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Hamar biskops protokoll fra bispevisitas i Gausdal 30.nov, 01.-02. 
des og 12. des 2021 

Hamar biskop oversender med dette visitasprotokoll for bispevisitasen i Gausdal. Visitasen 
ble gjennomført i dagene 30. nov og 01.- 02. des, med visitasgudstjenesten søndag 12. 
desember 2021.  
 
Visitasprotokollen inneholder: 

 Visitasforedrag med utfordringer til menigheten 

 Sokneprestens og menighetsrådenes vurderinger av de menighetsmessige forhold i 
soknene 

 Kirkevergen og kirkelig fellesråds rapporter om blant annet økonomi, kirker og 
Gravplasser 

 
Ca. ett år etter visitasen vil det bli kalt inn til et oppfølgingsmøte med oppmerksomhet på 
planer og strategier for de mål menighetene har satt seg. Visitasutfordringene vil utgjøre 
sakslisten for det møtet. 
 
Jeg vil igjen få takke dere alle for alt det gode kirkelige arbeidet som gjøres i Vestre 
Gausdal, Østre Gausdal, Follebu, Aulstad og Svatsum menigheter.  
 
 
Med vennlig hilsen  
 
 
Solveig Fiske  
biskop Kenneth Hansen 
 kirkefagsjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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Mottakere: 
Gausdal kirkelige fellesråd            Jordmorvegen 1 2653 VESTRE 

GAUSDAL 
Soknepresten i Østre Gausdal og Follebu            Jordmorvegen 1 2653 VESTRE 

GAUSDAL 
Aulstad menighetsråd            Jordmorvn. 1 2653 VESTRE 

GAUSDAL 
Follebu menighetsråd            Jordmorveien 1 2653 VESTRE 

GAUSDAL 
Svatsum menighetsråd            Jordmorvn. 1 2653 VESTRE 

GAUSDAL 
Vestre Gausdal menighetsråd            Jordmorvegen 1 2653 VESTRE 

GAUSDAL 
Østre Gausdal menighetsråd            Jordmorvegen 1 2653 VESTRE 

GAUSDAL 
Gausdal kommune            Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE 

GAUSDAL 
Soknepresten i Vestre Gausdal, Aulstad og 
Svatsum            

           2653 VESTRE 
GAUSDAL 
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Visitas i soknene i Gausdal 

29. nov, 01.-02, og 12. desember 2021 

Visitasforedrag 

____________________________________________ 

Innledning 

Kjære alle sammen! 
 
Adventstiden er forventningens tid.  
 
En forventning om festen som skal komme. Om alt som skal skje av tradisjoner og fellesskap. 
Om lystenning, konserter, julebord og samlinger på skoler og barnehager.  Noen har også en 
ventetid som bærer på sorg og savn. En ventetid som fører mot en høytid man vet blir 
vanskelig, en tid på året hvor det er ekstra sårbart å kjenne seg utenfor fellesskapet. 
Adventstiden er derfor sammensatt – og da får vi som kirke en særskilt rolle, som både 
tradisjonsbærer og sted for omsorg og varme. Med møteplasser og rom for alle, og det vi i 
Hamar bispedømme tenker som «hellige rom for alminnelige liv». At adventstidens farge er 
fiolett – den samme som vi bruker ved gravferd – tenker jeg er et uttrykk for nettopp denne 
dobbeltheten; en dualisme av fest og savn. Det plasserer kirken midt i livet, akkurat der vi 
skal være. For folk i alle livssituasjoner, til alle tider.   
 
Dette er også et sentralt element i en visitas. Vi har gjennom disse dagene satt fokus på 
kirkens plass i lokalsamfunnet, både gjennom egne aktiviteter og i samarbeid med andre. Vi 
har i kirken, som samfunnet ellers et økt søkelys på FNs bærekraftsmål, som nettopp har 
som utgangspunkt at det er i fellesskap vi skal klare å skape gode samfunn og livsvilkår. Å 
skape en verden som ivaretar alles menneskeverd og håp for fremtiden. Både vår egen 
generasjon, men også de som kommer etter, og at vi samtidig beskytter skaperverket vårt, 
som selv har en iboende verdi. En visitas er et lite bidrag i den retning, og dette har blitt 
tematisert på ulike måter gjennom fine dager med et godt program her i soknene i Gausdal.  
 
Dette foredraget vil handle om det jeg som biskop har fått møte og se disse dagene, og hva 
jeg tenker er områder som trenger særlig oppmerksomhet i årene som kommer. Foredraget 
vil derfor være todelt. Første del er et tilbakeblikk på programmet med fokus på tema vi har 
berørt i de mange møtepunktene disse dagene. I andre del vil dere få noen utfordringer å 
arbeide videre med. 
 

Del 1 Oppsummering av dagene 

Mandag 29. november 

Tidlig mandag morgen kom vi kjørende over Segalstad bru, langs Gausa og til Vestre Gausdal 
kirke. Denne nydelige korskirken som ble innviet i 1784 ble arena for morgensang og andakt 
av sokneprest Anne Hvinden. Hun løftet frem betydningen av et fellesskap der vi kan 
blomstre, og der det er bruk for oss alle – nemlig å fremheve «det store vi».  
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Dette ble en god innledning til møte med staben i kirkestua. De ansatte i den lokale kirke er 
helt sentrale i den tillitsbyggingen vi må gjøre hver eneste dag, og det er derfor alltid viktig 
med god tid for å samtale med staben under en visitas. Vi løftet frem sentrale prosesser i 
Den norske kirke, slik som ny kirkelig organisering, og vi hadde en god samtale om behovet 
for å tenke tilrettelegging rundt dåp, og hva slags samhandling mellom ansatte som nå 
trengs for å kunne møte de behov som finnes akkurat her i soknene. Det er en engasjert, 
kunnskapsrik og dedikert stab her i Gausdal.  

Vi spaserte så noen få meter bort til Forset skole for å møte elevene ved 7 klasse. Barna fikk 
stille spørsmål, og ungene hadde forberedt en fin presentasjon om Nidarosdomen og 
Aulstad kirke. Det er alltid livgivende å være sammen med barn, og her i Gausdal er det gode 
relasjoner mellom kirken og skolen, noe som er viktig for å kunne gi de unge en mulighet for 
å styrke sin livskompetanse.  

Inspirerende ble det også på Gårdsbesøk hos Ole Erik Aulstad og Torunn Tjåland. Det er 
modig å ta sats inn i en samfunnskritisk, men også en ofte krevende næring. Vi fikk en god 
prat om betydningen av å satse på norsk mat, og hvordan man kan kombinere det å drive 
gard samtidig med å ha et familieliv, og jeg vil takke for muligheten til å få et lite innblikk i 
livet på gården.  

I nærbutikken i Svatsum fikk vi oppleve enda mer ståpåvilje og innovasjon. Butikken har 
bemanning deler av døgnet, mens den resten av tiden har selvbetjening. Stedet viser oss 
også betydningen av å ha gode møteplasser i lokalsamfunnet, og i den lille kaffekroken har 
det etter hvert blitt ført mange gode samtaler mellom folk som er innom butikken.   

På veien ned til Haugetun kjørte vi en kort tur innom både Aulstad og Svatsum kirke. Kirkene 
som finnes her i kommunen er vakre, med utsmykking gjennom glassmalerier, altertavler og 
døpefont. Det er ikke vanskelig å forstå at folk her er stolte av kirkebyggene sine! 

Så ble det middag og møte med rådene i Vestre dalføre på Haugetun. Det ble vartet opp 
med fiskekaker av sik, med påfølgende hjemmebakt eplekake. Kirken har et viktig 
samfunnsoppdrag, og de folkevalgte har i menighetsrådene et stort engasjement for både 
bygd og kirke. Vi tok utgangspunkt i de gode forhåndsinnsendte rapportene, og vi diskuterte 
gudstjenesteliv og betydningen av involvering av lag og foreninger.  

Første dag på visitasen ble avsluttet med en helt fantastisk kulturkveld i Vestre Gausdal kirke. 
Konserten startet med «Høgtid» av Hysjulien, og det ble virkelig en høytidsstund. Vakre 
salmer, melodier og korsang dannet en harmoni som ga ro inn mot kvelden og natten.  

 

Onsdag 01. desember 

Desembers første dag startet med morgensang i Follebu kirke, denne vakre kirken fra 1260 
som ligger så flott plassert i bygda. Her fikk vi andakt av sokneprest Katrin Wiegmann. Hun 
reflekterte rundt betydningen av «en ny start», og forventningen gjennom adventstiden, og 
til kirkens arbeid.   

På besøk hos S&O Grimstad fikk vi først sang av Ola og Tor Grimstad, før vi fikk høre om 
arbeidet i transportvirksomheten, og de tankene de gjør seg om det å fokusere på et godt 
arbeidsmiljø. Gjennom slike møter blir det mulig å lære av hverandre, og å bli inspirert til 
eget arbeid.   
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Et viktig punkt under en visitas er å møte det diakonale omsorgsarbeidet, og gjennom 
andakt på Follebutunet fikk vi i fellesskap synge salmer og be bønner. Godt hjulpet av 
venneforeningen blir det mulig å samle mange av de eldre til jevnlige andakter, og det er så 
viktig for kirken å være tilstede i institusjonene i bygdene.  

Neste post på programmet var lunsj på Tid kafé med påfølgende møte med unge som jobber 
der. Vi fikk høre om tekningen bak stedet, og møte engasjerte ansatte som opplever 
mestring og arbeidstrening gjennom å være der. Jeg er glad for at den videre driften på 
kafeen nå er avklart, og jeg vil gratulere så mye med gavemidlene fra Kavli-fondet og 
Sparebankstiftelsen. Dette er midler som vil bidra til at at stedet fortsatt kan være en god 
møteplass for lokalsamfunnet i tiden fremover.  

