KIRKENS ORGANISERING I LUNNER
Kirken har på lokalplanet stor selvstendighet innenfor rammer gitt av Lov om Den norske kirke.
Menighetsrådet velges blant alle kirkens medlemmer i soknet. Lunner kommune består av Lunner
sokn og Grua/Harestua sokn. Soknepresten i Lunner er medlem av Lunner menighetsråd og
soknepresten i Grua/Harestua er medlem av Grua/Harestua menighetsråd. Menighetsrådene er det
primære styringsorgan i soknet og har som oppgave «å vekke og nære det kristelige liv».
Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og
utvikles i soknet.
Fellesrådet består av to faste medlemmer valgt fra hvert menighetsråd, samt en representant valgt
av kommunen og en prest utnevnt av biskopen. Fellesrådet skal ivareta økonomi-forvaltning,
personalansvar, bygninger og utstyr, og er dermed arbeidsgiver for alle de ansatte, bortsett fra
prestene. Fellesrådets daglige leder er kirkevergen.
Sokneprestene leder prestetjenesten i hvert sitt sokn. Prosten er leder av prestetjenesten i prostiet
og dermed også i soknene. Hun har ansvar for at gudstjenester og kirkelige handlinger utføres etter
de gjeldende ordninger, men hver av prestene har selvstendig ansvar for gjennomføringen av
tjenesten. Prestene er tilsatt av bispedømmerådet og har en selvstendig myndighet på lokalplan. Det
er viktig med et godt samarbeid mellom rådene og prestetjenesten.

LUNNER KIRKELIGE FELLESRÅD
SAMMENSETNING 2017:
Fra Lunner menighetsråd:
Alf Wirstad (nestleder)
Ragnhild Lier Western
Varamedlemmer:
Gunnlaug Stenerud Skeie
Per Jakob Raastad
Fra Grua/Harestua men.råd: Oddmund Stenberg (leder)
Ragnhild Holmeide
Varamedlemmer:
Inger Helene Lunner
Gudrun Elisabeth Hansen
Sokneprest:
Ola Viker Lunde
Varamedlem:
Mari Mikkelsen Western
Kommunens representant
Harald Tyrdal
Varamedlem:
Halvor Bratlie (Har stort sett møtt fast)
Kirkevergen er sekretær for fellesrådet, saksbehandler er stedfortreder.
Det er avholdt 7 møter og behandlet 44 saker.
KIRKELIG ADMINISTRASJONSUTVALG er et partssammensatt utvalg.
Fellesrådets representanter: Gunnlaug Stenerud Skeie (leder)
Ragnhild Holmeide (nestleder)
Alf Wirstad
Ansattes representant:
Marit Hegli
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ØKONOMI
Fellesrådets økonomi har pga inntekter knyttet opp mot fellesrådets arbeidsinnsats på Grua
kirkegård i år vært litt romsligere enn tidligere år. Dette gir oss en mulighet til opprettelse av et
lenge etterlengtet disposisjonsfond som trengs som en buffer i en ellers svært anstrengt økonomi.
PERSONALSITUASJONEN
Ansatte
Kirkeverge:
Ole André Torp
Soknediakon:
Reidunn Fløtre Trbojevic
Trosopplærer:
Trond Hem Stenersen
20 % er finansiert av menighetsrådet
Saksbehandlere:
Marit Hegli
Bjørg Vefferstad
Organist 1:
Oscar Mendoza
Organist 2:
Hans Petter Erstad (til 15 05)
Ida Benoni (fra 15 08)
Graver/vaktmester: Tore Lindheim
Kirketjener:
Karin Aaslund (til15 06)
Karin Fristad (fra 01 06)
Bjørg Vefferstad (fra 15 08)
Lise Adriansen (fra 01 12 på timebasis)
Ungdomsarbeidere: Ida Benoni (finansiert av menighetsrådene)

100 %
100 %
100 %
40 %
40 %
80 %
42 %
40 %
100 %
85 %
60 %
25 %
10 %
20 %

Klokkertjenesten, Grua kirke
7,2 %
utføres av frivillige.
Klokkertjenesten, Lunner kirke
8,0 %
utføres av frivillige.
Klokkertjenesten, Oppdalen kapell 5,9 %
utføres av frivillige.
Kirkeverttjenesten, Harestua kapell 4,3 %
utføres av frivillige.
De ledige lønnsmidlene fra klokkertjenesten brukes slik:
Oppdalen, Lunner:
Midlene går inn i ordinært driftsbudsjett.
Grua:
Midlene går til Grua kirkes venner.
Harestua:
Midlene brukes til lønn kirketjener.

