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          FYRESDAL SOKNERÅD 

 
 

ÅRSMELDING - 2017 
 

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

Fyresdal sokneråd har i 2017 hatt 7 møte. Kyrkjelyden sitt årsmøte kjem i tillegg. 

Rådet har handsama 29 saker, der sakene er ei blanding av sokneråds - og fellesrådssaker.  

7 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. 01.01.2017:  

Medlemer                                                                Varamedlemer: 

Inger Olaug Angell, leiar              1. Gunnar Birger Grunnvik    

Kari Anne Noraberg, nestleiar                                 2. Anne Berit Libjå   

Anne Torhild Tveit Sølyst                                        3. Solveig Abelone Midtgarden      

Gunlaug Bergstøl Kiland                                          4. Aase Helene Aslestad 

Annlaug Bergland      

Tarjei Aamlid                                                                  

                                                                                                                          

Øyvind Mæland, geistleg representant.  Ingunn Lauvrak, kommunal representant                         

1.varamedlem møter til alle møta. 

 

STILLINGAR 
Tilsette:                

Øyvind Mæland                             sokneprest i 100%. 

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

Freddy Brander                     kantor i 50% stilling.  

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

                                                       til 01.03.17. 

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

                                                       til 01.03.17, og i 100% stilling frå 01.03.17. 

I desember 2017 vart det lyst ut ei 100% fast stilling av di nåverande kyrkjetenar,                            

Ingebret Gaaren, går av med pensjon frå 1.mai 2018. 

 

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

Vest-Telemark. 

I 2017 har Eilev vore på 47 husbesøk/samtaler og 17 samtaler og 11 samlingar i Skogsleiren i 

Kleivgrend.   

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

 

http://www.prostidiakon.no/
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Stine Beate Mondal Ljostad var tilsett i 50% stilling som prosjektarbeidar innan trusopplæring i 

samarbeid med dei andre sokna i Vest-Telemark frå februar 2015 til t.o.m. juli 2017. 

Prosjektstillinga vart då avslutta. 

Asgeir Sele er tilsett som prost for Øvre Telemark prosti. 
 

Simon Gunnar Skyttemyr, Merethe Jørgensdottir Reinskås og Auver Gaaren har vore vikarar for 

organisten. 

Prestevikarar har vore Knut Bjørn Skyttemyr, Øyvind Jørgensen og Kristian Espeland. 

 

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 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 2017 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 

 15/1: Moland kyrkje kl.11.00, v/ Ø. Mæland. Brevet frå biskopen om                                      

"Ei fristilt folkekyrkje" vart lese opp. Dette er den største endringa sidan reformasjonen. 

Kyrkjekaffi i prestegarden. 

 Februar:  

 Torsdag 2/2, Kyndelsmesse:Veum kyrkje kl.18.00, v/Ø. Mæland. Kyrkjekaffi i Kyrkjestoga.                       

 Mars: 

 5/3, 1.sun.i fastetida: Veum kl.11.00. Øyvind var sjuk, så Else Berit leia gudstenesta. 

Gudstenesta vart utan preike. Kyrkjekaffi i Kyrkjestoga. 

 12/3, 2.sun. i fastetida: Diakoniens Dag for Fyresdal                                                        

Moland kyrkje kl.11.00, v/Øyvind Mæland og Eilev Erikstein. 

Fyresdal Familiekor deltok.  Diakoniutvalet serverte kyrkjekaffi i prestegarden. 
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 Onsdag 15. mars: Kyrkjelyden sitt årsmøte i prestegarden kl.18.30.                                    

 April 

Påska 2017: 

 9/4, Palmesundag: Friluftsgudsteneste i Birtedalen kl.12.00, v/Ø. Mæland. 

Merethe J. Reinskås var vikar for organisten. Grilling etter gudstenesta. 

 13/4, Skirtorsdag: POS kl.11.00, v/ Ø. Mæland.  

                              Veum kyrkje kl.19.00, v/Ø. Mæland. Kyrkjekaffi i Kyrkjestoga. 

 14/4, Langfredag: Pasjonsgudsteneste i Moland kyrkje kl.19.00, v/ Ø. Mæland 

Kari Anne Noraberg og Else Berit M. Gaaren var med som tekstlesarar.  

 15/4, påskenattsmesse: Moland kyrkje kl.22.00, v/Ø. Mæland.  

 Onsdag 19/4: Konsert i Veum kyrkje i samband med bispevisitasen.                                                        

Ein flott konsert med musikk av Freddy Brander, Marit van Delft, Tilman Hartenstein, 

Erna Rydland og Marte, Tone og Trygve Jarle Nedrebø. Helsing v/biskopen. 

 Sundag 23/4: Visitasgudsteneste i Moland kyrkje, v/biskopen, prosten, prostidiakonen og 

soknepresten. Biskop Stein Reinertsen preika. Song v/ Førsdal Bygdekor. 

Heile 9. klasse hadde, saman med lærar Merethe J. Reinskås hatt reformasjonen som tema 

på skulen, og dei som var konfirmantar presenterte dette i kyrkja, og overrekte plakatar til 

biskopen. Visitasforedrag ved biskopen etter gudstenesta. 

Alle vart inviterte til kyrkjekaffi på Betel, der vi fekk servert mange kjempeflotte kaker. 

Fyresdal Familiekor deltok med livleg song.  

Biskopen fekk "tvibandsvottar", laga av Marit van Delft, som gåve frå kyrkjelyden. 

