundt juletreet, risgrøt, kaffe og
kaker. 33 deltakere.
Komiteen har også i 2017 drøftet andre tiltak for å skape arenaer for fellesskap og
integrering. Det er behov for vertsfamilier og for andre tiltak for å få en best mulig integrering
av våre nye landsmenn i lokalsamfunnet, og for at asylantene skal få et best mulig opphold i
vakre Lund. Her er fortsatt utfordringer for Lund menighet.

Onsdagsmøtene
Komitéen har bestått av Jostein Skåland, Jostein Drivenes Birgit Skåland og Torhild
Svenning
Gjennom 2017 har det vært et variert program, og det har vært gjennomført møter hver
onsdag bortsett fra fire, - tre i forbindelse med jul og påskehøytid + 17.mai.
I 2017 var det 42 onsdagsmøter på Menighetssenteret, fire møter i kirken (askeonsdag,
forbønnsgudstjeneste og to sangkvelder), et møte på Lundetun (flerkulturelt møte) og et på
Sion (bønnemøte for fellesmøtene).
Det var to bibeltimer på våren v/ Emanuel Siraj og Fred Lyder Klungland, og to bibeltimer på
høsten v/ Fred Lyder Klungland.
Normisjon har hatt ett møte, Diakoniutvalget to møter, Israelsmisjonen ett møte og en basar,
Prestegårdsforeningen en basar, Moi misjonsforening NMS tre møter og Misjonsringen ett
møte. Flere av disse med tilreisende andaktsholdere.
Flere temamøter har blitt gjennomført: Reformasjonen 2017 v/Knut Svenning, Tema Laos,
Pinse v/Kjell Erfjord. I Luthers fotspor v/Aud og Rolf Pettersen, Lutherkveld - 500 års
markering, Grønn Menighet v/Marit Fimland, Jesu Hodeplagg v/Jostein Andreassen,
Menighetens årsmøte v/menighetsrådet.
Det ble holdt fem «Hjerte- til hjerte» møter i løpet av våren, og fire «Vi leser bibelen
sammen» på høsten, disse fungerer som en åpen bibelgruppe.
Trosopplæring
Trosopplæringsutvalget hadde i løpet av året 3 møter.
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Medlemmene i Trosopplæringsutvalget har i år vært : Tone Skjærpe, Ellen Bjerga, Hanne
Eidsheim, Ingvild Bakklund, Arne Sverre Rafoss, Bente Brogeland, Knut Svenning.
I løpet av 2017 har flere frivillige vært med i de forskjellige tiltakene, og det er vi veldig
takknemlige for! Bente Brogeland har vært engasjert i 30%-stilling. I løpet av året er det
gjennomført babysang, dåpsfest, toårssamling, utdeling av bok til fireåringer og til
seksåringer i Lund og Heskestad Kirke, filmkveld i Heskestad, påskevandring, dåpssamtaler
og konfirmasjon. I tillegg kommer Tripp trapp, Søndagsskoler/Mandagsskolen, Barnegospel,
Soul Children, Speider, SOS, Ungdomsklubb osv. Takk for all trosopplæring dere frivillige
bidrar med i dette arbeidet. Det betyr så masse for barn og unge, og trosopplæringen i Lund
og Heskestad menigheter, at vi har så gode og trofaste frivillige. Tusen takk for innsatsen i
2017!
Lund Menighetssenter