Å komme inn i Østre Gausdal kirke – til arrangementet «Kirka mi» var en stor glede. Dette 
kirkerommet, under himmeltaket, og med det fantastiske alterbildet, ble en interessant og 
lærerik stund. Kirketjener Stig Erik Røysom gav oss en gjennomgang av historien om 
kirkebygget og interiøret, og organist Jan Martin Listuen orienterte om orgelet.  

En historisk plass er også Østre Gausdal prestegård, og her fikk vi servert den tradisjonsrike 
retten kål til middag, før vi fikk høre om den spennende historien til gården av Birgit Kråbøl. 
Denne gamle prestegården er et vitne om en svunnen tid, der slike gårder uttrykte storhet 
og rikdom. Det er en fortelling om et stort klasseskille, som vi dessverre også ser at kirken 
historisk sett har vært med å bidra til. Det minner oss om at vi også i dag må være 
oppmerksom på det klasseskillet vi opplever i vår egen tid, og derfor er slike bygg viktige 
som en påminner. Gården er nå et levende sted, som gjennom et eget styre ivaretar arven 
og tas i bruk for oss som lever nå.  

Så var det møte med menighetsrådene i Østre Gausdal og Follebu. Også her tok vi 
utgangspunkt i de innsendte rapportene, og vi drøftet gudstjenesteliv og rekruttering.  

Siste møtepunkt denne dagen var møte med Gausdal kirkelig fellesråd. Dette møtet har et 
element av forberedelse inn mot den kommende programposten med kommunen, og vi 
snakket om hvordan det er å sitte i fellesrådet, som har store og viktige oppgaver å ivareta. 
Det ble en god stund med engasjerte rådsmedlemmer.  

 

Torsdag 02. desember 

Torsdag formiddag ble brukt i møte med kommunens ledelse, hvor vi tematiserte kriseteam, 
styrkebasert omsorg og samtale med skoleledelse. 

Det er imponerende å høre om arbeidet som gjøres i kommunen med psykisk helse. 
Folkehelseprogrammet «Ung styrke» gir en god metode for å gi barn og unge en anledning 
til å sette fokus på følelser, og til å være med å bygge opp den enkeltes mestringsfølelse, og 
da for både opp- og nedturer i livet. Foreldreveiledningen og arbeidet med psykisk helse 
bruker blant annet bærekraftsmålene for å skape gode relasjoner mellom voksne og barn og 
unge, og vi fikk høre om tiltak som koordineres gjennom kommunens ungdomskontakt. 
Dette er forebyggende tiltak, som er åpne for alle, og som det ikke koster noe for å delta i. 
Jeg likte spesielt godt at formålet er at folk kan rette ryggen, og kjenne det gir trygghet i livet 
og det man står i.  
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I møtet fikk vi også tematisert forholdet mellom kirke og kommune, og det ble bekreftet 
flere ganger at samarbeidet er svært godt i Gausdal. Vi snakket om gode rutiner for 
budsjettarbeidet, og betydningen av kirken inn i kriseteamet. Fagkompetansen som de 
kirkelige ansatte besitter blir svært godt anerkjent, og det ble trukket frem at den er spesielt 
viktig inn i møter med mennesker som står i sin dypeste nød. Også skole – kirke og 
barnehage-kirke samarbeidet fikk vi snakket om, og det ble enighet om å ta samarbeidet 
videre inn i en mer formell overordnet rammeplan. Jeg vil takke kommunen for et godt 
program, og den store velviljen til å se muligheter i relasjonen med kirken.  

På Frivillighetssentralen hadde vi et møte med lag og foreninger, representert ved Røde kors 
og Pensjonistforeningen. Dette møtet viser hvilke store krefter frivilligheten kan mobilisere, 
ikke minst gjennom å samarbeide på tvers. Det ligger gode planer for å levere 300 julekurver 
til hjemmeboende eldre over 80 år og til institusjoner. For å få til dette trengs det mange 
hender og føtter, og det skaper engasjement og varme, både for de som gir og de som 
mottar. I samarbeid mellom Røde kors og kirken jobbes det med å få på plass 
besøkstjeneste, blant annet med besøkshund. Viktige diakonale tiltak, som gjør noe godt for 
mennesker rundt oss. Vi fikk også høre litt om Frivillighetssentralen, og alle de flotte 
tiltakene som blir gjennomført der, blant annet «Eldre ut på middag».   

Etter middag på Da Vinci med kirkelig fellesråd og staben dro vi til Kulturkveld i Østre 
Gausdal kirke i samarbeid med kulturskolen. Dette var Kulturskolens julekonsert. Så utrolig 
flinke barn og ungdommer det er her i kommunen. Vi fikk sang og musikk, og det er store 
musikalske krefter å bygge på her. Kirkerommet viser seg også som et godt sted for å samles 
til en slik stund. Takk til kulturskolen for en herlig kveld.  

 

Del 2 Utfordringer og veien videre 

Når jeg nå går over til del 2 av foredraget vil jeg peke på noen stikkord for videre arbeid i 
menighetene, i de kirkelige rådene og i samarbeidet med hele lokalsamfunnet. Jeg har delt 
inn i fem hovedområder, og jeg vil bruke dem som overskrift på utfordringene til 
menighetene her.  
 
Det første hovedområdet er:  
I Gudstjenester og kirkelige handlinger 

I Den norske kirke har det gjennom årene vært synkende dåpstall, også i Hamar 
bispedømme. Her i Gausdal var det i 2020 et høyt prosenttall, men det har også vært år det 
har vært lavere. Gjennom pandemien har vi måtte arbeide på en annen måte med dåp, og 
det har vært en stor grad av fleksibilitet og tilrettelegging for å komme de som ønsker dåp i 
møte – dette vil jeg takke dere for. I den kommende tiden blir det viktig å føre en samtale 
om hvordan vi skal ta erfaringene fra de siste årene videre, og min første utfordring er derfor 
at prester sammen med staben: 

 

1) Drøfter hvordan dere ønsker å jobbe med dåp. Herunder vurdere om det kan være 
aktuelt å gjennomføre et drop-in dåp arrangement, gjerne i samarbeid med 
omkringliggende kommuner.  
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Gjennom flere møtepunkt under visitasen har det kommet frem ønske om å øke samarbeid 
med ulike lag og foreninger, og fokus på å involvere musikalske krefter i gudstjenestelivet. 
Det er også drøftet sted og tidspunkt for gjennomføring av gudstjenester. Dette er en viktig 
diskusjon å ta, i og med at vi vet at folk nå går mer på gudstjenester ved anledning enn av 
vane. Min andre utfordring er derfor: 

2) At hvert menighetsråd sammen med de ansatte gjennomgår menighetens årshjul 
med sikte på: involvering, samarbeidspartnere, rolleavklaring og type gudstjenester.  

Sang og musikk er viktig for menighetsrådene her i Gausdal, og det settes stor pris på 
musikalske krefter på gudstjenester og at kirkene brukes som konsertarena. Organistene er 
flinke til å involvere, og sett i lys av gjennomgangen av årshjulet, utfordrer jeg til: 

3) At det utvikles en kirkemusikalsk plan i henhold til Plan for kirkemusikk i Den norske 
kirke.  

I Universitetets oldsakssamling finnes det en Madonna med barn som opprinnelig har stått i 
Follebu kirke. Å ha en slik skulptur på veggen formidler virkelig betydningen av å se og huske 
det hellige i det alminnelige, de store fortellingenes hellighet som berører det alminnelige 
livet. Jeg utfordrer derfor til: 

4) At det ses på muligheten til å gå til anskaffelse av en kopi av den opprinnelige 
«Madonnaen med barnet» til Follebu kirke.  
 

Da går jeg over til neste område som er:  
II Omsorg og solidaritet 

Det er et økt fokus på FNs bærekraftsmål i kirken og samfunnet, og hovedmålet er å skape 
bedre liv for mennesker og ivareta skaperverkets natur og klima. Jeg tror det er viktig at vi 
som kirke tar utgangspunkt i det som er nå-situasjonen, og prøve å jobbe ut fra de behovene 
som vi ser rundt oss. For å kartlegge slike ting har vi ulike redskaper, og det lages mange 
undersøkelser og rapporter som kan hjelpe oss på veien. En av disse er blant annet 
Statsforvalterens kommunebilder, som gir en vurdering av viktige samfunnskritiske felt som 
oppvekst, sikkerhet og omsorg. I rapporten for Gausdal står det blant annet at 11% av barna 
i kommunen lever i det som kalles vedvarende lavinntektsfamilier. Min tredje utfordring er 
derfor: 

5) At råd og stab diskuterer om det er metoder og tiltak som kan gjøres for å møte de 
behovene som finnes akkurat nå, og om det finnes samarbeidspartnere man kan 
involvere. Denne utfordringen vil være naturlig å gjennomføre samtidig med 
gjennomgangen av årshjulet (jf. Utfordring 2).  

I forlengelse av forrige utfordring vil det være naturlig at man fornyer menighetenes 
diakoniplan. Jeg utfordrer derfor til: 

 

6) At diakoniplanen fornyes i henhold til revidert Diakoniplan i Den norske kirke når ny 
diakon er på plass 
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Det tredje hovedpunktet jeg vil fokusere på er:  
III Barn og unge 

Barn og unge er et satsningsområde for Den norske kirke og Hamar bispedømmeråd. Det 
sies at det trengs en landsby for å sikre god oppvekst for barn og unge, og dette har vi 
tematisert gjennom visitasen blant annet i forbindelse med samarbeid kirke-skole og kirke-
barnehage. Kommunen og skoleledelsen uttrykker stor glede over det samarbeidet som 
finnes, og ønsker gjerne å videreutvikle og formalisere dette med en oversiktlig plan.  Sett i 
lys av nytt overordna planverk i skolen utfordrer jeg derfor: 

7) At man sammen med Gausdal kommune og skolene ser på metoder for samarbeid 
mellom skole og kirke, og barnehage og kirke.  