VEDLIKEHOLD AV BYGG OG ANLEGG
Alle kirker: Arbeidet med utbedring av brannsikring etter brannsyn er prioritert.
Lunner kirkestue – Stor vannlekkasje i kjøkkenet i desember måned på grunn av frost. Nytt kjøkken
vil være på plass i mars 2018.
Oppdalen kapell – Kun løpende vedlikehold.
Lunner kirke – Skiftet ut varmeovner og andre elektriske komponenter for økt brannsikkerhet.
Arbeidet fortsetter i 2018.
Grua kirke – Her er kirkegården prioritert og annet vedlikeholdsarbeid vil bli satt i gang når arbeidet
med kirkegården er ferdig.
En egen komité i menighetsrådet har arbeidet med en plan for diverse utbedringer og forandringer i
Grua kirke.
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KIRKEGÅRDER
Det er god kapasitet ved Lunner og Oppdalen kirkegårder.
Arbeidet med utvidelsen av kirkegården på Grua er på det nærmeste fullført, men det gjenstår
fortsatt en del beplantning, tilsåing og oppretting av mangler. Dette vil bli sluttført før kirkegården
tas i bruk 10.06.18.
Arbeidet med utvidelsen har omfattet:
- Oppgradering av eksisterende adkomstvei
- Utvidelse av parkeringsplass
- Ny driftsplass og nytt driftsbygg
- Opparbeidelse av gravplass, med stier, murer og vannpostplasser
- Ny minnelund med minnesmerke
- Eget muslimsk gravfelt
- Nytt vann- og kloakkanlegg
Arbeidene startet i oktober 2016 og ferdigstilles 10 06 18. Prosjektet er kostnadsberegnet til 23,4
mill. kroner + mva. Prognosen sier at dette beløpet ikke vil bli overskredet.
Dugnad. Det ble også i vår holdt dugnad på alle kirkegårdene. Dette samler mye folk til rydding og
raking. Det ble satt pris på en kaffekopp med noe attåt.
PRESTEBOLIGENE
Ordningen med presteboliger opphørte i 2016. Begge presteboligene er solgt i løpet av 2017.
MENIGHETSBLADET
I 2017 kom bladet ut med fire nummer, 3 blad på 12 sider og 1 blad på 8 sider. Bladet blir lagd
ferdig på PC på kirkekontoret og trykket hos Tint på Brandbu.
Menighetsbladets økonomi er blitt dårligere og vi endte opp med et underskudd på kr 28964,- i
2017. Menighetsbladet har penger på fond som vil dekke dette underskuddet. Utgiftene til trykking
og porto øker stadig samtidig som færre betaler kontingent til bladet. Vi leter etter nye
inntektskilder eller måter for å holde utgiftene nede, men vi vil jo også ha en bra kvalitet på bladet.
IKT/ MENIGHETENES HJEMMESIDE/ FACEBOOK
Det er i løpet av året gjort store endringer ift. dataløsninger på kontoret. Felles dataplattform for Den
norske kirke startet opp i 2016 og etter en del påkoblingsproblematikk, koblet vi oss på dette
systemet på vårparten. Dette innebærer at kirkens utrangerte server ikke lenger er i bruk. All data
lagres nå på ekstern server som driftes av Kirkepartner. Her ligger også de programmene vi bruker,
både Epost, kirkegårdsprogram, saksbehandlings- og arkivprogram etc. Vi er nå i
implementeringsfasen og det blir gjennomført kursing for å ta de ulike delene i bruk.
Hjemmesiden til kirken i Lunner er: www.kirken.lunner.no
Dersom du har kommentarer eller ønsker at noe skal tas med på sida vår, så kontakt oss på Lunner
kirkekontor. Og ikke minst, BRUK SIDA SELV. Her finner du alt du trenger å vite om menighetene
og hva som skjer.
Kirken har opprettet følgende Facebook-sider, disse blir mye brukt til annonsering og informasjon
om hva som skjer i kirken.
Trond trosopplærer
Konfirmanter Lunner og Grua/Harestua 2017/18
Kirkene i Lunner
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LUNNER MENIGHETSRÅD
SAMMENSETNING 2017:
Gunnlaug Stenerud Skeie
leder
Reidun Gully
nestleder
Ragnhild Karin Lier Western
Alf Wirstad
Gunnar Østby
Helen Marie Myrvoll
Mari Mikkelsen Western
sokneprest
Varamedlemmer: (Første varamedlem innkalles til alle møtene.)
Kirsten Heier Western
Jon Erik Raastad
Per Jakob Raastad
Åse Marie Berg
Bjørg Vefferstad/Marit Hegli er saksbehandler og sekretær for Lunner menighetsråd.
Medlemmer i fellesrådet:
Varamedlemmer i fellesrådet:
Bibelkontakt:
Medlemmer diakoniutvalget:
Gudstjenesteutvalg:
Økonomiutvalg:
Kontaktperson for Kirkens SOS:
Internasjonal kontakt:
Trosopplæringsutvalg:
Heiagjengen:

Alf Wirstad og Ragnhild Lier Western
Gunnlaug Stenerud Skeie og Per Jakob Raastad
Alf Wirstad
Reidun Gully og Gøril Kraggerud
Åse Marie Berg og Helen Marie Myrvoll
Gunnar Østby og Ragnhild Lier Western
Per Jakob Raastad
Reidunn Fløtre Trbojevic
Gunnar Østby og Gunnlaug S Skeie, Solveig Tangen
Kirsten Heier Western og Åse Marie Berg

Lunner menighetsråd har hatt 7 møter og behandlet 76 saker felles med Grua/Harestua menighetsråd
og 2 saker alene.
Menighetsmøter: Felles årsmøte for Lunner og Grua/Harestua menighet ble holdt i Lunner
kirkestue 27. april kl. 19.
Gaver:
Kr 5000,- fra Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal
Vi viser for øvrig til regnskapet.
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GRUA/HARESTUA MENIGHETSRÅD
SAMMENSETNING 2017:
Oddmund Stenberg
leder
Wanda Josefsen Foss
nestleder
Inger Helene Frøislie Lunner
Nina Vestby Gabrielsen
Håkon Rødningsby
Odd Westby (permisjon i 2017)
Ragnhild Holmeide
Ola Viker Lunde
sokneprest
Varamedlemmer: (Første varamedlem innkalles til alle møtene.)
Gudrun Elisabeth Hansen
Reiner Josef B. Hellings
Unni Tjørstad Nybø
Arve Røste

flyttet

Bjørg Vefferstad/Marit Hegli er saksbehandler og sekretær for Grua/Harestua menighetsråd.
Medlemmer fellesrådet:
Oddmund Stenberg og Ragnhild Holmeide
Varamedlemmer i fellesrådet:
Inger Helene F. Lunner og Gudrun E. Hansen
Bibelkontakt:
Håkon Rødningsby
Medlemmer diakoniutvalget:
Nina V. Gabrielsen og Karin Johanne Haga
Gudstjenesteutvalg:
Unni T. Nybø
Økonomiutvalg:
Gudrun Elisabeth Hansen og Håkon Rødningsby
Kontaktperson for Kirkens SOS:
Håkon Rødningsby
Internasjonal kontakt:
Nina V. Gabrielsen
Trosopplæringsutvalg:
Inger Helene F. Lunner og Wanda Josefsen Foss
Heiagjengen:
Gudrun E. Hansen
Grua kirkes venner:
Wanda Josefsen Foss
Grua kirke – fornyelser og utbedringer Wanda Josefsen Foss, Gudrun E. Hansen, Inger Helene
Lunner og Håkon Rødningsby
Grua/Harestua menighetsråd har hatt 8 møter og behandlet 76 saker felles med Lunner menighetsråd
og 3 saker alene
Menighetsmøter:
Felles årsmøte for Lunner og Grua/Harestua menighet ble holdt i Lunner kirkestue 20. april kl. 19.
Gaver
Kr 5000,- fra Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal
Vi viser for øvrig til regnskapet.

