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          FYRESDAL SOKNERÅD 

 
 

ÅRSMELDING - 2016 
 

INNLEIING 
Fyresdal er ein eitt - sokns kommune med eitt sokneråd / fellesråd. 

Fyresdal sokneråd har i 2016 hatt 6 møte. Kyrkjelyden sitt årsmøte kjem i tillegg. 

Rådet har handsama 32 saker, der sakene er ei blanding av sokneråds - og fellesrådssaker.  

6 av fellesrådssakene er godkjenning av møtebøker og innkallingar. 

Referat - og drøftingssakene inneheld mykje evaluering og planlegging av kyrkjelydsarbeidet. 

I tillegg har trusopplæringsutvalet, diakoniutvalet og gudstenesteutvalet hatt eigne 

møte/samrådingar. 

Fyresdal sokneråd er sett saman av 6 valde medlemmer, soknepresten, som er utnemnd av 

biskopen, og ein kommunal representant utnemnd av kommunestyret.  

1.varamedlem blir innkalla til alle møta. 

 

Fyresdal sokneråd pr. 01.01.2016:  

Medlemer                                                                Varamedlemer: 

Inger Olaug Angell, leiar           1. Tarjei Aamlid 

Kari Anne Noraberg, nestleiar                               2. Gunnar Birger Grunnvik                                     

Berit Ramsvatn-Kemp                                           3. Anne Berit Libjå 

Anne Torhild Tveit Sølyst                                     4. Solveig Abelone Midtgarden 

Gunlaug Bergstøl Kiland                                       5. Aase Helene Aslestad 

Annlaug Bergland                                                                                                                          

Øyvind Mæland, geistleg representant.  

Ingunn Lauvrak, kommunal representant                                       

Berit Ramsvatn-Kemp vart vald inn i 2015, men har hatt fritak frå vervet sidan 07.06.2016. 

Tarjei Aamlid har såleis site som fast medlem sida 07.06.2016. 

Gunnar Birger Grunnvik rykte då opp som 1.vara, og møter til alle møta. 

 

STILLINGAR 
Tilsette:                

Øyvind Mæland                            sokneprest i 100%. 

Else Berit Mandt Gaaren               kyrkjeverje i 100% stilling. Klokkartenesta ligg i stillinga. 

Ingebret Gaaren                      kyrkjetenar / kyrkjegardsarbeidar / gravar i 50% stilling. 

Andreas Valebjørg                         kyrkjetenar / kyrkjegardsarbeidar / gravar i 50% stilling. 

Freddy Brander                     kantor i 50% stilling.  

Eilev Erikstein er tilsett i 100 % stilling som prostidiakon i samarbeid med dei andre sokna i 

Vest-Telemark. 

I 2016 har Eilev vore på 50 husbesøk/samtaler og 14 samlingar i Skogsleiren i Kleivgrend.  

Diakonen sin årsrapport ligg på denne nettsida: http://www.prostidiakon.no/ 

Stine Beate Mondal Ljostad er tilsett i 50% stilling som prosjektarbeidar innan trusopplæring i 

samarbeid med dei andre sokna i Vest-Telemark fram til juli 2017. 

Asgeir Sele er tilsett som prost for Øvre Telemark prosti. 
 

 

http://www.prostidiakon.no/
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Tone Susanne Kvasjord har vore klokkarvikar. 

Simon Gunnar Skyttemyr, Helga Tveit og Auver Gaaren har vore vikarar for organisten. 

Prestevikarar har vore Knut Bjørn Skyttemyr og Morgan Thorsen (1 gudsteneste). 

 

ARBEIDSGJEVARANSVAR 

Soknepresten er tilsett og lønna av Agder og Telemark bispedømeråd og har prosten i                          

Øvre Telemark som leiar. 

Fyresdal sokneråd er arbeidsgjevar for kyrkjeverje, kyrkjetenar og organist. 

Soknerådet har delegert det daglege ansvaret for dei tilsette til kyrkjeverja.  

Grunna familiære forhold har soknerådsleiar personalansvar for den eine kyrkjetenaren. 

Under gudstenester og andre kyrkjelege handlingar er det soknepresten som har ansvaret. 

 

VISJON 

Folkekyrkja står ennå sterkt i Fyresdal. Oppslutninga kring gravferder, konfirmasjonar og  

høgtider, slik som jol og 17. mai, er framleis god.  

Frammøtet på dei ordinære gudstenestene er heller noko låg, men kyrkja har mange gudstenester 

der einskilde grupper er spesielt inviterte, og på nokre av desse er òg Fyresdal Familiekor til 

stades, og då kjem det mange til kyrkje. 
 

Soknerådet har formulert ein visjon for kyrkja i Fyresdal. Visjonen seier noko om kyrkja, 

og kva kyrkja ynskjer å stå for: 

 

Kyrkja i Fyresdal  - open og inkluderande 
Kyrkja bør vere ein stad der ulike menneske, både unge og gamle, kjenner seg velkomne og 

verdsette. I 2016 har soknerådet hatt fleire tilstellingar, der ein har prøva å engasjere og inkludere 

flest mogleg.  

Lista nedanfor syner at Kyrkja gjennom heile året har aktivitetar i sjølve kyrkjeromet, ute i 

naturen og i andre lokale, og at einskildpersonar, og mange lag og organisasjonar, blir involverte. 

Dei heilt "vanlege" gudstenestene er ikkje førte opp her. 

 

Ulike arrangement: 

 Januar: 6/1-16, 13. dag jol, Heilage tre kongars dag iVeum kyrkje. 

Kongar var tre jenter frå barnehage /småskulen. 

 Februar:  

 2/2, kyndelsmesse i Veum kyrkje. Konfirmantane deltok. Kyrkjekaffi i Kyrkjestoga. 

 13/2. Tårnagentane i Veum kyrkje. 11/19 deltakarar.  