Styret for Lund Menighetssenter har i 2017 bestått av følgende personer og verv:
Navn
Funksjon
År
På valg
Reidar Eidsheim
Leder og sekretær
2017/2018
Årsmøte 2019
Gretlies Rusdal
Styremedlem (MR)
2016/2017
Årsmøte 2018
Grethe Rettedal
Rekvisitaansvarlig
2016/2017
Årsmøte 2018
Terje Egeland
Styremedlem
2017/2018
Årsmøte 2019
Ingemar Bjerga
Økonomiansvarlig
2016/2017
Årsmøte 2018
Styret har hatt 6 møter og behandlet 37 nye saker.
De store investeringere har det ikke blitt i år. Vi hadde planer om å bytte kledning på
nordveggen i 2017, men det fikk vi ikke til, så vi planlegger å gjøre denne jobben på
vårparten 2018. Som vanlig arrangerte vi dugnad i april og kafekveld i oktober. På dugnaden
ble vi ferdige med det som skulle gjøres. Takk til alle som deltok. På kafekvelden var netto
inntekt ca 15.000 kroner, som var et flott overskudd. Takk til alle som bidro med matlaging,
loddsalg, matsalg, trekning, premier, oppvask med mer. Betlehem Chin menigheten på Moi
leier fremdeles menighetssenteret hver søndag fra kl. 13. Inntektene fra utleie til Chinmenigheten er på 24.000 kroner per år. Lovise Skåland er ansatt som renholdsarbeider og
har ansvaret for renhold på kjøkkenent, i kjeller og på toaletter. Vaskedugnad på 4000 kroner
+ overført 30.000 kroner fra dugnad 2016. Det er lagt inn fiber til Menighetssenteret i
samarbeid med kirken, prestegården og museet. Dette med tanke på trosopplæringen og en
investering for fremtiden. Investeringer fremover : Kledning på yttervegg i den eldste delen
av bygget, ny projector, vi ønsker å bytte ut noen av stolene, lyddempende plater i taket i
kjelleren + bytte av lyskilde i taket, bedre avtrekk i kjøkkenet, alarm i bygget. Givertjenesten
som ble etablert i 2007, har i 2017 bidradd med inntekter på i overkant av 60.000 kroner til
Menighetssenteret. Inntektene fra givertjenesten dekker det meste av de faktiske kostnadene
som strøm og forsikring.
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Styret vil takke alle som stiller opp med renhold, gressklipping, vaktmestertjeneste,
vårdugnad, givertjeneste, eller som på andre måter har bidradd til at senteret skal fungere.
BÆLUBA søndagsskolen
Hovedleder: Ellen Rettedal Bjerga
Kasserer: Ellen Rettedal Bjerga/Terje Sindland
Ledere: Kristoffer Gjøtterud, Randi S. Skåland, Anja B. Haraldstad, Elise Eidem.
Bæluba-samlingene begynner i kirken der barna er med på den første delen av
gudstjenesten som for eksempel dåp. Dernest går barna samlet til menighetssenteret der de
har et eget søndagsskole-opplegg med sang, andakt og bønn. Vi tenner også tre lys i
forbindelse med trosbekjennelsen og vi har brukt både flanellograf, bildeplakater,
dukketeater, dvd og rollespill i formidlingen. Vi abonnerer på Sprell levende opplegget fra
Søndagsskoleforbundet. Dette er et opplegg som går på totalformidling, altså at forkynnelsen
skjer ved at man tar alle sansene hos barnet i bruk. Et veldig bra opplegg. Vi har også fått
hjelp av de større ungdommene (slushere) til å være ulla, kutte opp mat , være med i
formidlingen i form av rollespill eller flanellograf og å registrere barna. Det var 7ungdommer
som var med på et eget slush-kurs i regi av søndagsskoleforbundet høst og vår 2016/17.
Barna er av og til med tilbake til gudstjenesten etterpå og er med på siste delen og evt
nattverd i kirka. Vi har forsøkt å dekke de fleste gudstjenestene som er kl. 11.00 i Lund kirke.