GRUA KIRKES VENNER
Grua kirkes venner ble opprettet 04.03.09 og er en videreføring av Grua menighetshus-forening.
Den er en frittstående forening innen Grua/Harestua menighet som har sørget for å skaffe
kirkeverter til Grua kirke og har gitt økonomisk støtte til innkjøp av utstyr til kirken og til
menighetens virksomhet.
Det er utarbeidet egne vedtekter for foreningen. Leder er Oddmund Stenberg.
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MENIGHETSRÅDENES VIRKSOMHET
MENIGHETENES VISJON OG MÅLSETTINGER
Den overordnede visjon for menighetene uttrykkes på følgende måte: “Vi ønsker en menighet
preget av frihet, varme og glede, der mennesker kan møte Jesus og følge ham.” Dette ligger til
grunn for det som staben, menighetsrådene og de frivillige i menighetene arbeider for.

PRESTESITUASJONEN
Ola Viker Lunde (45) er sokneprest i Grua/Harestua sokn.
Mari Mikkelsen Western (30) er sokneprest i Lunner sokn.

BEGIVENHETER
Frivillighetsfesten på Heimly ble avholdt onsdag 11. januar på Heimly. Det ble servert middag,
kaker og kaffe, og det var underholdning. Lunner menighetsråd hadde ansvaret.
Påskefrokosten ble tradisjonen tro arrangert i Kirkestua påskedag. Diakonen og frivillige
medhjelpere hadde ansvar for denne.
Olsokgudstjeneste i Lunner kirke søndag 24. juli. I kirkestua ble det servert rømmegrøt og kaffe
med kringle. Det var vandring i forkant av gudstjenesten fra Jevnaker til Lunner.
Skaperverkets dag 11. juni i Kalvsjø barnehage. Kammerkoret og Soul Children bidro med sang.
Lunner menighetsråd hadde salg av pølser, kaker og kaffe, og de hadde noen aktiviteter etter
gudstjenesten.
50 års konfirmantene hadde ingen samling dette året da det var 50 år siden konfirmasjonsalderen
ble hevet fra 14 til 15 år.
Misjonsdager (NMS) ble markert her i Lunner 8. – 10.september.
Potetfestivalgudstjeneste 17.09. på Gran torg.
Gudstjeneste på Skogglimt 12.11. Dette er en årlig tradisjon med stor oppslutning. I år deltok
GlaLas. Estlandsgruppa hadde ansvar for kirkekaffen.

DIAKONI
Diakoniutvalget har bestått av Reidun Gully, Gøril Kraggerud, Karin Haga, Nina Vestby Gabrielsen
og diakon Reidunn F. Trbojevic.
Kirkens diakonale arbeid retter seg mot alle innbyggere i kommunen og er i mange sammenhenger
et supplement og samarbeid med det arbeidet som kommunen ellers utfører mot kommunenes
innbyggere, spesielt innenfor helse- og sosialomsorg.
Samhandlingsreformen er tydelig på at mange aktører skal spille på lag til befolkningens beste og
der er diakoniarbeidet en naturlig samarbeidspartner.
Diakoniarbeidet er inndelt i 4 kjerneområder:
Nestekjærlighet
Inkluderende fellesskap
Vern om skaperverket
Kampen for rettferdighet.
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Innenfor disse områdene er det ulike tiltak som gjennomføres både kontinuerlig og sporadisk.
Av faste aktiviteter kan vi nevne:
Besøkstjeneste, Andakter på LOS, «Kom deg ut» dagen på LOS, Eldretreff, Lørdagskafé, Hvilepuls,
Sygruppe for innvandrere og ulike arr i forhold til påske og jul. Siste året var oppslutningen for
julefeiringen så stor at vi måtte låne kaféen på Tunet.
Diakonien har også et spesielt ansvar innenfor sorgarbeid og er med i en del av konfirmantarbeidet
og gudstjenestefeiringen.
Internasjonal diakoni.
Menigheten er engasjert i ulike tiltak for å støtte opp om diakonalt arbeid i andre land. Her kan vi
spesielt nevne støtte til Menigheten i Mustamäe som i løpet av året har startet opp med å bygge en
ny kirke i et område det ikke finnes kirke eller kristent arbeid i det hele tatt. Gjennom offer,
Høstmarked og enkeltgaver har vi klart å støtte menighet med kr 36 114,- dette året.
Barnehjemmet i Peetelikirken støttes av Estlandsgruppa som jevnlig samler inn penger gjennom
faste givere og ulike tiltak som Julegaveaksjon, solidaritetsgudstjenester, dugnader og enkeltgaver i
forbindelse med fødselsdager o.l.
De lønner to lærere som hjelper barna på barnehjemmet og i nærområdet med lekser så de kan klare
å henge med i skolen. I tillegg sendes en sommergave og en julegave for å dekke barnas mange
behov. I 2017 ble det overført kr 88 000,- til dette arbeidet.
Menigheten støtter også Elin Hem Stenersen i hennes arbeid blant funksjonshemmede i Sør-Afrika
med kr 18 000,-.
Gjennom fasteaksjonen gjør konfirmanter og foreldre en stor jobb med å gå med bøsser å samle inn
penger til Kirkens nødhjelps arbeid som har spesielt fokus på å hjelpe med vann og sanitær utstyr i
ulike deler av verden spesielt under store katastrofer.
I 2017 samlet vi inn kr 70 733,- til dette arbeidet.
I løpet av 2017 ble oppslutningen om Caféen ved kirkekontoret så dårlig at vi valgte å legge den
ned. Det var ingen enkel sak å gå til dette skrittet for Caféen har vært et sosialt og godt tilbud til
mange i Lunner gjennom flere år. Det har også vært en god inntektskilde til Barne- og
ungdomsarbeidet i menigheten. Tidene endrer seg og da må vi av og til gå til det skrittet å legge ned
ting som vi er blitt glad i.
Menighet vil TAKKE alle som har stått i en frivillig tjeneste også dette året. Mange ulike oppgaver
er blitt utført og uten alle dere kunne vi ikke drive dette diakonale arbeidet i menigheten vår.