Leia av Berthe Tysvær Hegglid, men med hjelp frå Svånaug Dyrland Valseth,                          

Tone Susanne Kvasjord og nokre foreldre.  

Annlaug Bergland serverte suppe i Kyrkjestoga. 

 14/2: Familiegudsteneste i Veum kyrkje. Tårnagentane deltok.  Kyrkjekaffi i Kyrkjestoga.                                                                 

Powerpointframsyning av bileta tårnagentane sjølve hadde teke. 

 21/2: Diakoniens dag for Fyresdal i Moland kyrkje. Prostidiakonen preika. 

Fyresdal Familiekor deltok. Kveldsmat i prestegarden. 

 24/2: Meditasjonskveld i Moland kyrkje, med songar, salmar og meditativ musikk. 

Freddy Brander, Marit van Delft, Erna Rydland, Astrid Jupskås og Tone, Trygve Jarle, 

Marte og Karoline Nedrebø deltok med musikk.  

Tekstlesingar v/Øyvind Mæland og Else Berit Mandt Gaaren.  
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 Mars: 

 Fasteaksjonen tysdag 15.mars. Konfirmantane med foreldre deltok.                                                    

Vart servert vaflar, kaffi og brus på Meinstad ved innlevering av bøssene.                                 

Det vart samla inn kr.22 354. 

 20/3, Palmesundag: Friluftsgudsteneste utanfor den gamle butikken i Birtedalen.                           

Auver Gaaren var organistvikar. Grilling etter gudstenesta. 

 PÅSKA 2016 

24/3, Skirtorsdag: POS kl.11.00. 

Veum kyrkje kl.19.00. Kyrkjekaffi i Kyrkjestoga. 

25/3, Langfredag: Moland kyrkje kl.19.00. Pasjonsgudsteneste.                                        

Musikk ved Freddy Brander, Marit van Delft og Erna Rydland.  

26/3, Påskeeftan: Moland kyrkje kl.23.00. Påskenattsmesse.                                                                            

Musikk ved Freddy Brander og Erna Rydland. Servering av "kanapéar og champagne."   

 April 

 3/4, diakonisamling for Vest-Telemark i Kviteseid kyrkje. 

 Laurdag 9/4: Konsert med Maria Arredondo og Torstein Sødal i Moland kyrkje.                        

Førsdal Bygdekor deltok. 

 Torsdag 14/4: Fest for friviljuge og tilsette på Betel.                                                                         

Vi kombinerte festen med kyrkjelyden sitt årsmøte, der årsmelding og årsrekneskap vart 

lagt fram. Musikk v/ Astrid Jupskås og Freddy Brander. 

Servering av gryterett, kaffi og kaker.  

 Mai: 

 1. mai gudsteneste i Moland kyrkje. Dette er eit samarbeid med Fyresdal Arbeiderparti. 

 17/5, grunnlovsdagen: Gudsteneste i Moland kyrkje.  

Fyresdal Familiekor og Fyresdal Musikkorps deltok.  

 29/5: Samtalemesse i Moland kyrkje.  

Fest på Betel for konfirmantar, føresette, sysken og besteforeldre. Fjoråret sine 

konfirmantforeldre hadde ansvaret for baking av festkaker, kaffikoking og servering. 

 Juni: 

 5/6: Konfirmasjonsgudsteneste i Moland kyrkje. 13 konfirmantar.                                                                          

Musikk v/Merethe J. Reinskås og Freddy Brander.  

 12/6: Sauesleppsmesse i Moland kyrkje.                                                             

Konfirmantpresentasjon med utdeling av konfirmantbibelen.                                                          

12 konfirmantar 2016/2017. Fyresdal Familiekor deltok.                                                   

Bygdekvinnelaget serverte kyrkjekaffi i prestegarden. 

 19/6: Meditasjonskveld med songar, salmar og meditativ musikk i Veum kyrkje.                  

Musikk v/Freddy Brander.  

 23/6, jonsokeftan: Gudsteneste i Moland kyrkje.                                                 

Organistvikar Auver Gaaren. Grilling i prestegardshagen.  

 Juli: 

 29/7, Olsokgudsteneste i Moland kyrkje kl.19.00.Gudstenesta var planlagt som ei  

friluftsgudsteneste på Heggland gamle kyrkjegard, men grunna mykje regn vart 

gudstenesta flytt til kyrkja. Heggland grendelag serverte kyrkjekaffi i prestegarden. 

 August: 

 14/8: Fjellmesse med dåp i Birtedalen. 

Heile kyrkjelyden var inviterte til dåpsselskapet der det vart servert rjomegraut og 

spekemat, kaffi og kaker.  
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 28/8: Gudsteneste på Kilegrend grendehus. Kilegrend grendelag serverte kyrkjekaffi. 

Kyrkjegardsvandring på Lønnegrav kyrkjegard v/ Helge Kiland. 

Gudstenesta var planlagt som ei friluftsgudsteneste på Lønnegrav, men grunna regn vart 

ho flytt til grendehuset. 

 September:  

 18/9: Hausttakkefest i Veum kyrkje. 

Roan 4H og Fyresdal Familiekor deltok. Utdeling av DVD til 5-åringane (5/13). 

4H hadde pynta kyrkja og stelt i stand kyrkjekaffi med utlodding i Kyrkjestoga. 

 Oktober: 

 2/10: Gullkonfirmantjubileum med gudsteneste i Moland kyrkje. 

Konfirmantar frå 1965 og 1966. 18/40 gullkonfirmantar møtte.                                                     

Fest på Betel med middag, kaffi og kaker. Gullkonfirmantane fekk kvar si bok om 

kyrkjene i Fyresdal. 

 

 

Konfirmantar i 1965. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Konfirmantar i 1966. 
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 25/10: Konfirmantsamling på Betel for konfirmantane 2017 med føresette.                       