I møte med menighetsrådene fikk vi høre et ønske om å øke tallet på ulike 
samarbeidspartnere og møteplasser. Arbeid blant barn og unge er viktig, og det å finne tiltak 
for denne gruppen som gir anledning til å gjøre noe i fellesskap er noe som kan skape gode 
synergieffekter inn i det øvrige kirkelige arbeidet. Min sjette utfordring er derfor:  

8) Å utrede mulighetsrommet for å gjenopprette et barnekor.  

 

Det neste temaet er:  
IV Kirka i lokalsamfunnet 

Kirken er alltid forbundet med det stedet man befinner seg. Lokalsamfunn er ulike, og det er 
derfor forskjellige måter å jobbe på, og ulike behov man trenger å møte. Kommunen er alltid 
en viktig samarbeidspartner i så måte, både når det gjelder ulike tiltak, men også i forhold til 
økonomi. Samarbeidet er som nevnt godt i Gausdal, og det handler derfor bare om å 
videreutvikle gode relasjoner. Jeg utfordrer til at: 

9) At man sammen med Gausdal kommune får på plass formelle budsjettrutiner med et 
møte i forkant av budsjettprosessen, og et oppfølgingsmøte med vekt på status i 
arbeidet i løpet av andre halvår.  
 

10) At det lages en langsiktig vedlikeholds- og investeringsplan på bakgrunn av de  
tekniske tilstandsrapportene  for hva kirkene trenger av vedlikeholdsbehov de neste 
årene. 
 

 

Det siste punktet jeg vil snakke om i dag er:  
V Medarbeiderskap og organisering 

Det å være folkevalgt i Den norske kirke er en oppgave med stort ansvar og med mulighet 
for å påvirke hvordan den lokale kirke skal arbeide i tiden fremover. Å ha et slikt tillitsverv er 
utviklende, morsomt og inspirerende, og det var fint å høre at rådene her trekker frem det 
gode samholdet som er blant medlemmene. Tiden går fort frem til neste kirkevalg, så jeg 
utfordrer til at dere: 

11) Utvikler en strategi for rekruttering av personer til å stå på listen til 
menighetsrådsvalget i 2023.  
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Vi startet også under visitasen en samtale om hva det er menighetsrådene ønsker å sette 
søkelys på i den gjenstående tiden av denne valgperioden. Jeg vil gjerne utfordre til at dere 
fortsetter denne samtalen, og: 

12) At hvert menighetsråd finner mål for hva dere ønsker å få gjennomført, skape eller 
utvikle de neste to årene.  
 

Kirkene i Gausdal har en fantastisk historie, arkitektur og innehar mange skatter. For at vi 
skal sikre disse eiendelene best mulig har menighetsrådet ansvar i henhold til Regler for 
liturgisk inventar og utstyr §29 at alt permanent og midlertidig kirkelig inventar og utstyr 
registreres i et nasjonalt register. Dere har ved kirkevergen alt startet på denne arbeidet, og 
min siste utfordring er derfor å: 

13) Fullføre registreringen av alt utstyr og inventar i alle kirkene.   
 

Avslutning 

Så er tiden kommet for å takke for visitasen. Hjertelig takk til alle som har vært involvert i 
planlegging og tilrettelegging. Takk for alle de gode rapportene som ble sendt inn på 
forhånd. Takk for tillit, gjestfrihet og hyggelige bordfellesskap.  
 
Takk for gode møter med mennesker i alle aldre. Jeg tar alle disse møtene med meg, alle 
hilsener, smil og meningsutvekslinger, ja, alt jeg har fått være en del av under visitasen. 
Hjertelig takk. 

Gud velsigne Østre Gausdal, Aulstad, Svatsum, Follebu og Vestre Gausdal menigheter!  
Gud velsigne Gausdal kommune!  
 
Solveig Fiske  
Hamar biskop 



Utfordringer gitt ved Hamar biskops visitas til soknene i Gausdal 2021 

(Se visitasforedraget for nærmere beskrivelse og grunnlaget for utfordringene)  

_____________ 

 

1) At hele staben drøfter hvordan dere ønsker å jobbe med dåp. Herunder vurdere om det 
kan være aktuelt å gjennomføre et drop-in dåp arrangement, gjerne i samarbeid med 
omkringliggende kommuner.  

 
2) At hvert menighetsråd sammen med de ansatte gjennomgår menighetens årshjul med 

sikte på: involvering, samarbeidspartnere, rolleavklaring og type gudstjenester.  
 

3) At det utvikles en kirkemusikalsk plan i henhold til Plan for kirkemusikk i Den norske 
kirke.  

 
4) At det ses på muligheten til å gå til anskaffelse av en kopi av den opprinnelige 

«Madonnaen med barnet» til Follebu kirke.  

 

5) At råd og stab diskuterer om det er metoder og tiltak som kan gjøres for å møte de 
behovene som finnes akkurat nå, og om det finnes samarbeidspartnere man kan 
involvere. Denne utfordringen vil være naturlig å gjennomføre samtidig med 
gjennomgangen av årshjulet (jf. Utfordring 2).  

 

6) At diakoniplanen fornyes i henhold til revidert Diakoniplan i Den norske kirke når ny 
diakon er på plass 

 
 

7) At man sammen med Gausdal kommune og skolene ser på metoder for samarbeid 
mellom skole og kirke, og barnehage og kirke.  

 
8) Å utrede mulighetsrommet for å gjenopprette et barnekor.  

 

9) At man sammen med Gausdal kommune får på plass formelle budsjettrutiner med et 
møte i forkant av budsjettprosessen, og et oppfølgingsmøte med vekt på status i 
arbeidet i løpet av andre halvår.  

 
10) At det lages en langsiktig vedlikeholds og investeringsplan på bakgrunn av de tekniske 

tilstandsrapportene for hva kirkene trenger av vedlikeholdsbehov de neste årene. 
 
 

11) Utvikler en strategi for rekruttering av personer til å stå på listen til menighetsrådsvalget 
i 2023.  

 



12) At hvert menighetsråd finner mål for hva dere ønsker å få gjennomført, skape eller 
utvikle de neste to årene.  

 
13) Fullføre registreringen av alt utstyr og inventar i alle kirkene.   

 

 

 

 

 



 

DEN NORSKE KIRKE 

Hamar biskop 

 

Program Visitas Gausdal   Biskop med følge er Solveig Fiske og Kenneth Hansen 

Mandag 29.11 

Kl.09.00 – 09.30 Morgensang Vestre Gausdal kirke – åpent for alle 

Kl.09.30 – 12.00 Møte med staben i kirkestua i Vestre Gausdal 

Kl. 12.00 Lunsj i kirkestua 

Kl. 12.45 – 13.30 Møte på Forset skole 

14.00 – 14.30 Gårdsbesøk Aulstad 

14.45 – 15.15 Besøk Nærbutikken i Svatsum – rep fra butikken si litt om tanken bak konseptet 

15.30 – 15.45 Besøke Aulstad kirke og Svatsum kirke 

16.15- 18.15 Middag og møte med rådene i Vestre på Haugetun 

18.30- 19.30 Kulturkveld Vestre Gausdal kirke – åpent for alle. Samarbeid med lokale musikalske 

krefter. 

 

Onsdag 1.12 

Kl. 08.00 – 08.45 Morgensang i Follebu kirke – åpent arrangement - andakt ved sognepresten i 

Østre og Follebu. 

09.00 – 10.00 Besøk hos S&O Grimstad – få noen derfra til å snakke om bedriften. 

10.15 – 11.15 Andakt Follebutunet  

Sangandakt i kapellet v/sognepresten med hilsen og velsignelse fra biskop.  

11.30 – 13.30 Lunsj på Tid kafè med påfølgende møter med unge som jobber der 

14.00 – 15.00 Østre Gausdal kirke – «kirka mi» - åpent arrangement  

Østre Gausdal kirke som bygg med dens inventar og samlingssted for menigheter ved Sogneprest 

Østre og Follebu, kirketjener og organist 

15.30 – 16.30 Middag i Østre Gausdal prestegård 

16.30 – 17.00 Foredrag om prestegården ved Birgit Kråbøl i Prestegården 

17.30 – 19.00 Møte med menighetsrådene i Østre Gausdal og Follebu i Prestegården 

19.00 – 20.30 Møte med Gausdal kirkelige fellesråd i Prestegården – med litt kaffe 

 



Torsdag 2.12 

09.00 – 13.30 Møte med kommunens ledelse, kriseteam, styrkebasert omsorg og skoleledelsen 

Velkommen  v/ordfører Anette Musdalslien 

Foreldreveiledning og psykisk helse  

Ung styrke  

Samarbeid kirke - barnehage og skole – rektorene, en av barnehagestyrerne  og Ingrid 

Lunsj 

Psykososialt kriseteam 

Tid for oppsummering. 

Avslutning ved ordfører. 

14.00- 15.00 Møte lag og foreninger på Frivilligsentralen; Røde Kors og Pensjonistforeningen. 

15.30 – 16.15 Avsluttende møte lokaler på frivillighetssentralen. 

16.30 – 17.30 Middag Da Vinci 

18.00 – 19.00 Kulturkveld Østre Gausdal kirke i samarbeid med Kulturskolen– åpent for alle.  

 

Søndag 12.12 

Kl. 11.00 – 12.00 Visitasgudstjeneste i Vestre Gausdal kirke – åpent for alle 

Kl. 12.00 – 12.30 møte med konfirmantene i Gausdal i Vestre Gausdal kirke 

Kl.13.00 – Kirkekaffe på Haugetun med visitasforedrag fra biskopen 

 



Rapport til bispevisitasen fra Aulstad sogn.  
 
Aulstad er et lite sogn med ca 160 innbyggere. Vi har et stort ønske om bevare Aulstad kirke som et 
selvstendig kirkesogn med eget menighetsråd, og hegne om den kirkeaktiviteten vi allerede har. På 
90tallet fikk Aulstad kapell kirkestatus. Den første setermessen var i  1998. Samme år hadde vi 
kirkens aller første konfirmasjon. Og egen julekveldsmesse etter initiativ fra medlemmer i 
menigheten sist på 90tallet.  
 