DÅP
Kontakten med dåpsforeldrene er viktig og den personlige samtalen vektlegges. De aller fleste
dåpsforeldrene har deltatt i dåpssamlinger som vi har både i Lunner kirke, Oppdalen kapell, Grua
kirke og Harestua kapell. Innholdet er tredelt; 1. Orientering om dåpen, 2. Foreldrene lager bønner
til dåpsdagen, 3. Praktisk om selve dåpsdagen.
Dåpen følges opp med hilsener på 1, 2 og 3 årsdagen for dåp. Disse sendes ut av frivillige; Karin
Aaslund gjorde denne jobben i 2017. Det er laget egne dåpshilsener som er skrevet av tidligere
sokneprest i Grua/Harestua, Astrid S. Morvik. De er trykket med vår egen logo og sendes ut
sammen med en ballong. Den videre oppfølgingen skjer gjennom trosopplæringsprosjektet.
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TROSOPPLÆRING
Trosopplæringsplanen vår ble godkjent av Hamar biskop i april.
For 2017 har aktivitetene våre sett slik ut:
Januar:
Babysang: Oppmøte for hele året: Grua/Harestua: 71%, Lunner: 33%
Februar:
Bollefest og maskeverksted for 5-åringer: Oppmøte: Grua/Harestua: 39% ,Lunner: 69 %
Tårnagenter 9-åringer kun i Lunner. Oppmøte: 93 %
Mars:
Diverse skole og barnehagebesøk i forbindelse med påske
April:
«Vi feirer livet» med 6-åringer. Utdeling av 6-årsbok. Oppmøte: Grua/Harestua: 35%,
Lunner 62%
Mai:
Pilegrimsvandringer med konfirmanter
Juni:
Konfirmasjoner
September:
Konfirmasjoner
4-åringer og 4-årsbok: Oppmøte: Grua/Harestua: 24% og Lunner: 69%
Oktober:
Babysang
Kirkerotteteater: Oppmøte: ca. 200 barn i forskjellige aldre
November:
Takk for maten-samling: 1 - 3 åringer. Oppmøte: Grua/Harestua: 11% og Lunner: 24%
HEKTA-kveld for ungdommer: Oppmøte: 17 stykker, vesentlig fra Harestua
Desember:
Juleverksted for 6-12 åringer: Oppmøte: Grua/Harestua: 7% og Lunner: 10%
Diverse skole og barnehagebesøk

BARNEHAGER
I år som i fjor ble det førjulssamling i Lunner kirke der en del private barnehager samt en del fra
Roa barnehage deltok. Kalvsjø barnehage fikk besøk i barnehagen. Trosopplærer har også to ganger
vært på besøk i Grindvoll barnehage samt Myllatoppen og Harestua. Det har vært en mangeårig
tradisjon med å ha Lucia-gudstjeneste for barnehagene i Grua/Harestua sokn. I år var det en i
Harestua kapell og en i Grua kirke. Fulle hus og flott stemning preger disse gudstjenestene hvor
barnehagebarn går i prosesjon, tenner adventskrans og synger enkle julesanger. Det legges vekt på å
formidle juleevangeliet på en måte som passer for de minste.