Presentasjon av misjonsprosjektet i Kambodsja, og om tur til Kambodsja                                     

v/ Grethe Momrak-Haugan. Loddsal til inntekt for prosjektet. 

 November: 

 6/11: Helgemesse i Moland kyrkje. 

12 var gravlagde sidan førre helgemesse. Kyrkjekaffi i prestegarden.  

 26/11-27/11: Lys Vaken. 15/19 deltakarar. Leiarar var Berthe T. Hegglid,                    

Øyvind Mæland, Tone Susanne Kvasjord og Nicola Dahler. Foreldre stilte opp som 

nattevakter. Annlaug Bergland og Else Berit M. Gaaren serverte pizza i kantina på Gimle. 

 Onsdag 30/11: Kyrkja inviterte, i samarbeid med prostidiakonen, til samling i Moland 

kyrkje med flyktningar og tilsette ved Telemark Lys. Orientering om kyrkjeromet, 

arbeidet i kyrkja og på kyrkjegardane. Det vart godt motteke at vi har sett av eit felt til 

muslimske gravplassar på Moland Nye kyrkjegard. Kaffi og kaker i prestegarden.  

 27/11, 1.s.i advent: Lys Vaken deltakarar og Fyresdal Familiekor deltok. 

Utdeling av 4-års bok, 8/12. Kyrkjekaffi i prestegarden.                                

 Desember: 

 4/12, 2.s. i advent: Ljosmesse i Veum kyrkje kl.18.00. Konfirmantane deltok.                          

Gløgg og peparkaker i Kyrkjestoga. 

 11/12, 3.s. i advent: Vi syng og spelar jola inn i Moland kyrkje kl.17.00. 

Fyresdal Familiekor, Fyresdal Musikkorps, Førsdal Bygdekor og ulike solistar deltok. 

 22/12: Skulegudsteneste i Moland kyrkje kl.9.00. 180 til stades.   

           Barnehagegudsteneste kl.12.00. 41 til stades. 

 23/12: Svartjolsong i Veum kyrkje kl.20.00.  

Musikk og song ved Sarke, Rina, Eili og Mirja Veum, Erna Rydland,                          

Merethe Reinskås og Auver Gaaren.  

 24/12, joleftan: POS kl.12.00, v/ Ø. Mæland og Freddy Brander.  

  Moland kyrkje kl.16.00. Musikk v/ Fyresdal Musikkorps.  

 25/12, 1. joledag: Moland kyrkje kl.12.00. 

Musikk v/ Freddy Brander, Marit van Delft, Erna Rydland, Angela Gjersund og Tilman 

Hartenstein. Kyrkjekaffi i prestegarden. 

 31/12, nyttårseftan: Moland kyrkje kl.19.00.                                                                               

Musikk v/ Freddy Brander, Marit van Delft og Erna Rydland.  

 

Andre arrangement / hendingar: 

 Vi har hatt 8 samlingar med "på skattejakt i Bibelen". Dei fleste har vore i prestegarden. 

 

 

KYRKJER, ANDRE KYRKJEBYGG  OG GRAVPLASSAR 
(Namnet kyrkjegard vart endra til gravplass ,ved lov 26/8-2011, ikr.1/1-2012) 

 

Generelt om kyrkjene: 

Båe kyrkjene har gode orgel, piano, lydanlegg tilkopla teleslynge, brannvarslingsanlegg og 

elektronisk klokkeringing. 

Nye alarmsendarar i kyrkjene. 

Vi har fått beskjed via e-post at Alarmsentralen 110 Telemark avviklar mottak av alarmar 

frå oppringa nummersendarar. 

I kyrkjene våre har vi lenge hatt alarmsystem med sendarar som sender direkte til 110 

sentralen. Sendarane våre nyttar analoge frekvensbaserte tonesignal.  
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Telenor har sidan byrjinga av 2000 talet digitalisert telefonsamtalane sine.                         

Der telenettet er digitalisert, må dei analoge signala gjerast om til digitale signal, for så 

å gjerast om att til analoge før dei når alarmmottakaren. Denne omgjeringa "juksar" 

etter som digitaliseringa aukar i omfang.   

Alarmsentralen 110 Telemark kan ikkje lenger garantere at mottakarane deira tolkar 

alarmar frå oppringa nummer korrekt. 

Sentralen gjer oss merksam på at det er alarmgjevar / alarmsendar, samt overføringsveg, 

kunden, eller den kunden har som leverandør av dette utstyret sitt ansvar at systemet 

verkar som det skal. 

Vi med oppringa nummersendarar blir difor oppmoda om snarast å skifte 

overføringsteknologi for alarmar.  

Pr. i dag er det bare firmaet Addsecure som tilbyr dette. 

 

Firmaet Addsecure har montert nye alarmsendarar i båe kyrkjene slik at kontakten med 

Alarmsentralen 110 Telemark nå er heilt trygg att.                                                                 

Kostnaden på sendarane vart kr. 19 822, inkl. mva. 

 

Fyresdal sokneråd har avtale med Henrik Brinch Hansen om stemming av orgel.  

Orgelet i Moland kyrkje blir stemt kvart år, og orgelet i Veum kyrkje annan kvart år.  

Vi har avtale med pianostemmar Erling Kvamme om stemming av piano i kyrkjene og på Betel. 

Båe kyrkjene har brurestolar med gyldenlær. Vi oppdaga på nokre av konfirmantkappene at 

fargane frå skinnet smitta av på kleda ved høg temperatur og mykje fukt. Fargane går av i vask, 

men vi kan ikkje ta sjansen på at t.d. brurekjolar blir øydelagde.                                                                          

Vi kontakta difor fleire ekspertar for å få råd om kva vi burde gjere, og det som etter kvart kom 

fram som den beste løysinga var å tre eit trekk over stolane ved vanskelege forhold. Det vart 

såleis kjøpt inn billige stoltrekk på Jysk som vart noko omsydd og tilpassa. Annlaug Bergland 

hjelpte til med dette arbeidet. 