Vi har også registrering og barna får premie etter 1, 3, 5 og 10 ganger som utdeles på siste
samling før sommeren. Det har vært i snitt ca 16 barn pr samling dette året. Det har vært 11
samlinger i år. Det er i 2017, 17 betalende medlemmer.
Vi har siste året vært få ledere å fordele samlingene på, og ønsker gjerne å rekruttere flere
ledere for lettere å favne fler gudstjenester. Målet for Bæluba er å gi Jesus til barna, og vi
har noen flotte Bæ-Lu-Ba barn!
Moi Barnegospel
Barnegospel hadde 7 øvelser om våren og 6 øvelser om høsten.
I løpet av våren og høstsemesteret har det vært innom ca 35 barn på øvelsene. I desember
hadde vi en stabil gruppe på ca 20 barn. 17 medlemmer hadde betalt inn kontingent pr
31.12.17. Koret deltok på følgende arrangementer:
 22. Januar familiegudstjeneste Lund kirke
 02. April familiegudstjeneste Lund kirke
 22. April Barnegospeldag
 21. Oktober Kafekveld
 29. Oktober familiegudstjeneste Lund kirke
 01. Desember Julemesse
 11. Lucia sykehjemmet
 24. Desember familiegudstjeneste Lund kirke
Ledere: Ingebjørg T Gjøtterud, Brit Sønnøve Drivenes, Signe M Egeland.
Foreldrerepresentanter vår 2017: Anne Thorhild Skåland, Tina Therese Røynestad.
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Foreldrerepresentanter høst 2017: Anne Thorhild Skåland, Ingemar Bjerga
Kasserer: Mari Brennsæter
Det er noen fantastiske entusiastiske barn som synger i barnegospel. De er en flott gjeng!
Tusen takk til alle positive foreldre og besteforeldre for all hjelp dere gir.
Moi Soul Children
Moi Soul Children øver på Lund menighetssenter 2. hver mandag i partallsuker.
Aldersgrense er fra 5. klasse og oppover. Koret har hatt 18 øvelser i 2017, i tillegg til
sangoppdrag og turer. Det ble lederbytte sommeren 2017. May Lise Evje overtok som
dirigent, etter Inger Birkeland. Marianne Skåland sluttet. Ingebjørg Teistedal Gjøtterud
fortsatte. Hanne Eidsheim har vært foreldrekontakt. Det er ønskelig med flere voksne å spille
på i koret, da korarbeid tar tid og trenger stabilitet.
Høsten 2017 har 14 unge fra Ualand/ Hovsherad og Moi deltatt på arrangementer. 8-12 har
vært på øvelsene. Alle er ikke betalende medlemmer . Vi har hatt med oss et par
ungdommer som kun har vært på enkeltprosjekter. Moi Soul Children har sunget på
familiegudstjeneste i Heskestad krk, på menighetssenteret, vært på bowling i Lyngdal,
sunget i Lund kirke, hatt blåtur til Bringedal, sunget på NMS julemesse Lundetun, gått Lucia
på Lund omsorgssenter, deltatt på adventskonsert på Sion og sunget på julegudtjeneste
sammen med Moi barnegospel. Koret deltok på Soul Children Gathering i Kristiansand/
Randesund og Youth gospelfestival i Flekkefjord. Lydteknikker fikk jobbe med erfarne lydfolk
på disse arrangementene.
Takk for alle som ber for Moi Soul Children og støtter opp om koret og ungdommene på ulik
vis. Vi trenger dere fortsatt.
Lund Menighetskor
Kantor Solvor Kvåle Konstali har dirigert menighetskoret.
Øvelsene har vært mandager på Menighetssenteret. Vi er 22 medlemmer. Vi har et «Ord for
dagen» midt i øvelsen. Vi lytter til dagens ord som kormedlemmene bytter på å ha, ber litt
sammen, og avslutter med å synge Herrens bønn sammen. Et hyggelig og godt avbrekk i en
ellers travel hverdag. I gang i måneden har vi også kaffe og noe å bite i. I forbindelse med de
årlige fellesmøtene dannes et felleskor sammen med Menighetsmusikken fra Sion, og andre
som vil være med.
I 2017 sang vi ved disse anledningene:
16.februar