Covid 19 har redusert noe av kirkeaktiviteten for en periode, blant andre setermessen og 
julekonserten i desember. Men det er vår intensjon at disse messene er tilbake i desember 2021 eller 
på forsommeren i 2022. Noen messer og arrangement har blitt avlyst, hovedsakelig pga pandemien.  
 
Påskegudstjenesten skjærtorsdag kveld er tradisjonell, det samme er 17.mai messen. Vi ønsker å 
komme tilbake med kaffeservering 17.mai, trolig i 2022.  
Høsttakkefest og allehelgensmesser er også tradisjonelle. Vi markerer disse messene med vakkert 
pyntet kirke, lystenning og invitasjon til de som har mistet noen av sine kjære i løpet av året.  
Hvert år sendes en julehilsen til frivillige tekstlesere og andre som stiller opp med sitt engasjement 
ved kirka vår, og til glede for oss andre.  
 
4 og 6 års kirkebok med svært god innsats fra menighetspedagog Trond og prest Anne, er en nydelig 
gudstjeneste med mange små herlige deltagere. Menighetsrådet i Aulstad skal også være en 
samarbeidspartner med de andre rådene ifht Lys Våken arrangementet i Vestre Gausdal kirke.   
Konfirmasjonsgudstjenesten er en ung tradisjon som vi setter stor pris på . Konfirmantene får roser 
fra menigheten. Så med noen få unntaksår, uten konfirmanter, er dette en tradisjon , startet i 1998 
som et ønske fra konfirmantforeldre. Fasteaksjonen er en del av konfirmantenes opplegg, 
menighetsrådet  har en del av organisasjonsansvaret. 
 
Menighetens årsmøte avholdes etter gudstjenesten i februar eller mars. De aller fleste gudstjenesten 
her har hatt kirkekaffe etter messene. Copvid 19 har satt en stopper for denne fine tradisjonen, men 
vi håper å komme tilbake når ting normaliserer seg. 
 
50,60 og 70 års konfirmantjubileet hvert 4.år i Aulstad kirke, med sosialt samvær og middag i 
Jadratun blir gjennomført som tidligere. Foruten de forordnede gudstjenestene blir det arrangert 
førjulskonsert i desember. En ung tradisjon med stor tilslutning. Vi ønsker å videreføre denne fine 
førjulskvelden. 
 
Kirkegårdsdugnaden i mai samler mange frivillige. Gjennomført også under pandemien. Vi har valgt å 
ikke servere kaffe/vafler de siste to årene, men kommer tilbake til kaffeservering i 2022?  
 
Menighetsrådet fordeler arbeidet som kirkevert, tekstleser og ofring, samt tema for gudstjenestene 
gjennom året. Ellers har menighetsrådet ansvar for plakater, organisering av kirkekaffe, blomster på 
alteret og praktiske oppgaver under messene. 
Menighetsrådet har representanter i fellesrådet, trosopplæringsutvalget, diakoniutvalget og 
menighetsbladet. 
 
Covid 19 har gitt oss begrenset "handlingsrom», men vår intensjon er at alt skal bli tradisjonelt og 
trygt igjen om ikke så lenge..? Vår overordna plan er å ta tilbake de gode tradisjonene rundt 
gudstjenestene våre, de tradisjonene som tidligere menighetsråd har gjennomført før oss. 
 
Lene Noreng, leder, Erling Surnflødt, kasserer 
Randi H Aulstad, nestleder 
Randi Noreng, sekretær. 



 



 

 

3.5 Visitasforberedende rapporter – 2 måneder før visitasen 
Som ledd i forberedelsen til vistas skal det sendes inn skriftlig arbeid til biskopen, som 
viser virksomheten i soknene. Ansvarlige sørger for å sende kopi til dem rapporten 
angår. De innsendte rapportene er offentlige dokument. Innen 2 måneder før visitasen 
skal det foreligge følgende skriftlige arbeid fra menighetene: 
a) Rapport fra det enkelte sokn: En vurdering av status og målsetning for 
menighetens arbeid. Det skal legges vekt på å tydeliggjøre satsningsområder og 
utfordringer, og rapporten strukturers under følgende overskrifter: 
1. Gudstjenester og kirkelige handlinger 
2. Omsorg og solidaritet 
3. Barn og unge 
4. Kirken i lokalsamfunnet 
5. Medarbeiderskap og organisering 
----- 
6. Oversikt over menighetens planer og utvalg 

7. Annet (som ikke passer inn under de andre overskriftene) 
Ansvarlig: Sokneprest(er) i samråd med menighetsråd(ene) 

 
1. Gudstjenester og kirkelige handlinger 

• Gjøre ekstra ut av spesielle anledninger som konfirmasjon, høsttakkefest og 
julegudstjeneste med tanke på pynting og servering i kirken/ kirkestua i etterkant av 
gudstjenesten 

• Kirkekaffe i kirkestua etter hver gudstjeneste (når smitteverntiltak tillater det) 

• Musikk til hver gudstjeneste, og vi satser på å finne sangere til spesielle anledninger 

• Tekstleser til hver gudstjeneste 

• En utfordring er at det kommer få personer til gudstjenester når det ikke er spesielle 
anledninger (dåp, konfirmasjon, julegudstjeneste, osv.) 

 
2. Omsorg og solidaritet 

Innenfor diakonien har vi ønsket å prioritere følgende områder: 
- sorgarbeid 
- diakonen tilstede i kirken på aktiviteter som dåp, utdeling av 4- og 6-årsbok, 

konfirmantarbeid 
- psykisk helse for både ungdom og eldre 
Vi bidrar med blomsterutdeling til eldre før jul.  
 
3. Barn og unge 

• I kirken blir det arrangert dåp, konfirmasjon, samt utdeling av 4- og 6-årsbok 

• Når det har vært innsamlingsaksjon har konfirmantene vært med og bidratt under 
innsamling, og blitt invitert til boller og saft i kirkestua med menighetsrådet i 
etterkant 

• Menighetsrådet har en representant med i trosopplæringsutvalget som kan ta med 
innspill fra menighetsrådet inn i arbeidet med barn og unge 

• Menighetsrådet gir en blomst og hilsen til de som konfirmeres i kirken 
 
4. Kirken i lokalsamfunnet 



 

 

• Gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter foregår som regel i kirken, med 
servering i kirkestua i etterkant. Vi arrangerer enkelte gudstjenester andre steder for 
å utnytte nærområdet vårt:  
- Påskegudstjeneste utendørs i Dalbakken i Espedalen med servering av grillmat 
etter gudstjenesten. Dette har vært tenkt som et tiltak for å trekke flere personer, 
også tilreisende til hytter i området. 
- Akegudstjeneste. Gudstjeneste først og aking etterpå. Dette er tenkt for å trekke 
flere barn med foreldre til kirken. Det arrangeres på en måte som gjør at eldre også 
kan delta på gudstjenesten.  

 
5. Medarbeiderskap og organisering 
———-  
 
6. Oversikt over menighetens planer og utvalg 
Representanter i menighetsrådet har fordelt oppgaver seg mellom. Vi er organisert med 
en leder, nestleder, sekretær og kasserer, samt varamedlemmer. I tillegg har vi fordelt 
verv innen tropsopplæringsutvalg, diakoniutvalg, fellesråd og representant til 
menighetsbladet. Vi har utarbeidet et årshjul med oversikt over hva som skjer i kirken i 
løpet av et år, og hva vi som menighetsråd skal utføre av oppgaver.  
En målsetning er å fortsette arbeidet ut i fra årshjulet og utvikle dette, slik at det kan 
være et dokument som videreføres til de neste representantene i menighetsrådet. 



Rapport fra Vestre Gausdal menighetsråd i forbindelse med bispevisitas 30.11-2.12.21 

 

0. Menighetsrådets sammensetning 

Frode Frydenlund (leder), Oda Nilssveen (nestleder), Kari Høistad (sekretær), Ove Midtenget 

(kasserer), Lars Kristian Hatterud (representant Kirkelig fellesråd), Gudbrand Aanstad (hus-styret), 

Anne Østby (vara), Anne Marit Aasen (vara), Synnøve Myklebø (vara), Åse Berit Stormoen ( vara) og 

Rune Bergum (vara). 

Rådet har 6 til 8 møter i året, noe mindre siste året på grunn av covid 19.  Rådet har vanligvis sine 

møter på kirkekontoret, men siden mars 2020 er møtene lagt til mer romslige lokaler i kirkestua og 

på menighetshuset. 

 

1. Gudstjenester og kirkelige handlinger 

Det er forholdsvis bra deltakelse på de ordinære gudstjenestene, men snittalderen på 

gudstjenestedeltakerne er noe høy, vi mangler de yngre på gudstjenestene.  Deltakelsen på 

nattverden er god.  Medlemmene i menighetsrådet deltar som kirkeverter på gudstjenestene, og vi 

her en gruppe med frivillige som er tekstlesere. 

Vi opplever dåpstallene som gode. De fleste 9 klassingene konfirmerer seg, men det har vært noen 

færre vielser etter covid 19.  Begravelsen legges stort sett til kirka, vi opplever ikke noe stor bruk av 

seremonirom. 

Menighetsrådet har kirkekaffe etter gudstjenestene søndag formiddag.  Vi har ei kirkestue ved kirka 

som passer godt til dette formålet, og er en hyggelig fortsettelse av gudstjeneste,  men under  

pandemien har vi dessverre ikke arrangert kirkekaffe.  

 

2. Omsorg og solidaritet 

Vi viser det ved at et flertall av våre offerformål er til misjons- og diakonale formål.  Menigheten har 

samarbeidsavtale med NMS og Misjonsalliansen. 

Til jul i 2020 samarbeidet presten med barneskolen om en julehilsen til de i bygda som var over 80 år, 

det i erkjennelsen av at mange eldre under pandemien har vært mye alene.  Frivillige deltok i å kjøre 

ut hilsen.  Det samme ble gjort til påske 2021, og det planlegges det samme til jul nå i år.   