Forutan vask og anna tilsyn så er dette gjort i kyrkjene, reiskapshusa / båreroma og 

kyrkjelydshuset i 2016: 
 

Veum kyrkje:  

 Nytt kjøleaggregat i båreromet. 

Båreromet i Veum kyrkje er bygd inn i den eine sida av våpenhuset. 

Det gamle kjøleaggregatet slutta å virke, og var ikkje meir å reparere på. 

Vi bestilte nytt aggregat frå firmaet Storm – Kulde på Ulefoss, med ein kostnad                                       

på kr. 55 634, eks. mva. I tillegg kom utgifter til elektrikar.  

Kostnadene til aggregatet vart dekt frå konto 1200.1230.042 med overføring frå 

disposisjonsfond, konto 2560000. 

 Lekkasje i arbeidsromet til kyrkjetenarane.  

Hadde blitt lekkasje i eit koparrør på baksida av varmtvasstanken under benken. 

Det har blitt lagt nye rør og mykje av veggpanelen er bytt ut. Det har òg blitt sett inn 

oppvaskkum i benken. Kviteseid Rør har utført rørleggjararbeidet. Blir ferdigstilt i 2017. 

 Piano 

Vi har førebels fått låne eit piano av kantoren. Pianoet er passe stort og fungerer godt. 
 

Moland kyrkje:  

 Dåpssakristiet vart ferdigstilt i 2016. 

 Det vart kjøpt inn mottakar for trådlaus mikrofon og mikrofon/bøyle til lydanlegget. 
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 Biskopen har godkjent søknad om ny trapp ved sakristiinngangen. 

Ein håpar å få gjort dette arbeidet i 2017. 

Utlån av kyrkja:  

 Onsdag 10/8: Kveldsgudsteneste i Moland kyrkje kl.22.00, v/ Gunnar Grimsmo. 

Konfirmantar frå Sandefjord lånte Moland kyrkje til gudsteneste. 

 Tysdag 13/12, kulturavdelinga: Konsert ved gruppa PUST. 
 

Betel:  
Påbygget til to nye toalett vart sett opp, men grunna meir arbeid med den gamle gangen, venting 

på brannsikre materialar og anna arbeid for kyrkjetenarane, så har bygginga teke noko lenger tid 

enn ein hadde rekna med. Bygget blir ferdigstilt i 2017. 

Sjølve bruker vi Betel til konfirmantundervisning, møte, større kyrkjekaffiar og festar. 

Elles vert Betel òg leigd ut til selskap, minnesamvere og ulike møte. 

Vi har fått kr. 15 500 i leigeinntekter i 2016. 

Ved kraftig vind i januar 2015 bles den store furua i tunet på Betel over ein del av gjerdet mellom 

tomta til Betel og tomta til naboen. Gjerdet er nå reparert og måla. 

Det har blitt kjøpt inn ny oppvaskkum og avlastingsbord til kjøkkenet. Kostnad kr. 13 500 + mva. 

Kyrkjekontoret: 

I oktober vart kyrkjekontora flytte frå Meinstad og ned til Næringshagen. Kontora ligg i fyrste 

etasje, er ljose og fine, med praktiske møblar, og med flott utsikt mot kyrkja og Fyresvatn.                 

Det er soknepresten og kyrkjeverja som har kontora sine der. Kyrkjetenarane har eigne 

arbeidsrom / kontor, medan kantoren ynskjer å ha arbeidsromet sitt heime og i Moland kyrkje.  

Soknerådet har sjølv kjøpt inn ny safe til kyrkjeverjekontoret. Kostnad kr.9 200 +mva. 
 

Gravplassane:  

Forutan slåing av gras, etterfylling av jord, oppretting av gravsteinar og arbeid knytt til 

formidling av gravsteinar, så er dette gjort i høve til gravplassane i 2016: 

 Revidering av festeavgiftene i Fyresdal kommune. 

Dette vart vedtaket i soknerådet: 

1. Avgifta for feste av grav vert auka frå kr. 50 til kr. 100 pr. grav pr. år. 

2. Festetida vert endra frå 10 år til 5 år. 

Endringane gjeld for gravfeste som ligg til forfall frå og med 2016.  

Vedtaket vart godkjent av Fyresdal kommunestyre. 

 Oppmåling av felt NC på Moland Nye kyrkjegard 

Moland Nye kyrkjegard er dela inn i fire felt, NA, NB, NC og ND. 

Ved ei omregulering i 1989 /1990 vart alle felta, forutan feltet NC,  målte på nytt med dei 

måla som nåverande gravkart har. Feltet NC vart såleis målt opp i 2016 med fastmerke i kvar 

ende av gravrekkjene.  

Feltet har fått 11 rekkjer og totalt 139 graver. Kvar grav har ein storleik på 1,5 m x 3 m, som 

såleis oppfyller dei nye krava til gravstorleik. 

Oppmålinga er godkjend av  Agder og Telemark bispedømeråd. 

 Oppretting av muslimsk gravfelt på Moland Nye kyrkjegard. 

I samband med oppmålinga av felt NC, ynskte Fyresdal sokneråd å opprette eit muslimsk 

gravfelt over dei tre nederste rekkjene i den nord – vestre enden av dette feltet.                                                 

Gravfeltet vil gje plass til 21 muslimske graver, og feltet vil få ein storleik på oml. 158 m². 

Det muslimske gravfeltet vil få namnet NE. 

Oppmålinga er send til Agder og Telemark bispedømeråd for godkjenning. 

file://///3-asp-fil01/wiki/M%25C2%25B2
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 Ny vassleidning inn til Moland kyrkje og til båreromet. 