Menighetskoret og Felleskoret, sangmøte i Heskestad Kyrkje (Fellesmøtene)

19.februar

Felleskoret, Tomasmesse i Lund kirke (Fellesmøtene)

15.mars

Årsmøte, Lund menighet

19.mars

Lund Omsorgssenter

29.mars

Jubileum for Menighetssenteret
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16.april

1.påskedagsgudstjeneste, Lund kirke

20.mai

Regional NMS-samling, Lundheim

6.juni

Sommerkonsert, Eigerøy kirke

7.juni

Sommerkonsert, Lund kirke

17.juni

Kulturarrangement, Moi sentrum

Høstsemesteret startet opp med øvingskveld på Skåland skole, en hyggelig kveld med god
bevertning.
27.august

Samlingsfest, Lund menighet

14.september Historielaget, reformasjonsjubileumskveld, Lundetun
24.september Egersund bedehus
21.oktober

Bidro med gevinster, loddsalg m.m. på Menighetssenterets kafekveld

30.oktober

Salmemaraton, Bjerkreim kyrkje

5.november

Allehelgensgudstjeneste, Lund kirke

10-12.november Kortur til Vestfold. Buss, og overnatting på Strand Leirsted og Gjestehus
ved Sandefjord. Lørdag sang vi i i vielsen til Elisabeth Larsen, tidligere kormedlem, i Horten
kirke, en veldig fin opplevelse. På veien hjem søndag, sang vi i Stavern Frikirke på
søndagens gudstjeneste, også en fin opplevelse. Alle var enige om at det hadde vært en fin
og god tur!
1.desember

NMS Julemesse, Lundetun

11.desember Åpning av belysning på gangstien ved Lundevannet. Vi stod nedenfor kirka og
sang for ordføreren og de andre som var møtt fram. Mange blide ansikter å se!
17.desember Julekonsert Lund kirke
25.desember Juledagsgudstjeneste Lund kirke
I 2017 har koret hatt 31 øvelser og 3 styremøter.
Styret har bestått av: Jostein Skåland, leder, Signe Stavnem Hansen, noteforvalter/sekretær,
Ingvild Bakklund, økonomikontakt, Anne Lill Øverland, sosialminister og altmuligkvinne,
Solvor Kvåle Konstali, dirigent.
Diakoniutvalget
Diakoniutvalget har hatt ansvar for to onsdagsmøter i 2017. På det ene møtet hadde vi
besøk av Jo Hedberg som er leder av Bønn for den norske kirke. Dette er et bønnenettverk
hvor målsettingen er å be for at Den norske kirke skal være en åndsfylt og bibeltro kirke. De
oppfordrer kristne/menighetene til å ha bønnesamlinger når det avholdes viktige møter i
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kirken
slik
som
møter
i
bispedømmeråd,
bispemøte,
kirkemøte
osv.
Diakoniutvalget har hatt ansvar for to bønnesamlinger på formiddagen under
bisperådsmøtene i Stavanger bispedømme. Vi kartlegger nå om det er interesse ,- og om
noen er villig til å ta ansvar for slike bønnesamlinger.
Forbedersamling i november. Her møtte mellom 50 – 60 av våre trofaste forbedere opp. Åsa
Skogen Vågsvoll, tidl. diakon på Lista deltok. Det er gjort noen endringer i bønnelistene på
Moi på bakgrunn av at det blir for vanskelig for oss å holde de oppdatert med navn på alle.
Forbederne får nå tildelt roder med adresser og må selv prøve å holde seg oppdatert på
navn.
Diakoniutvalget har også ansvar for andaktsstundene på Lund omsorgssenter på søndag
ettermiddag,sammen med Sion og bedehuset. Her har vi behov for flere frivillige som kan ta
på seg den oppgaven slik at belastningen ikke blir for stor for de som stiller opp. Dere må
gjerne være flere sammen slik at dere kan dele på oppgavene.
Diakoniutvalget var i november invitert til en Tro og Lys samling i Flekkefjord kirke. Dette er
gudstjenester med en sosialsamling etterpå
spesielt tilrettelagt for
psykisk
utviklingshemmede. Det er et spennende konsept som flere menigheter i Agder bispedømme
driver med. Diakoniutvalget vil se på om det er interesse/mulighet for å få til noe slikt i Lund
menighet event. i samarbeid med Sion.
Diakoniutvalget arbeider videre med å få på plass en diakoniplan for Lund menighet.

Årsmeldingen er vedtatt av Lund menighetsråd 23.01.18, LM-sak 01/18
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