Konfirmantene gjennomfører fasteaksjonen og to fra menighetsrådet bistår de ansatte som har 

ansvaret for konfirmantene med aksjonen. 

Tidligere var det en eldreklubb i menigheten, denne gikk inn for et par år siden på grunn av mangel 

på leder. 

 

3. Barn og unge 

4 og 6 åringene inviteres til kirka for å få min kirkebok.  Menighetsrådet bistår i gjennomføringen av 

lys våke med servering og nattevakt.  På konfirmasjonene gir menighetsrådet konfirmantene ei rose 

og en hilsen. 

Det er en aktiv speidergruppe i menigheten som deltar på lysmessa, med flaggborg på 

konfirmasjonen og har et eget tenkearrangement i kirka, ofte i samarbeid med organist.   

Menigheten har brukt Hekta sitt konfirmantopplegg og deres lederopplæringsarbeid.  Vi har sett 

dette igjen i menigheten med ungdomsledere som har deltatt på bla. Lys våken og på gudstjenester 

for ungdom.  Etter mars 2020 har vi ikke benyttet Hekta og menighetsrådet er litt bekymret for at 

denne opplæringa og rekrutteringa av unge ledere blir borte.  

 

Vi har tidligere hatt både søndagsskole, barnekor og ungdomsklubb i menigheten.  Vi skulle gjerne 

tilbudt våre barn og unge ett eller flere av disse tilbudene men har ikke ledere til det.  

 



4. Kirken i lokalsamfunnet 

Kirken har en stor plass i bygda selv om det ikke nødvendigvis vises på den jevne gudstjeneste-

deltakelsen.   

Som vi var inne på under punkt 1 er det god oppslutning om dåp, konfirmasjon og begravelser. 

Det siste året er det som nevnt under pkt.2 gitt en hilsen til eldre i bygda.  Dette i samarbeid med 

barneskolen, og samarbeidet utvides nå med Frivilligsentralen, pensjonistforeninga og Røde Kors. 

Menigheten har et menighetshus som vi også opplever er en kontaktflate mot bygda.  Frivillige 

engasjeres i hus-styret, og å være vertskap ved minnesamvær.  Speidergruppa har det som lager og 

base for sine speidermøter og bidrar både økonomisk, med ved og med å ordne rundt huset. 

Menigheten inviterer 50, 60 og 70 års konfirmanter til en markering, nå har det vært bare 50 års 

konfirmantene som er invitert på grunn av smitteverntiltak.  Konfirmantjubileet går på omgang 

mellom de tre menighetsrådene i Vestre Gausdal.  

 

 

5. Medarbeiderskap og organisering 

Det kan være litt arbeid for å få folk til å stille til valg til menighetsrådet, men når de er valgt inn går 

medlemmene i rådet, både fast og vara, inn for oppgavene med stort engasjement. 

På menighetsrådets møter deltar både de faste medlemmene og varamedlemmene.  Alle har sine 

oppgaver, i tillegg til oppgavene som skal dekkes i rådet som leder, nestleder, kasserer, sekretær og 

representant i fellesrådet så er det diakoniutvalg, trosopplæringsutvalg og menighetsbladets 

redaksjonskomite. Dessuten har vi to som er arrangementsansvarlige.  

----- 

6. Oversikt over menighetens planer og utvalg 

Menighetene i Gausdal har felles diakoniutvalg og trosopplæringsutvalg, med hver sine 

plandokumenter. 

 

 

7. Annet  

De 5 menighetene i Gausdal har felles menighetsblad som kommer ut med 4 nummer i året.  

Sekretæren ved kirkekontoret gjør et godt arbeid med bladet, og alle menighetsrådene er 

representert i redaksjonskomiteen. 

 

Tidligere var det Indremisjonsforening, kvinneforening i NMS og møter i regi av NLM, men det har 

ikke vært noen rekruttering til disse foreningene så de er nå lagt ned. 

 

 

 

 



 DEN NORSKE KIRKE
VFollebu menighet

VTSITASFORBEREDENDE RAPPORT
FOLLEBU SOKN

Status og mlsetting for Fotlebu sokn star under overskriften
«En ny start».

Nåværende mmigbetsnld beståravmedlemmer som ble nyvalgt "ed siste valg ogikkehar noe
fartstididette arbeidetfrafor. Oppstaren med bade vakante ansattstillinger samt nedstenginger og
restriksjoncr i samfunnet i forbindelse med eovid-19 pnndcmicn har varr krevende.
NA ser menighetsradet fremover og cr begynt med 4 effektuere menighetens planer p4nytt

Viser spesielt tul menighetens irshjul som ble utarbedet for perioden 2015- 2019,

I.Gudstjenester og kirkelige handlinger

Follebu menighet hur 22 forordnede gudstjenester sominngarien helhetlig plan for hele Gausdal.
Det er ettydeligfolkekirkepreg nir det gjelder gudstyenestelivet
Oppslutningen om kirkelige handlingeriforbindelse med livsriter som dåp, konfirmasjon, vielse og
gravferdier god.
Organistene ruer et godt nrbetd med d tiltrekke seg ulike musikalske ressurser
Follebutunet betjenes av prest og organist med jevnlige andakter i samarbeid med venneforeningen.
Det er etablertclgodt samarbeid med andre aktorerrundtspesiellegudstjenesterslikgudstjcnest.er
rettetmol konfirmanter. hestlukkemesseIsamarbeid med Bygdeungdomslaget,
konfirmasjonsjubileum, akegudstjeneste og lysmesse sammen med speiderne, allehelgensmesse
Det er menighetsrådets medlemmer saml noen frivillige som stiller opp som kirkeverter og
tekstleseri gudstyenester
Trosopplaringstiltak er integrertigudstjenestelivet.
Dette arbeidet ønskes videre styrket gjennom satsing pi samarbeid med nere lokale krefter, kontakt
med ulike institusjoner og evt. flere gudstjenester utepacgnede steder.

2. Omsorg og solidaritet

Diakoniplanen 2016-2019 for menigheteneiGausdal er per dags dato ikke revidert.
Det eroppreeten l 00% diakonstilling som betyener allesoknIGausdal, og som har hat et
serlig ansvar for det diakonale arbeid i soknene. Diakonen har ogs4 var involvcnimenighetenes
lroSOpplæringstlhak.
1 det diakonale arbeidet inngikk ilisommer driftavTID-kafe som forsatt er lokaliscnIFollebu,
men som ikkc lenger erdelav menighetenes virksomhet.
I mangearhar Follebu menighet stettet Kirkens Nodhjclps fasteaksjon der konfirmanter harvært
lnvolven 1 bosscinnsamlmg.
Ogsi gcnnom ofringer har Follchu menighet et fokuspanasyonal og internasjonal solidaritet
El vellykket diakonalt prosjekt lokalt har den siste tiden vart rcttet mot eldre som flir besøk av
mcniiihetsn:presenumter som komme.r medenblomsterhilsen i adventstiden til alle som er 80+ dr.
Dette prosjektet harfå1tgod respons og utvides nå tilclsamarbeid med pensJon,stforeomgcn
Samarbeidet med det kommunale krisateamet ergodt,og har dessverrevarnodvcndig. Kirken har
en viktig rolle ioppfolgingav mennesker i krise.



Oen ltrlige lcrrkcgårdsdugnaden er vel etablert, Qg handler hk mye omi!flruen et praktisk arbeid
som II motespilet !itcd som betyr mye for mange
Detdiakonalearbeid5ll1r ogsåi fokus pi menighetenes arrangementsomJuletrcfeslen, kirkckaffc
gandre sosiale tilstelninger sorrsamicr menneskeriforskjelligalder
1<,rkestuoer et vktug motested som brukes både til mcmghctsvrrksomhet ogleiesut 111 eksterne
akl.lJrer

3. Burn ogunge

follebu menighet vedtok pion for lrosopplærlng, 2017.
Detertilsattmenighretspedagng i 40% tilling som hetjener alle sokn iGausdal
Det er godl etablerte tiltak med u1dehng a, 4 Ms bok og 6 års bok
Konfirmantnrbc,d og samarberd med skolerogbarnehager har va:rt og er el vlkug ,11tsningsområde.
Prosjektet «Fra jord Iiibordl),lnilicrlavmenighetspedagogen har vakt interessc ogsd u1ovcr
soknegrensene i Gausdal
Diakonens arbeid ved Gausdal vderegaende skoles iet tre-partssamarbeidmellom fvlkeskammunc,
kounuue og ktka let diakuue illidenlokale elvtjcncstenhar varetviktig arhrsdrentermt

lokale ungdommer for å fremme psykisk beise og liv=c51ring
Follebu mcnlghctsn!d håperUlny diakonsnankan tulsettes, ogonskerreetablere babysang,
valisere tiltaksom LysVåken og oppfordrertil vdere tverrfagligsamarbeidikommunen

4.Kirkenllokalsumrtumel

Folkekirken har en viktig pl11SSIlokalsamfunnet
Follebu menighetsråd mnkcr 4 styrke gutlslJC1\CSt clivel og mcrughctens a)mvitctcr ved å flere
kirkelige handlinger ul iii folket og der folket er Jfr pkl. I jobbes det forAstyrke etablert
samurbc,d og itiltrekkeseg ilcrc lag og foreninger til mcmghetcns arbeid samt i nå ut ul
mennesker painstitusjon

S. Medarbeidenk•p og orga-nberlng

rollebu menighet betjenes av sokncprest, kirketyener, organist De ensa negJllIIJtneslrr og.;å på
tver.; a, soknegrenser I li Ilegg er det tilsat folgende stillinger med arbeidsoppgaverIalle Gausdals
menigheter mcnlghcU.'f"'dagog (40%), ekreter (70%), organist (30%)ogdiakon ( 100%. vskanl
s1llhng per dags dato), kirkeverge100%) ogrenholder pAk1rkc;kon10rct
Menighetsridetbestarav.
Else RandiNordal Fliflet leder
Rune Fromreidc Sommer
Erland Paulsrud
Lsv Anna Bratrok
HalvoHloleu
Kan Wiegaard
ErikRusten
Ame Manin Jacobsen
EldbyergKopsland Bo
GunvorEnstad
Eldri Hauklien
Katrin Wiegmann

nesiledor
kasserer
sekretær
syremedlem
styremedlem
slyrmncdlcm{pCTJTII SJOn)
varamedlem
varamedlem
vau aunedlem

varamedlem
gestlig representant

Klrkctjener Odd Erik Il agen og organ isl fan M.øtt,n J.1s1,u:n moler ved behov på mcnsgheurMe1s
mnler



Sommeravslutning for rid og stab er de sisle årene blitt gjcnnomfm1 i fellesskap med Ostre Gausdal
menighetsrid.
Også en julcavslu1ning er de sisl(: årene blitt gjennomfort , fellesskap med Gausdals sokn.