I mange år har vi hatt trøbbel med at det har kome sand i vassystemet inn til kyrkja og til 

toaletta i båreromet / arbeidsromet ved Moland kyrkje. Det vart så oppdaga at det bare var 

leidningen inn til vasstasjonen på gravplassen som var kopla til det nyaste 

vassleidningssystemet i området,  men ikkje leidningane inn til båreromet og kyrkja.  

Firmaet Geomatikk AS vart kontakta for påvising av leidningar i området.                                            

Det vart grave, og leidningane vart kopla til det nye systemet.                                                           

Thor Inge Levang utførte gravearbeidet.  

 Felling av bjørker ved Moland Nye kyrkjegard. 

Det vart felt nokre bjørker ved inngangen til Moland Nye kyrkjegard. 

 

Dugnader 

3. mai hadde vi dugnad på Veum kyrkjegard og i "Parken" saman med Veum grendelag. 

4. mai  hadde vi dugnad på Moland Nye kyrkjegard. 

Kilegrend Grendelag har kvart år dugnad på Lønnegrav. 

 

 

VERKSEMD  
Fyresdal sokneråd har eige reglement for delegering av oppgåver frå soknerådet til leiar, 

kyrkjeverje og arbeidsutval.  

I arbeidsutvalet sit leiar, nestleiar og sokneprest. Kyrkjeverja er sekretær for utvalet. 
 

I tillegg har soknerådet eit kyrkjeleg administrasjonsutval, som er eit partsamansett utval,             

og er eit fagorgan for soknerådet i ulike saker. I kyrkjeleg administrasjonsutval sit 2 medlemer frå 

soknerådet og 1 medlem frå arbeidstakarane. Kyrkjeverja er sekretær for utvalet. 

I samband med valet i 2015 vedtok soknerådet som ei prøveordning å slå saman arbeidsutvalet og 

administrasjonsutvalet. Representanten for dei tilsette vert kalla inn ved personalpolitiske saker. 

Administrasjonsutvalet 2016:    
Leiar: Inger Angell                                                                Nestleiar: Kari-Anne Noraberg 

Varamedlem: Torhild Sølyst 

Medlem: Øyvind Mæland 

Periode: 1 år. 

Representant for dei tilsette: Freddy Brander                             Vararepr.: Ingebret Gaaren 

Periode 4 år. 

 

Gravplassutvalet: 
Gravplassutvalet vurderer kva som bør / skal gjerast på gravplassen.                                                 

Utvalet ser m.a. på felling / planting av tre og reglar for verning av gravminne.  

I juni fekk utvalet besøk av rådgjevar for gravplassaker, Åse Skrøvset, der vi ma.a. fekk innspel 

på bevaring av gravminne og av einskilde område på Moland Gamle kyrkjegard, om opprettinga 

av gravplass for muslimar og om minnelundar. 

Gravplassutvalet 2016 – 2019: Åse Breiland, Einar Mikkelsen, kyrkjetenarane og kyrkjeverja. 

 

Gudstenester og kyrkjelydsarbeid: 

Etter oppmoding frå biskopen så vart gudstenesteforordninga vår revidet i 2016. Soknerådet 

hadde det som sak i oktober, og under står forordninga som biskopen har godkjent.                                      

Av di Veum kyrkje ikkje lenger er vinterstengt, så har ein lagt fleire av gudstenestene dit. 
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Kyrkje (eller anna) Sun- heil.dag Andre Sum Merknad 

Moland kyrkje 38 1* 39 *Skulegudsteneste 

(Barnehagegudsteneste) 

Veum kyrkje 14    

Felles i anna sokn 1   Diakonatet sitt årsmøte. 

Samla pr. år 53 1 54  

Når det gjeld kyrkjelydsarbeid så har soknerådet delegert oppgåver til diakoniutval, 

trusopplæringsutval og gudstenesteutval. 

Utvala er med på planlegging og gjennomføring av aktivitetar saman med staben i kyrkja.             

I kvart av utvala sit representantar frå soknerådet saman med andre friviljuge. 

Utvala er utnemnde for perioden 2016 -2019. 

 

Diakoniutvalet 2016: Torhild Sølyst, Gunnar B. Grunnvik, Torhild Moen,                            

Øyvind Mæland og Else Berit Mandt Gaaren. 

Utvalet har hatt ansvar for:  

 Arbeide ut frå diakoniplanen, evaluere og fornye planen.                              

 Organisere kakebaking til skogsleiren i Kleivgrend.              

 Arrangement i samarbeid med prostidiakonen som t.d. helgemesse og diakoniens dag. 

 Kyrkjeskyss. 

 

Gudstenesteutvalet 2016: Øyvind Mæland, Freddy Brander, Gunlaug B. Kiland og                                 

Else Berit M. Gaaren. 

Utvalet har ansvar for planlegging av gudstenestene i høve til salmeval, liturgi og ulike innslag. 

I tillegg kan soknerådet kome med innspel og idéar til ulike opplegg. 

Soknerådet har god rutine på å evaluere alle gudstenester og andre kyrkjelege arrangement. 

Trusopplæringsutvalet 2016: Berthe T. Hegglid, Annlaug Bergland, Kari-Anne Noraberg,                   

Ingunn Lauvrak, Svånaug Valseth,  Øyvind Mæland og Else Berit Mandt Gaaren. 

Utvalet har hatt ansvaret for: 

 Dåpshelsingar / Fadderposar 

 Utdeling av bok til 4-åringane.    

 Utdeling av DVD til 5-åringane. 

 Tårnagentane, 3. klasse. 

 Lys Vaken, overnatting i kyrkja, 

6.klasse. 

 Kyrkjekaffi etter ulike gudstenester

 Arbeide med ny plan for trusopplæring. 

Frå 2014 har vi fått midlar til trusopplæring frå staten / bispedømerådet. Ein del av midlane har 

blitt bruka til felles 50% prosjektarbeidarstilling innan trusopplæring. Stillinga er oppretta i 

samarbeid med Vinje, Tokke, Kviteseid og Nissedal. Stillinga vert avslutta i juli 2017. 