SKOLE - KIRKE SAMARBEID
Trosopplærer har et fast samarbeid med Lunner barneskole.
Tema: 4. trinn – Kirken og 5. trinn - Jul.
Vi har eget julespill som blir øvd inn av 5. trinn og brukt under skolesamlingen i Lunner kirke før
jul, og i år også på julegudstjenesten spesielt tilrettelagt for psykisk utviklingshemmede, i samarbeid
med diakonen.
Planen for skole-kirke samarbeid i Grua/Harestua sokn har gått som tidligere med besøk av prest på
hvert klassetrinn på begge barneskolene. Trosopplæreren har vært med i 1., 2. og 6. trinn. Tema: 1.
trinn - Skapelsen, 2. trinn – Jesus, 3. trinn - Symboler og festdager (pinse), 4. trinn Begravelse/døden. 4. trinn har også ansvar for julesamlingen i kirken. 5. trinn – Påskevandring, 6.
trinn – Bibelen, 7. trinn - Oppsummering og pilegrimsvandring. Skolesamlinger før jul: To på
Harestua skole og en i Grua kirke.

KONFIRMASJON
Konfirmantene fikk velge mellom to opplegg; Seminar–modellen (vår) og leir-modellen (høst).
Soknepresten i Lunner hadde ansvar for vårkonfirmantene i samarbeid med trosopplærer.
Soknepresten i Grua/Harestua hadde ansvar for høstkonfirmantene i samarbeid med diakonen.
Konfirmantkullet i 2017 var på 79 personer: Lunner hadde 26 vårkonfirmanter og 19
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høstkonfirmanter. Grua/Harestua hadde 7 vårkonfirmanter og 27 høstkonfirmanter.
Vårkonfirmantene var med på konfirmantweekend i Håkonshallen i februar. Her var Mari M
Western med som leder. Høstkonfirmantene var med på konfirmantleiren i Kragerø i august. Ola
Viker Lunde og Reidun Fløtre Trbojevic var med som konfirmantledere.
Det ble til sammen arrangert seks konfirmasjonsgudstjenester i 2017; en første lørdag, to første
søndag i juni, og en første lørdag og to første søndag i september.
Fra høsten har seminarkonfirmantene (vår) fått undervisning etter skoletid på Lunner ungdomsskole
og i Harestua kapell. I tillegg til Konfirmantbibelen er det også tatt i bruk en ny bok i
undervisningen, KonfLOGG.
Konfirmantleir i Kragerø «Sammen får vi utrolige ting til å skje»
I tillegg til trosopplæringsprogrammet «Trygge liv – glad tro», er Lunner og Grua/Harestua
menigheter også deleiere av et trosopplæringsprogram som heter «Sammen får vi utrolige ting til å
skje». 40 menigheter i Hamar bispedømme er deleiere i prosjektet. Ola Viker Lunde er vår
representant i styringsgruppa. Åse Mari Kessel er primus motor for leirene.
Første uken i august reiste høstkonfirmantene til Kragerø på leir som arrangeres av
trosopplæringsprosjektet. En rekke eldre ungdommer fra Lunner og Grua/Harestua er med og tar et
stort ansvar for programmet på leiren. I tillegg til selve sommerleiren, arrangeres det weekender,
treff og leire i løpet av året for å holde kontakten med ungdommene og fostre dem som ledere.
Menighetsrådene sponser de av soknets ungdommer som reiser på påskeleir. Da forplikter de seg
samtidig til å delta som ledere på sommerleiren. Dette er et viktig ledertreningsprogram for våre
ungdommer. Menighetsrådene betalte for en leder for hver femte konfirmant som var i Kragerø.