Det er cl nulli\se fremover og La takibide aktuelle oppgaver og planarbeid når alle stilhngcr er
besatt og samfunncl nå åpnes igjen citer cov,d-19 pandemien.

6. Oversikt over menighetens planer og utvalg

- Arshjul for Follebu menighet

• Trosopplænngsplan

- Diakoniplan

- Merighetens urvalg

i. Amtel

K,rkckontorct: Gausdal ktrkclige fellesradmafinne nye egnede konli,rlokaler siden leieavtale I
n6va:rcndc bygg er oppsagt. Den lokale tilstedevarclsen av kirken er vcscnllig foratkirken fortsatt
vil kunne vare en viktigdelav samfunnslivet

Vulgav menighetsråd: McnlghclSTådsarbcldc1iFolkbu sokn erpamangemiterdugnadsbasent ved
al folk s111ler Iii valg for±tasin tum.
Det er en allmenn !rend i samfunnol ni folkimindre grad ønsker å forplikte seg med verv, og
dugnadsanden registreres eriendring.
Det er ct ston cngasjcmcttt for den lokalekirkenI soknet.mendel er som regelkunen periode folk
er villig til i stille opp I menighetsradssammenheng. Dvs. at menighetsridsarbeidet prcgesavstore
u1sk1ftmnger etter valg. Lokal I er del en bekymnng rund1 videre rckru1tcnng !il nenopp
mc.nighctsr/ldsarbeld og o.onet frvillig engasjement i kttkcn.
Menighetsrådsarbeidet er et krevende arbcid som de færreste som stiller til valg er forbered! på hva
inneholder. Dene melder både 1idsbruk og kompetanse ,nnen rnenigheis111dcL ansvarsområder.
For å sikre kirkens og mcn1ghe1cnes demokrn11 og engnsjcmcnr kreves del en strategisk satsning pi
regionals og nasjonnh nivå. For al cl mcnighetsnld skal kunne fungere lokah, 1rengcs det
informasjon om arbeidet og ven, samt en god opplænng for i kunne påla seg pålagt ansvar

Menighetsbladet: Det er en vktig informasjonskanal for karkeniGausdal Hvert sokn har en
menighcur.\dsreprcscnian1 i redaksjonen Redaksjonen følger en &rsplan. Distribusjon a I alle
husstanderDetlegges ved giro med oppfordring til ekonomisk statteidet forste bladet hvertar.

Follebu, 19.10.2021

l.a.-«- atwfgminn(soknerestElse Randi Nordal F11fle1 (MR lede,)



DEN N ORSKE KIRKE
Østre Gausdal menighet

VISITASFORBEREDENDE RAPPORT
ØSTRE GAUSDAL SOKN

Status og målsetting for Østre Gausdal sokn står under overskriften
«En ny start».

Nåværende menighetsråd består av medlemmer som ble nyvalgt ved siste valg og ikke har noe
fartstid i dette arbeidet fra før. Oppstarten med både vakante ansattstillinger samt nedstenginger og
restriksjoner i samfunnet i forbindelse med covid-19 pandemien har vært krevende.
Nå ser menighetsrådet fremover og er begynt med aeffektuere menighetens planer på nytt.
Viser spesielt til menighetens årshjul som ble vedtatt i 2019.

1. Gudstjenester og kirkelige handlinger

Østre Gausdal menighet har 30 forordnede gudstjenester som inngår i en helhetlig plan for hele
Gausdal. To av disse gudstjenestene er lagt til Skei fjell kirke.
Det er et tydelig folkekirkepreg når det gjelder gudstjenestelivet.
Oppslutningen om kirkelige handlinger i forbindelse med livsriter som dåp, konfirmasjon, vielse og
gravferd i er god.
Organistene gjør et godt arbeid med atiltr ekke seg ulike musikalske ressurser.
Det er etablert et godt samarbeid med andre aktører rundt spesielle gudstjenester slik som
gudstjeneste på grunnlovsdagen, gudstjenester rettet mot konfirmanter, setenn esse på sommeren,
hosttakkemesse, konfirm asjonsjubileum, allehelgensmesse lysmesse i adventstiden.
Det er menighetsrådets medlemmer samt noen frivillige som stiller opp som kirkeverter og
tekstleser i gudstjenester.
Trosopplæringstiltak er integrert i gudstjenestelivet.
Dette arbeidet ønskes videre styrket gjennom satsing på samarbeid med flere lokale  krefter,  kontakt
med ulike institusjoner og evt. flere gudstjenester ute på egnede steder.

2. Omsorg og solidaritet

Diakoniplanen 2016-2019 for menighetene i Gausdal er per dags dato ikke revidert.
Det er opprettet en 100% diakonstilling som betjener alle 5 sokn i Gausdal, og som har hatt et
særlig ansvar for det diakonale arbeid i soknene. Diakonen har også vært involvert i menighetenes
trosopplæringstiltak.
I det diakonale arbeidet inngikk til i sommer drift av TID -kafe.
Her har det vært ulike oppfatninger om hvorvidt det er hensiktsmessig abruke en betydelig andel av
diakonistillingen til dette arbeidet samtidig som verdien i et slik tilbud støttes.
TID-kafe er siden i host ikke lenger et kirkelig tilbud.
I mange år har Østre Gausdal menighet støttet Kirkens Nødhjelps fasteaksjon der konfirmanter har
vært involvert i bøsseinnsamling.
Også gjennom ofringer har Østre Gausdal menighet et fokus på nasjonal og internasjonal solidaritet.
Et vellykket diakonalt prosjekt lokalt har den siste tiden vært rettet mot eldre som far besok av
menighetsrepresentanter som kommer med en blomsterhilsen i adventstiden til alle som er 80+ år.



Dette prosjektet har fått god respons og utvides nå til et samarbeid med pensjonistforeningen.
Samarbeidet med det kommunale kriseteamet er godt, og har dessverre vært nødvendig. Kirken har
en viktig rolle i oppfølging av mennesker i krise.
Den årlige kirkegårdsdugnaden er vel etablert, og handler like mye om afa gjort et praktisk arbeid
som å møtes på et sted som betyr mye for mange.
Det diakonale arbeid står også i fokus på menighetenes arrangement som juletrefesten, kirkekaffe
og andre sosiale tilstelninger som samler mennesker i forskjellig alder.
Organisten har vært pådriver for aarrangere salmekvelder og konserter i Østre Gausdal kirke som
er blitt godt mottatt.
Østre Gausdals kirke brukes av eksterne aktører til konsertvirksomhet. Disse arrangementene er
godt besøkt.

3. Barn og unge

Østre Gausdal menighet vedtok plan for trosopplæring i 2017.
Det er tilsatt menighetspedagog i 40% stilling som betjener alle sokn i Gausdal.
Det er godt etablerte tiltak med utdeling av 4 års bok og 6 års bok.
Konfirmantarbeid og samarbeid med skoler og barnehager har vært og er et viktig satsningsområde.
Prosjektet «F ra jord til bord», initiert av menighetspedagogen har vakt interesse ogsa utover
soknegrensene i Gausdal.
Diakonens arbeid ved Gausdal videregående skoles i et tre-partssamarbeid mellom fylkeskommune,
kommune og kirka der diakonen inngår i den lokale elevtjenesten har vært et viktig arbeid rettet mot
lokale ungdom.mer for a fremme psykisk helse og livsmestring.
Østre Gausdal menighetsråd håper at ny diakon snart  kan  tilsettes, og onsker areetablere babysang,
vitalisere tiltak som Lys Våken og oppfordrer til videre tverrfaglig samarbeid i kommunen.

4. Kirken i lokalsamfunnet

Folkekirken har en viktig pJass i lokalsamfunnet.
Østre Gausdal menighetsråd onsker astyrke gudstjenestelivet og menighetens aktiviteter ved afa
flere kirkelige handlinger ut til folket og der folket er. Jfr. pkt. 1 jobbes det for astyrke etablert
samarbeid og å tiltrekke seg flere lag og foreninger til menighetens arbeid samt ana ut til
mennesker på institusjon.

5. Medarbeiderskap og organisering

Østre Gausdal menighet betjenes av sokneprest, kirketjener, organist. De ansatte gjør tjenester også
på tvers av soknegrenser. I tillegg er det tilsatt følgende stillinger med arbeidsoppgaver i alle
Gausdals menigheter: m enighetspedagog (40%), sekretaer (70%) , organist (30%) og diakon (100%,
vakant stilling per dags dato), kirkeverge (100%), renholder på kirkekontoret.