Elles har det meste av midlane i 2016 blitt bruka til å dekkje kostnadene i høve til 

konfirmantleiren på Gjennestad. Alle planar, opplegg og frammøte skal rapporterast digitalt  i den 

nye trusopplæringsplanen. 

Konfirmantarbeidet er presten, Øyvind Mæland, sitt ansvar. 

Else Berit Mandt Gaaren har vore med som hjelpeleiar.  

Kristus-kransen har vore eit gjennomgåande tema i undervisninga.  

Grunna oppussinga på Betel så har det meste av undervisninga i hausthalvåret gått føre seg i 

prestegarden. 

 



 12 

Konfirmantkullet 2015/ 2016:  

Var på leir på Våmur i november 2015.  

Øyvind Mæland, Andreas Valebjørg, Tone Susanne Kvasjord og Silje Øksland Krohne var med 

som leiarar. 

Var på samling i Vinje i mars 2016 saman med konfirmantar frå heile Vest - Telemark og deltok 

på fasteaksjonen til Kirkens Nødhjelp, der det kom inn kr. 22 354. 

14 konfirmantar deltok på undervisninga, men 13 vart konfirmerte i Moland kyrkje sundag 5.juni. 

Ein vart konfirmert i eit anna sokn. 

 

Konfirmantkullet 2016 / 2017: 

26.januar 2016 gjorde Fyresdal sokneråd dette vedtaket: 

Fyresdal Sokneråd ynskjer å slutte seg til konfirmant- og leiartreningsprogrammet                             

"Ønsket og elsket", gjeldande frå og med konfirmantkullet 2016/2017. 

For fyrste gong har konfirmantane i Fyresdal delteke  på felles konfirmantleir med konfirmantar 

frå Øvre Telemark prosti. Leiren gjekk føre seg 8. – 13. august, på Gjennestad i Vestfold.      

Deltakaravgifta i 2016 var kr. 2600, der konfirmanten betala ein eigenandel på kr. 1500. Fyresdal 

sokneråd dekte resten av deltakaravgifta, samt kostnadene til skyss og leiarar.                                          

Leiarar frå Fyresdal var Øyvind Mæland og Tone Susanne Kvasjord. Kjersti Bergland var med 

som foreldre og ekstra hjelp nokre av dagane. 

Konfirmantkullet 2016/2017 er 12 i talet. Konfirmasjonsdagen deira vil vere                                         

laurdag 27. mai 2017 i Moland kyrkje. 

 

Fyril Friluftsgruppe er eit tilbod for barn og unge 8-16 år. 

Fyril har hatt 13 samlingar og ein overnattingstur. 

30 ulike ungar har vore innom. Fyril Friluftsgruppe blir drive av                          

Andreas Valebjørg, og samlingane er heime på garden hans. Han har hatt god 

hjelp frå Svånaug Dyrland Valseth og andre føresette. Øyvind Mæland har hatt 

ansvaret for delar av trusopplæringa på samlingane. 

                          

Fyresdal Familiekor blir støtta av soknerådet og deltek 3 – 4 gonger i halvåret på gudstenester 

eller ved andre kyrkjelege arrangement. Det er Sarke Veum som er dirigent for koret.                       

Kantoren vår, Freddy Brander, akkompagnerer på piano. 
 

Kyrkjelyden sitt misjonsprosjekt 

Kyrkjelyden har inngått  misjonsavtale med Misjonsalliansen om prosjektet                                 

"Skole og utdanning i Kambodsja." Avtala gjeld frå 02.06.2015 til 02.06.2019. 

Ein tenkjer at konfirmantane òg skal bli involverte i prosjektet, så difor vart det stelt til eit 

informasjonsmøte for konfirmantar og føresette, der Grethe Momrak-Haugan synte bilete og 

fortalde om turen sin til Kambodsja og om møtet med prosjektet. Vi samla inn pengar ved loddsal 

på dette møtet, der det kom inn kr. 1500. 

Totalt samla vi inn kr. 15 595 til prosjektet i 2016.                                                  
 

Kyrkjemusikk 
Kyrkjelyden i Fyresdal er heldig som har ein dyktig kantor som ofte gjer vanlege gudstenester til 

ei musikalsk oppleving. I tillegg er han flink til å få med seg solistar ved høgtider og andre 

særskilte arrangement. 

Han står for det meste bak song - og salmekveldar og diverse konsertar. 
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Kyrkjedøra i Kommuneinformasjonen for Fyresdal kommune blir nytta kvar månad, noko som 

er ein grei og sikker måte å nå ut til innbyggjarane på. I Kyrkjedøra set vi inn messelista, rapport 

frå kyrkjeboka, og elles annan informasjon kring det kyrkjelege arbeidet i bygda. 
 

Gravferdsverksemd 

Soknepresten har sjølvsagt ei eiga rolle i høve til pårørande. Men elles ynskjer òg                            

Fyresdal sokneråd at kyrkjekontoret skal ha tilbod om hjelp i høve til gravferd.  

Pårørande får sjølvsagt hjelp når det gjeld å finne gravstad, men òg i høve til annonsering, 

salmeark, planlegging av gravferda, og hjelp på sjølve gravferdsdagen. 

Det er kyrkjeverja som utfører dette arbeidet i samarbeid med prest og organist. Tenesta er eit 

gratis tilbod. 

 

Formidling av gravminne 

Fyresdal Sokneråd tek på seg formidling av gravminne for Nordicstone A/S /Evje Steinindustri 

I 2016 hadde soknerådet ei provisjonsinntekt på kr. 28 980. Dette  blir ført som inntekt i 2017. 