MUSIKKAKTIVITET
Menighetene har et rikt sang og musikkliv og korene Kordial og Lunner kammerkor er tilknyttet
menighetene. Det har blitt dannet et nytt barnekor LuBaGo som ser ut til å være en suksess.
Kirkene blir mye brukt til konserter.
 14.04. Lunner kirke: Påsken i bilder, ord og toner. Reidunn F. Trbojevic og Oscar
Mendoza.
 20.10. Lunner kirke: LuBaGo minikonsert. Kirkerotte-teater.
 18.11. Lunner kirke: Konsert Jon Baxendale, cembalo.
 03.12. Oppdalen: Adventskonsert med GlaLas.
 06.12. Lunner kirke: «Blåtoner»
Knut Anders Sørum, Ingrid Olava og Levi Bergerud (2 konserter).
 10.12. Lunner kirke: Adventskonsert med Lunnerkoret og V. Lunner musikkforening.
 10.12. Grua kirke: Adventskonsert med Harestukoret (2 konserter)
 17.12. Lunner kirke: Julekonserter med Lunner kammerkor (2 konserter).
 17.12. Grua kirke: Konsert med Tofte.
 22.12. Grua kirke: Konsert med Mariann Aas Hansen
 Hvilepuls (2 ganger) med Reidunn og Oscar. Hvilepuls er en samling i kirken med musikk
og tekster til ettertanke.
Ellers har både kor og solister vært med å berike en del gudstjenester.
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HEIAGJENGEN FOR KIRKENE I LUNNER
For å skaffe engasjement og støtte for gudstjenester og arrangementer ble det, med utspring i
menighetsrådene, bestemt å lage en gruppe senhøsten 2014. Flere av de som ikke stilte til gjenvalg i
menighetsrådene og en del andre hadde lyst til å være med. Gruppa ønsker å støtte opp om de
aktivitetene som allerede foregår i kirkene og også bidra til noe nytt. De sørger for kirkekaffe etter
hver gudstjeneste. Heiagjengen hadde 8 møter i 2017.

ARBEID FOR BARN OG UNGE
Babysang: (Se over under Trosopplæring)
I tillegg har Lunner barnegospel sett dagens lys, også kalt LuBaGo. Her er det pr. dags dato 23 innmeldte
sanger. Koret retter seg ut mot barn fra 5 - 9 år, og de har hatt 4 opptredener dette året.
Familiefredag på Heimly har det også vært med ca. 30 stykker hver gang. De har hatt 5 samlinger dette året.

ARBEID FOR VOKSNE
Toppen eldretreff finner sted på Heimly hver mandag fra kl. 11 til 14. Ledere har vært
Ragnhild Aasheim, Reidun Halvorsen og Berit Kvamme. For dem som trenger skyss til treffet, gis
det tilbud om det.
Formiddagstreff 11’ern finner sted på Filadelfia, Grua kl. 11 første torsdag i måneden.
Kontaktperson: Grethe Gander.
Formiddagstreff på Harestua bedehus en tirsdag pr. måned. Kontaktpersoner: Nora
Sævareid og Karin Haga.
Strikkekafé.
Grua kirke andre tirsdag hver måned kl. 19. Kontaktperson: Britt Eriksen og Grethe Gander.
Kordial. Gospelkor fra 18 år. Øver på Heimly annenhver mandag.
Leder: Harald Andre Torp. Styreleder: Øyvind Wold
Lunner kammerkor (Normisjon). Kor for voksne. Øver på Heimly annenhver tirsdag.
Dirigent: Hans Petter Erstad. Styreleder: Randi Thorvaldsen.
Normisjon Lunner har virksomhet på Heimly, med møter, formiddagstreff og et ellers et rikholdig
program. Leder: Reidunn F. Trbojevic.
Normisjon Roa har møter og formiddagstreff på Betania.
Misjonsforeninger
Lunner misjonslag (Misjonssambandet) på Roa har møter blant annet på Betania.
Harestua misjonslag (Misjonssambandet) har møter i Harestua kapell og Harestua bedehus.
Ungbirken sjømannsmisjon - leder Bjørg Myran.
Lunby misjonsforening NMS - leder Jorun Lunder.
Oppdalen misjonsforening NMS - leder Marie Aubert Kleven.
Bibelgrupper
Lunner: Fem bibelgrupper med følgende kontaktpersoner: Solveig Tangen, Margun F. Torp, Heidi
Østby, Trond Hem Stenersen og Reidunn F. Trbojevic
Harestua: En bibelgruppe med kontaktperson: Aud Øygard, og en Tro og tvil-gruppe med
kontaktperson: Eivind Tetlimo.
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Pilegrimsstier
Det finnes en egen pilegrimssti ved Lunner kirke. Utgangspunktet er parkeringsplassen ved kirken.
Så går man en runde på ca. 45 minutter og ender opp ved kirken igjen.
I tillegg har pilegrimsleden mot Nidaros en alternativ rute om Jevnaker kirke, over Vangsåsen og
frem til Vassjøtjernets østside. Derfra videre opp til Lunner kirke og så videre mot Granavollen.
Dermed har det også oppstått en runde: Jevnaker kirke - Lunner kirke – Granavollen – Jevnaker
kirke.