Menighetsrådet består av:
Leder: Grethe Skogli
Nestleder: Inger Enger
Sekretær: Hanne Sæterbø Syversen
Kasserer: Annvei Sjurrud
Styremedlem: Torstein Sagheim
Repr. i diakoniutvalget: Inger S Enger
Repr. til fellesrådet: Karl Kleva, vara: Inger Enger
Repr.til Stiftelsen Reidevoll: Bjorg Bjornhaug og Torstein Sagheim
Repr. til Skei fjellkirke: Bjørg Bjørnhaug
Repr. til Kirkens SOS: Merethe Hans en



Repr. til menighetsbladet: Kristin Garstad
Repr. til trosopplæringsutvalget: Hanne Sæterbø Syversen
Repr. til Kirkens nødhjelp: Inger Lucie Granamo
Geistlig representant: Sokneprest Katrin Wiegmann

Kirketjener Stig Erik Røysom og organist Jan Martin Listuen møter ved behov på menighetsrådets
møter.
Sommeravslutning for råd og stab er de siste årene blitt gjennomført i fellesskap med Follebu
menighetsråd.
Også en juleavslutning er de siste årene blitt gjennomført i fellesskap med Gausdals sokn.

Vakanser og utskifting av personal har påvirket også menighetsrådets virksomhet.
Det er et mal ase fremover og ta tak i både aktuelle oppgaver og planarbeid når alle stillinger er
besatt og samfunnet nå åpnes igjen etter covid-19 pandemien.

6. Oversikt over menighetens planer og utvalg

- Arshjul for Østre Gausdal menighet
- Trosopplæringsplan
- Diakoniplan
- Menighetens utvalg
- Statutter for Menighetsbladet

7. Annet

Kirkekontoret: Gausdal kirkelige fellesråd må finne nye egnede kontorlokaler siden leieavtale i
nåværende bygg er oppsagt. Den lokale tilstedeværelsen av kirken er vesentlig for at kirken fortsatt
vil kunne være en viktig del av samfunnslivet.

Valg av menighetsråd: Menighetsrådsarbeidet i Østre Gausdal sokn er på mange måter
dugnadsbasert ved at folk stiller til valg for ata sin turn.
Det er en allmenn trend i samfunnet at folk i mindre grad eonsker aforplikte seg med verv, og
dugnadsånden registreres er i endring.
Det er et stort engasjement for den lokale kirken i soknet, men det er som regel kun en periode folk
er villig til astill e opp i menighetsrådssammenheng. Dvs. at menighetsrådsarbeidet preges av store
utskiftninger etter valg. Lokalt er det en bekymring rundt videre rekruttering til nettopp
menighetsrådsarbeid og annet frivillig engasjement i kirken.
Menighetsrådsarbeidet er et krevende arbeid som de færreste som stiller til valg er forberedt på hva
inneholder. Dette gjelder både tidsbruk og kompetanse innen menighetsrådets ansvarsområder.
For å sikre kirkens og menighetenes demokrati og engasjement kreves det en strategisk satsning på
regionalt og nasjonalt nivå. For at et menighetsråd skal kunne fungere lokalt, trenges det
informasjon om arbeidet og verv, samt en god opplæring for akunne påta seg pålagt ansvar.

Menighetsbladet: Det er en viktig informasjonskanal for kirken i Gausdal. Hvert sokn har en
menighetsrådsrepresentant i redaksjonen. Redaksjonen følger en årsplan. Distribusjon til alle
husstand. Det legges ved giro med oppfordring til økonomisk støtte i det første bladet hvert år.

Gausdal, 19.10.2021 9 mi " pymamsoa er oIi---
G rethe Skogli (Leder MR)

@d, @a#fi
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1. Fakta om Gausdal kommune 

 
1.0 Generelt 

Gausdal ligger som en sidedal til Gudbrandsdalen med kommunesenter ca 2 mil nord for 

Lillehammer. Innbygger-tallet er 2. kvartal 2021 på 6053. Kommunens samlede areal er på 

1.191,2 km2. Mye av dette arealet ca. 450 km2 går bort i Langsua nasjonalpark med 

tilgrensede verneområdet og naturreservater. 

 

Kommunen har tre tettsteder, Follebu, Segalstad Bru og Forset. 

 

1.1 Befolkningsstruktur 

Folketallet i kommunen har gått nedover de siste årene. De siste 10 årene har det vært en 

nedgang på 88 personer. Folketallet er nå stabilt, med en liten økning på 3 personer i andre 

kvartal 2021. SSB anslår at folketallet frem mot 2050 også vil holde seg stabilt, med en liten 

nedgang anslått til 16 personer. I befolkningssammensetningen er det et lite overskudd av 

menn med 3075 mot 2984 kvinner.. Andel personer over 66 år på 1254. 

 

Andelene av befolkningen med innvandrerbakgrunn er lav, der de største gruppene er fra 

Polen (86 personer), Litauen (43 personer), Tyskland (27 personer), Somalia (23 personer), 

Sverige (19 personer), Filippinene (13 personer), Eritrea (8 personer) og Irak (3 personer). 

 

Kommunen har 2 658 eneboliger og 53 leiligheter. Det bor i gjennomsnitt 2,1 person pr 

husholdning. 45 % av befolkningen bor i tettstedene, mens 27,2 % bor på landbrukseiendom. 

5,9 % bor trangt i henhold til SSB definisjon. 

 

85,7 % av befolkningen er medlem av Den norske kirke, mens 4,2 % er medlem av andre tros- 

eller livssynssamfunn. 

 

Kommunen har nå 2 945 hytter, og kommunen har derfor en meget stor deltidsbefolkning i 

helger og ferier. 

 

1.2 Næringsliv/sysselsetting 

Sysselsatte med arbeidssted i kommunen fordelt på næring 2021. 

 

Personlig tjenesteyting     114 

Helse- og sosialtjenester    674 

Undervisning      190 

Off. adm, forsvar sosialforsikring   179 

Varehandel, hotell og restaurant, samferdsel, 

Finanstjen.., forretningsmessig tjen., eiendom  907 

Sekundærnæringer     814 

Jordbruk, skogbruk og fiske    248 

 

 

 

Gausdal har eget sagbruk og eget meieri. Tidligere var de fleste i kommunen sysselsatt i jord- 

og skogbruk, men i de siste årene er det flere og flere som legger ned. Den største 

arbeidsplassen i kommune er Gausdal kommunen med tilhørende skoler og institusjoner. 

 

I 2020 var det 1 511 personer som pendlet til arbeid i annen kommune, mens 605 personer 

pendlet inn til arbeid i kommunen. 

 



1 155 personer har utdannelse på universitets- og høgskolenivå, hvorav 217 har lang 

universitetsutdanning, mens 938 har gjennomført et kortere studium. 2 361 har utdannelse fra 

videregående skole, mens 1 433 har gjennomført grunnskole som høyeste utdanningsnivå. 

 

I september 2021 har NAV registrert 30 personer som er helt arbeidsledige. 

 

 

1.3 Offentlige tilbud 

I kommunen er det 5 barnehager av disse er 3 kommunale og 2 private. Barnehagedekningen 

ligger pr. 2021 på 94,9 %. Det er 3 barneskoler, 1 ungdomsskole og 1 videregående skole. I 

tilknytning til den videregående skolen er egen idrettsbane og to nye fotballbaner, en med 

kunstgress. I tillegg er det satt opp en stor flerbrukshall som rommer både idrettshall, 

bibliotek, frivilligsental, kulturskolelokaler med mer. Gausdal kommune har videre 2 

omsorgssentre, ett i Follebu og ett i Forset. Det finnes også flere bofellesskap både for eldre 

og for funksjonshemmede. I Follebu ligger også Granheim lungesykehus som drives av 

Sykehuset innlandet. Granheim har de siste årene vært truet av nedleggelse. 

 

 

 

1.4 Fritid og kultur 

Kommunen er en” friluftskommune” med gode muligheter for utendørsaktiviteter som 

langrenn, hopp og skikjøring. Med mye fjellterreng som ligger forholdsvis høyt over havet er 

snøforholdene gode på vinterstid. Fjellterrenget inviterer også til gode jaktmuligheter.  

 

Gausdal kommune har i flere år hatt egen kulturskole hvor mange barn får anledning til å lære 

seg ett eller flere instrumenter. De har også hatt flere gode dansegrupper.  

Ser en noen år tilbake var det en veldig stor korpsaktivitet i kommunen. På det meste var det 

tre voksenkorps, ett ungdomskorps og fire til fem skolekorps. I dag er det to voksenkorps 

igjen og et skolekorps på tur til å bygges opp igjen etter noen år helt uten skolekorps. 

I Gausdal ligger også Aulestad som var Bjørnstjerne Bjørnsons hjem.  

 

 

1.5 Kommunikasjon 

Gausdal ligger som sagt som en sidedal til Gudbrandsdalen. Riksveg 255 tar av fra E6 rett sør 

for Fåberg og er hovedveien til Gausdal. Denne veien ble kraftig utbedret i 2008/2009 og ble 

delvis finansiert med bompenger. Denne bommen er nå tatt bort. Av offentlig kommunikasjon 

har vi bussruter som i hovedsak følger skoletider, samt” arbeidsrute” på morgenen og 

ettermiddagen. Fra og med i sommer 2021 er det satt opp bussruter som går hver time mellom 

Lillehammer og Vestre Gausdal. 

 

 

 

2. Kirkelige forhold 
 

2.0 Generelt 

Gausdal er delt opp i 5 sogn som alle har sitt eget menighetsråd og egen kirke. Disse er 

Svatsum, Aulstad, Vestre Gausdal, Østre Gausdal og Follebu. Av kommunens innbyggere er 

de aller fleste medlemmer av Den norske kirke. 

 I tillegg til disse kirkene er det en fjellkirke på Skei som eies og drives av en egen stiftelse. I 

løpet av året legges det to forordnede gudstjenester til Skei. Det er på nyttårskvelden og i 

forbindelse med vinterferien. 

 

 

 

 



2.1 Bemanning 

Gausdal kirkelige fellesråd har 11 faste stillinger som samlet utgjør 7,87 årsverk. Kirkeverge 

og diakon er begge i 100 % stillinger. Pr nå står stillingen som diakon ledige, men den er 

utlyst. Menighetspedagog i 40 % stilling. Vi har to stillinger som organister, en i 100 % og en 

i 30 %. Tre av kirketjenerne har 100 % stillinger og den siste har 35%. Til å betjene prestene 

og fem menighetsråd har vi pr nå 70 % stilling som sekretær.  Vi har også renholder i 11 % 

stilling. Prestetjenesten dekkes av to sogneprester i fulle stillinger. 