                                                      

Betalt gravstell 

Fyresdal sokneråd har pr.31.12.2016  8 gravstellsavtaler, tidlegare kalla gravlegat, som så blir 

formidla vidare til Åse Breiland. I tillegg har Åse mange direkte avtaler på stell av graver. 

 

Stell av graver 

Åse Breiland har løyve til å ta på seg stell av graver på Moland Nye, Moland Gamle og på      

Veum kyrkjegard.  

 

Stell av krigsgrav / russergrav på Moland nye kyrkjegard. 

Tidlegare kunne ein sende faktura på stell av krigsgraver til Kulturdepartementet. Nye reglar 

seier at det er fellesrådet sitt ansvar å stelle krigsgravene dersom summen ikkje overstig kr.2 000. 

Fyresdal sokneråd har difor ei avtale med Åse Breiland om stell av grava. 

 

HELSE, MILJØ OG TRYGGLEIK 

Spørsmål kring helse, miljø og tryggleik er noko som må arbeidast kontinuerlig med.  

Det er utarbeidd reglar for bruk av kyrkjene og branninstruksar for dei tilsette og friviljuge.  
 

Kyrkjeverjene i Vest-Telemark, har tidlegare arbeidd med samordningsavtaler og malar for 

gjennomføring av risikoanalyser, handlingsplanar og vernerundar, og Fyresdal sokneråd har sidan 

2009 hatt ei avtale med Agder og Telemark bispedøme om HMS – arbeidet. 

Avtala vart revidert i 2016  med eit par små endringar. 

Fyresdal sokneråd / fellesråd har færre enn 20 tilsette, og treng difor ikkje å ha arbeidsmiljøutval 

med fleire verneområde. 

Vernearbeidet i Fyresdal vil framleis vere organisert i eitt verneområde som omfattar dei to 

kyrkjene, Betel, bårerom m. kontor / reidskapshus, gravplassane og kyrkjekontora til presten og 

kyrkjeverja. 

Vernegruppa vil vere sett saman av eit felles verneombod for dei tilsette i fellesråda i                           

Vest-Telemark, kyrkjeverja på staden, prosten og verneombodet for prestane. 

Det vil òg vere høve til at andre tilsette på staden er med.  

Prost Asgeir Sele ynskjer å ha vernerunde kvart år, der han kombinerer det med møte med stab 

og sokneråd. Det blir såleis ikkje aktuelt å ta føre seg alle bygg, kontor og opphaldsrom kvar 

gong.  

I 2016 vart det vernerunde på kontoret med gjennomgang av diverse papir og saker. 
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Branntryggleik: 

 Vest - Telemark Brannvesen har med jamne mellomrom branntilsyn i kyrkjene. 

 

KURS / SAMLINGAR 

 20/1: Kurs for nye sokneråd i Seljord. 

 24.08: Kurs i Gravlund for kyrkjeverjene i Vest-Telemark. I kommunestyresalen i Fyresdal. 

 1/11 -2/11 2016: Kyrkjeverja var på fagdagar i Kristiansand for tilsette i fellesråda i                           

Agder og Telemark bispedøme. 

 Før flyttinga inn i nye kontor fekk kyrkjeverja hjelp av den tidlegare prostesekretæren til å 

rydde i gamalt arkiv. 

 

ØKONOMI  

Drift 2016: 

Kommunestyret løyver tilskot til drift av det kyrkjelege arbeidet. I 2016 var dette kr.2 257 000. 

Tenesteytingsavtala med kommunen er rekna ut til å vere kr.100 000, og er inkludert i tilskotet. 

Det direkte driftstilskotet frå staten er borte, men frå 2014 fekk kyrkjelyden i Fyresdal 

trusopplæringsmidlar frå staten/bispedømerådet.                                                                                       

I 2016 vart tilskotet kr. 76 492,  der kr. 49 000 gjekk til felles prosjektstilling.                                        

Kr. 27 492 har blitt bruka til å dekkje utgifter til drift av Fyril og til konfirmantleiren. 

Årsrekneskapen viser eit overskot på drift på kr. 98 799, grunna mindre utgifter enn revidert 

budsjett i høve til løn og sosiale avgifter, og kjøp av varer og tenester. 

Overskotet på drift kan førast over til disposisjonsfond, konto 2560000. 

 

Investering 2016: 
Rekneskapen syner eit overskot på investering på kr. 76 160, grunna mindre utgifter enn revidert 

budsjett i høve til vedlikehald og byggteneste på Betel.  

 

Overskotet på investering kan førast over til disposisjonsfond, konto 2560000 og brukast til 

ferdigstilling av Betel i 2017. 

 

Kommentarar: 

Disposisjonsfond:  

Ut frå tidlegare overskot så hadde Fyresdal sokneråd, pr.1/1-2016 eit samla disposisjonsfond på 

kr. 369 537. I tillegg kom fjorårets overskot (2015) på kr.437 744. Totalt kr. 807 281. 

 

Av disposisjonsfondet har vi i 2016 bruka kr.186 786 til investering (Betel) og kr. 161 000 til 

drift (kyrkjer, bårerom og Betel). 
  

Pr.31/12-2016 er disposisjonsfondet på kr. 459 495. 

 

Bundne driftsfond: 

Fyresdal fellesråd er eit bunde fond som er slege saman av fleire tidlegare legat /fond, og som 

skal gå til kyrkjelydsarbeid. Fondet kan ikkje brukast utan særskilde vedtak. 

Pr. 1/1 - 2016 var fondet på kr. 99 990. 

Pr. 31/12-2016 er fondet på kr. 99 990.  
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Lullu Wraa sitt testament er eit bunde fond som går særskilt til barne- og ungdomsarbeid. 

Pr. 1/1- 2016 var fondet på kr. 56 645. 

Kr. 20 000 har blitt brukt til konfirmantleiren på Gjennestad. 

Pr. 31/12 – 2016 er fondet på kr.36 645. 