MENIGHETENES GIVERTJENESTE
Givertjenesten har som formål: Barne- og ungdomsarbeid.
Menighetsrådene satte i 2011 i gang en offensiv vervekampanje for å få flere til å bli faste givere.
Arbeidet har fortsatt, det er kommet noen nye givere og noen har falt av lasset. Alle givere får
informasjon om hva pengene brukes til og det blir sendt ut giroer til de som ønsker det. Vi har nå 52
givere. Menighetsrådene bør fortsette offensiven med å skaffe nye givere.
Givertjenestens totale resultat for dette året ble kr. 106800,- til barne- og ungdomsarbeidet.

ØKUMENISK SAMARBEID
Vi har følgende faste felleskirkelige samlinger:
 Bibeldagen, Såmannssøndagen, ble markert 12. februar med en økumenisk gudstjeneste i
Lunner kirke. Her var det Ingrid Lauvås, pastor på Betel som talte. Dette er et samarbeid mellom
Den norske kirkes menigheter, bedehusforeningene og frikirkene i Lunner og Gran.
 Kvinnenes internasjonale bønnedag ble arrangert fredag 3. mars på Betel på Harestua.
 Potetfestivalgudstjeneste i teltet på Gran torg 17, september.

GAVE TIL BRUDEPAR
Menighetsrådene gir alle brudepar en bibel.

GUDSTJENESTEUTVALG
Menighetsrådene har oppnevnt to representanter hver til gudstjenesteutvalg. Begge prestene er også
med. Utvalget hadde ett møte i 2017.

ØKONOMI
Det har siden 2016 vært samordnet økonomi for begge rådene.
Hvert enkelt råd har imidlertid sitt eget resultat: Inntektene føres direkte under det enkelte råd, og
utgifter fordeles på de to rådene i forbindelse med årsoppgjøret, med utgangspunkt i rådenes
inntektsnivå.
Kirkenes gavefondskonti
Kirkens gavefondskonti ligger under fellesrådets økonomi, og de skal ikke brukes til ordinært
vedlikehold, men til ekstraordinære forskjønnelser, utsmykning og oppgraderinger
Vipps
Det er mulig å gi penger til menighetene, til Menighetsbladet og betale til fellesrådet med Vipps. Vi
ser at andelen som betaler med Vipps øker stadig.
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STATISTIKK
Døpte i Grua/Harestua(her)
Døpte i Lunner(her)

2012
20(19)
29(21)

2013
28(25)
43(34)

2014
21(18)
31(26)

2015
16(14)
50(45)

2016
24
26

2017
20
28

Konfirmerte i Grua/Harestua
Konfirmerte i Lunner

27
50

45
33

35
33

37
29

26
44

34
45

Vielser i Grua /Harestua
Vielser i Lunner

6
7

3
8

5
8

0
10

4
10

1
6

Begravelser i Grua/Harestua
Begravelser i Lunner

23
54

23
52

29
46

20
35

20
48

19
36

Alle gudstjenester i G/H
(deltakere)

41(2563) 47(3631) 39(3168) 41(3123) 39(2844)

42(3133)

Herav nattverdgudstjenester/16(297)
17(436) 10(148)
20(464) 18(345) 18(398)
gjester
Alle gudstjenester i Lunner
49(6259) 55(4933) 58(5831)
54(4419) 57(5784) 56(5296)
(deltakere)
Herav nattverdgudstjenester/25(823) 23(1070) 22(878)
18(656) 19(771) 20(960)
gjester
Offer til eget arbeid G/H
Offer til eget arbeid Lunner

43242
64869

46580
58680

46577
71482

36945
44510

34693
64489

38299
68680

Offer til andre G/H
Offer til andre Lunner

18612
58361

38212
96297

19621
79101

15144
64948

32137
41644

8245
54160

0

20850

76500

69350

23450
17843
87100
32208

20450
21389
97300
20468

24250
16106
85300
34597

23400
28137
83400
42596

Givertjeneste G/H
Innsamlet ved annet G/H
Givertjeneste Lunner
Innsamlet ved annet Lunner
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