 

 

 

2.2 Fellesrådet 

Fellesrådet består av 7 medlemmer, en fra hvert menighetsråd samt kommunens representant 

og geistlig representant som i Gausdal er prosten i Sør-Gudbrandsdal. Kirkevergen er 

saksbehandler og sekretær for rådet. 

 

 

 

2.3 Økonomi 

Fellesrådets budsjett for 2021 er totalt på kr. 5 535 000,-. Av dette er kr. 5 515 000,- tilskudd 

fra kommunen. Kommunen har i alle år strukket seg langt for å imøtekomme fellesrådets 

behov. Det er å håpe at denne trenden fortsetter. 

Av andre inntekter er festeavgifter med kr. 436 500,- og tilskudd diakon og menighetspedagog 

med til sammen kr. 911 000,-.  

Gausdal kirkelige fellesråd er så heldige å ha en tjenesteytingsavtale med kommunen, nå 

gjennom samarbeidet mellom kommunene Gausdal, Øyer og Lillehammer, som fører 

regnskap og kjører lønn. Fellesrådet er også knyttet opp mot Innlandet Revisjon IKS som 

reviderer regnskapene både for rådet og kommunene. På IT siden kjøpes tjenester fra 

Kirkepartner. 

 

 

 

2.4 Kirker og andre bygg 

 

 

2.4.1 Kirkekontoret i Vestre 

Kontoret i Vestre stod klart i år 2000. Dette etter påtrykk fra biskop Rosemarie Köhn som var 

på visitas i 1998. Før den tid og ennå i noen år fremover var det kirkekontor både i Østre og 

Vestre. For å samle staben og bedre å utnytte/anskaffe gode tekniske løsninger ble kontoret i 

Østre nedlagt og alle ble samlet i Vestre. Nå har menighetsrådet tilgang til det gamle kontoret i 

Østre. På kontoret i Vestre i dag har vi rom for to prester, en diakon, menighetspedagog, 

kirkevergen, sekretær og organister. Gausdal kommune har nå, sept 2021 solgt bygningen vi 

leier i og vi må finne andre lokaler. 

 

2.4.2 Østre Gausdal kirke 

Denne kirken er en steinkirke fra 1250-1300 tallet og er dermed fredet. Kirken er i forholdsvis 

god stand. Inne i kirken er alle ovnene skiftet ut og nytt elektrisk inntak på plass. To av 

benkene i kirken er fjernet for å gi plass til rullestolbrukere. Kirken har sitteplasser til ca. 280 

personer. Vanntåke kom på plass både innvendig og utvendig i 2019, og ble finansier med 

tilskudd fra Riksantikvaren på 50 % av kostnadene og 50 % fra Gausdal kommune.  

 

 

2.4.3 Follebu kirke 

Dette er også en steinkirke fra noenlunde samme århundre som kirken i Østre. Denne kirken er 

noe mindre og rommer ca. 150 personer. Kirken ble kalket i 2004. Her er det satt inn nye 



ovner samt vanntåkeanlegg. Tilskudd fra riksantikvar. Taket på kirken ble lagt om i 2020. 

Også her fikk vi tilskudd fra Riksantikvaren nå på 60 % av kostnadene. 

 

 

2.4.4 Follebu kirkestue 

Denne kirkestuen ligger rett nedenfor kirken. Kirkestuen rommer ca. 30 personer og brukes til 

menighetsrådsmøter, korøvinger og noen ganger til minnesamvær. I kjelleren er det bårerom 

og lagerrom for maskiner og redskap. I forbindelse med utvidelse av kirkegården ble det 

tilrettelagt et rom for kirketjener i tilknytning til kirkestuen.  

 

2.4.5 Vestre Gausdal kirke 

Vestre Gausdal kirke er en korskirke i tre fra 1784. Kirken har 350 sitteplasser. Det ble 

installert vanntåke her i 2016 og hele kirken ble malt om i 2017. Sommeren/høsten 2021 ble 

råteskade mellom våpenhus og inngangstrapp utbedret. I den sammenheng ble det ny trapp inn 

til kirken. 

 

 

2.4.6 Vestre Gausdal kirkestue 

Kirkestua ble utvidet i 2009 for å kunne romme flere. I samme slengen ble gulvet slipt og 

lakket slikt at rommet nå fremstår som lyst og trivelig. Kirkestua er flittig brukt og den brukes 

bl.a. til konfirmantundervisning, kirkekaffe, vevkurs o.s.v. Det er innimellom også ønske om å 

leie den til mindre sammenkomster. 

 

 

 

2.4.7 Aulstad kirke 

Kirken er en langkirke bygd i 1864 i tømmer og har 150 sitteplasser. Materialer er fra den 

gamle kirken i Svatsum. Høsten 2021 er det satt i gang arbeid med å skifte tak på sakristiet da 

det har vært lekkasje her. Det er behov for å få malt kirken innen få år. Kommunen har satt av 

penger til vanntåke her i 2023. 

 

 

2.4.8 Aulstad kirkestue 

Kirkestuen i Aulstad er ikke så veldig gammel. Den ble i hovedsak satt opp for å dekke de 

ansattes behov for toalett og dusj. Kirkestuedelen er veldig liten og har ikke plass til mer enn 

fem – seks personer. Menighetsrådet har hatt ønske om å kunne utvide dette rommet, men det 

er ikke blitt en prioritert sak i fellesrådet.  

 

2.4.9 Svatsum kirke 

I 2010 feiret Svatsum kirke 150 års jubileum da den ble bygd i 1860. Kirken er åttekantet og 

har 250 sitteplasser. I forbindelse med jubileet ble kirken og omkringliggende hus malt. 

Menighetsrådet kostet på to nye blyglassvinduer som ble laget av Sigrid Blekastad på 

bestilling. Vanntåke kom på plass her i 2019 med tilskudd fra Gausdal kommune. 

 

 

2.4.10 Svatsum kirkestue 

Dette er en gammel og godt ivaretatt bygning. Lekkasjer fra noen år tilbake er tettet med nytt 

treverk. Det er satt inn ny kjøkkeninnredning, og til jubileet i 2010 ble kirkestuen malt 

utvendig. 

 

 

 



2.5 Statistikk 

 

For sognene i Gausdal gjelder følgende forordnede gudstjenester pr. år: 

 

Østre Gausdal 30 

Follebu 22  

Vestre Gausdal 27 

Aulstad 15 

Svatsum 17 

 

 

 

2.6 Utfordringer fremover bygg og anlegg 

Det er installert vanntåke i fire av våre fem kirker de siste årene. Den kirken som står igjen er 

Aulstad kirke og her håper vi å få på plass vanntåke i 2023. 

Ellers er det behov for å få malt kirkene i Svatsum og Aulstad. I Østre er det søkt om å få 

montere takrenner på kirka. Denne søknaden ligger inne hos Riksantikvaren.  

 

Både i Follebu og Østre Gausdal jobbes det med å få på plass navna urnelunder. Denne saken 

ligger hos Statsforvalteren i Vestfold og Telemark. 



Rapport om kirker, kirkegårder og kirkekontor i Gausdal  

i forb. med visitas 30.nov til 2. Des 2021.  

 
Svatsum kirke og kirkegård.  
Det framkommer at kirken har behov for å bli malt utvendig.  Ellers framstår både kirke 
og gravlund i god stand.  
 
Aulstad kirke og kirkegård.  
Det har vært vanninngang gjennom taket i sakristiet i kirken.  For å få oversikt over 
skadene er det etter avtale med riksantikvaren åpnet tatt ut en luke i sakristiets himling.  
Det er konstatert at undertak/rupanel  er uten råteskader.  Riksantikvaren har bedt om 
at det legges nye treflis på undertaket og at skifertaket så legges direkte på disse.  Det er 
levert samme flis som brukes i Ringsaker kirke.     
Det er også behov for maling av Aulstad kirke.   
Kirkegården framstår i god stand.  
 
Vestre Gausdal kirke og gravlund.   
Vestre Gausdal kirke framstår i god stand.  Det er nettopp skiftet ut stokker under 
kirkens inngangsparti.  I den forbindelse er trappen fjernet for å komme til treverket 
under døren.  Trappen er tilbakeført og arbeidet framstår i god stand.   
Kirkegården framstår som i god stand.   
 
Øste Gausdal kirke og kirkegård.   
Den gamle steinkirken framstår i god stand.  Det er ingen påfallende behov for 
vedlikehold.  Det jobbes med en løsning om å få til takrenner med nedløp.  
Oppe i tårnet er det observert mulige materialsvekkelser i en av bjelkene som bærer den 
minste klokken.  Etter befaring og råd fra Tore Rødbergshagen hos fylkeskonservatoren   
er det satt inn en støttebjelke for å avlaste.  Det er i etterkant  konstatert at 
konstruksjonen er stabil.   
Kirkegården i Østre Gausdal framstår i god stand.   
 
Follebu kirke og kirkegård.  
Sist sommer ble taket på kirken lagt om.  Arbeidet ble mer omfattende enn først antatt.  
Bygget framstår nå i god stand og det er ingen påfallende vedlikeholdsbehov.  
 
Kirkegården framstår som i god stand.  Det jobbes med å ferdigstille navnet minnelund.   
 
Kirkekontoret.   
Kirkekontoret kunne ha trengt en modernisering av enkelte flater  men kontoret anses å 
fungere tilfredsstillende.  Bygget har vært eiet av Gausdal Kommune, men er solgt sist 
høst.  Det arbeides med å skaffe tilveie nyt kirkekontorer i Gausdal.  Utflytting vil skje før 
1.mai.  
 
Anne Berit Grimstad       Tor Even Fougner  
Kirkeverge        Prost.  