Innkome offer: 

Offer totalt: kr. 51 184. I tillegg kjem KN sin fasteaksjon, kr. 22 354. 

Totalt samla inn kr. 73 538. Av dette er kr. 7 137 til eige arbeid. 

I tillegg fekk vi òg kr. 5 000 i gåve frå Fyresdal Normisjon til generelt kyrkjelydsarbeid, og                      

kr. 8 000 til Fyril Friluftsgruppe. 

 

 

STATISTIKK 

Handlingar i Fyresdal sokn i tida 2011 - 2016: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frammøte på einskilde gudstenester/arrangement i høgtidene, 2011 - 2016: 

  

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Døypte, barn  

 

12 11 11 10 
(6 u.s.) 

11 
(2 u.s.) 

7 

(2 u.s.) 

Døypte, konfirmantar 0 1 0 0 0 1 

Konfirmantar, høve til kl.liste 

Prosentvis, medlemer 

 

 

15/22 10/14 18/18 
100% 

18/20 
100% 

9/11 
100% 

14/20 
100% 

Vigsler  2 5 4 4 0 2 

Gravferder / jordpåkastingar  14 14 20 17 21 10 

Innmelde  1 0 0 1 0 0 

Utmelde  0 1 1 2 7 6 

Tal  gudstenester  49 48 53 51 51 51 

Frammøte til gudstenestene  3127 2669 2880 2665 2482 2539 

Gjennomsnitt frammøte  64 56 54 52 49 50 

  

 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Palmesundag, Ute -Birtedalen  32 26 70 22 35 38 

Skirtorsdag - Veum kyrkje  35 41 31 27 34 49 

Langfredag 
Birtedalen gr.hus / Moland kyrkje 

 33 26 31 44 43 
(Moland) 

34 
(Moland) 

1.påskedag – påskeeftan 
Moland kyrkje 

 

 

70 57 29 39 35 
(eftan) 

34 
(eftan) 

1.pinsedag - Moland kyrkje, 

konfirmasjon 
 

 

258 226 368 350 190 - 

Konfirmasjon utanom pinsehelga  - - - - - 255  
(5.juni) 

1.pinsedag- Moland kyrkje, 

utan konfirmasjon 
 - - - - - 83 

(2 dåp) 

1.mai - Moland kyrkje  

 

36 24 21 22 17 24 

17.mai - Moland kyrkje  

 

166 180 137 130 126 113 
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Soknerådet takkar tilsette og friviljuge medarbeidarar i kyrkjelyden som hjelper til gjennom 

foreiningar, råd, utval, komitèar, praktisk arbeid og gjennom bøn for arbeidet. 

 

 

Fyresdal sokneråd, 08.03.2017 

  

 

Inger Angell                                                                               Else Berit Mandt Gaaren 

 leiar                                                                                kyrkjeverje 

 

Olsok 
Heggland gamle kyrkjegard 

 102 95 110 71 
(Moland) 

64 20 
(Moland) 

Lys Vaken gudsteneste  180 

(2 dåp) 

85 126 

(2 dåp) 

88 107 127 

Vi syng og spelar jola inn 
Moland kyrkje 

 271 192 185 163 161 199 

2.joledag /Svartjolsong 
Veum kyrkje 

 81 
(dåp) 

83 
(Sv.jol) 

110 
(Sv.jol) 

92 
(Sv.jo)l 

86 
(Sv.jol) 

81  

(Sv.jol) 

Joleftan  - Moland kyrkje  210 175 152 139 167 133 

 

4.dag, joletrefest - Betel  25 30 39 34 44 - 

1.nyttårsdag / nyttårseftan  12 13 11 15 (POS) 8 (eftan) 13 (eftan) 
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Saker i Fyresdal sokneråd 2016                                 Vedlegg 

Sak nr. Innhald Møtedato 

F01/16           Godkjenning av møtebok og innkalling.                                                  

 

26. januar                                         
F/S02/16 Referat- og drøftingssaker. 

F03/16 Godkjenning av budsjettet for 2016. 

S04/16 Tildeling av offer. 

F05/16 Konfirmasjonsleir og leiartreningsarbeid i Øvre Telemark prosti. 

   

F06/16           Godkjenning av møtebok og innkalling.                                                     

 

8. mars 
S/F07/16           Referat- og drøftingssaker 

F08/16           Fastsetjing av årsrekneskapen for 2015. 

S09/16             Godkjenning av årsmelding 2015. 

F10/16 Eigenbetaling i høve til leir / konfirmantundervisning. 

   

F11/16            Godkjenning av møtebok og innkalling.                                                   

 

 

7. juni   

F12/16 Instruksar ved brann. 

F13/16 Endring av festeavgiftene. 

F14/16 Nytt kjøleaggregat til båreromet i Veum kyrkje. 

F15/16 Ny oppvaskkum til Betel. 

S16/16 Søknad om fritak frå verv. 

S/F17/16           Referat- og drøftingssaker 

   

F18/16      Godkjenning av møtebok og innkalling.  

 

 

13.september 

S/F19/16 Referat - og drøftingssaker. 

F20/16 Oppmåling av felt NC på Moland Nye kyrkjegard. 

F21/16 Oppretting av muslimsk gravfelt på Moland Nye kyrkjegard. 

F22/16 Husleiger på Betel. 

F23/16 Avtale om samordning av HMS-arbeid. 

   

F24/16 Godkjenning av møtebok og innkalling.  

26.oktober S/F25/16 Referat – og drøftingssaker. 

F26/16 Budsjett 2017. 

F27/16 Gudstenesteforordning. 

   

F28/16 Godkjenning av møtebok og innkalling.  

 

7. desember 
S/F29/16 Referat – og drøftingssaker. 

F30/16 Budsjettjusteringar for inneverande år. 

F31/16 Val av leiar og nestleiar. 

F32/16 Møteplan 2017. 
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