 Mai: 

 1. mai gudsteneste i Moland kyrkje kl.13.00, v/Ø. Mæland.                                                      

Dette er eit samarbeid med Fyresdal Arbeidarparti. 

 17. mai: Moland kyrkje kl.12.00, v/Ø. Mæland. Fyresdal Musikkorps og Fyresdal 

Familiekor deltok. 138 til stades. Vi trur at klokkeslettet hadde noko å seie for frammøtet. 

I 2016 byrja gudstenesta kl.11.00, og då var det 113  til stades.  

 21/5, 6. s. i påsketida: Samtalemesse i Moland kyrkje kl.19.00, v/Ø. Mæland. 

Føresette til fjorårets konfirmantar stelte til kakefest på Betel. 

 25/5, Helgetorsdag: Preikefri gudsteneste i Veum kyrkje kl.19.00, v/Ø. Mæland.                  

Kyrkjekaffi i Kyrkjestoga. 

 Laurdag 27/5: Konfirmasjonsgudsteneste i Moland kyrkje kl.12.00, v/Ø. Mæland. 

12 konfirmantar.  

 Juni: 

 Laurdag 10/6: Konsert med Trio+ i Moland kyrkje kl.19.00. Ein flott konsert, men mykje 

som skjedde i Fyresdal den helga, så det kom bare 5 tilhøyrarar. Soknerådet hadde ingen 

direkte kostnader med konserten utanom å halde kyrkja open med ein tilsett til stades.  

 11/6, treeiningssundagen: Vårmesse i Moland kyrkje kl.19.00. Konfirmantpresentasjon 

med utdeling av biblar. 12 nye konfirmantar. Fyresdal Familiekor deltok.                                   

Fyresdal Bygdekvinnelag serverte kyrkjekaffi i prestegarden. 

 25/6, 3.s.i treeiningstida: St. Hans gudsteneste saman med Fyril på Bergland Gård, 

kl.19.00, v/Øyvind Mæland. Auver Gaaren var organistvikar. Grunna kald vind og 

melding om regn vart gudstenesta inne på låven. Grilling etter gudstenesta. Dei som ville 

fekk høve til å sjå på leirplassen til Fyril. 
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 Juli: 

 30/7, 8.s.i treeiningstida: Olsokmesse på Heggland gamle kyrkjegard, v/ Ø. Mæland. 

Heggland grendelag serververte kaffi og kaker ved kyrkjegardsmuren. 

 August: 

 Veke 32, 7. – 12. august: Konfirmantleir på Gjennestad. 

 20/8, 11.s.i treeiningstida: Planlagt gudsteneste på Kilegrend grendehus, som så vart flytt 

til Moland kyrkje, men som til slutt vart avlyst grunna arrangement i høve til Skeidet. 

I 2018 bør vi leggje gudstenesta til kl.19.00, evt. få til eit samarbeid med kulturavdelinga. 

 September:  

 17/9, 15.s.i treeiningstida: Hausttakkefest i Veum kyrkje kl.11.00, v/Øyvind Jørgensen. 

Dåp. Utdeling av DVD til 5-åringane, 4/10 (16) Roan 4H pynta kyrkja og serverte 

kyrkjekaffi i Kyrkjestoga. Svært godt frammøte med 94 til stades i kyrkja. 

 Fredag 29/9, Mikkelsmess: Moland  kyrkje kl.19.00, v/ Ø. Mæland.                       

Kyrkjekaffi i prestegarden.  

 Oktober: 

 Onsdag 11/10: Songkveld på Betel, v/ Gunnar Ajer frå Lunde. Soknerådet serverte 

smørbrød og kringle. Det var mange frammøtte frå Lunde og Drangedal. 24 til stades. 

 22/10, 20.s.i treeiningstida: Moland kyrkje kl.18.00, v/ Sverre Vik frå Misjonsalliansen og 

Øyvind Mæland. Konfirmantane deltok. Kyrkjekaffi på Betel med informasjon om 

misjonsprosjektet i Kambodsja v/Sverre Vik.                                                                              

Vi arrangerte åresal, og kr. 2 800 vart samla inn til prosjektet.   

 29/10, Bots- og bønedag: Reformasjonsfest på Notodden. Notodden kirke kl.11.00.             

Fire frå Fyresdal drog til Notodden. Tone Susanne Kvasjord hadde arbeidsoppgåver der 

knytt til Ønsket og Elsket. 

 Tysdag 31/10, Reformasjonsdagen: Veum kyrkje kl.18.00, v/ Merethe J. Reinskås, Astrid 

Jupskås, Ingebret Gaaren og Else Berit M. Gaaren, og Moland kyrkje kl.18.00,                               

v/ Freddy Brander, Andreas Valebjørg og Øyvind Mæland. 

Folk virka fornøgde på båe stadane. 28 til stades totalt.  

Veldig hyggeleg med felles kyrkjekaffi på Betel. 

 November: 

 5/11, Helgemesse: Moland kyrkje kl.17.00, v/Øyvind Mæland.                                     

Diakoniutvalet serverte kyrkjekaffi i prestegarden. 

 Laurdag 11/11: Tårnagentsamling i Veum kyrkje kl.14.00. 11 av 18 inviterte tårnagentar 

var til stades. Agentane leita etter ein forsvunnen ljosestake og etter kjende namn på 

kyrkjegarden. Svånaug D. Valseth var med som leiar saman med Øyvind, Ingebret  og 

Else Berit. Annlaug serverte flaggermussuppe i Kyrkjestoga. 

 12/11: Tårnagentgudsteneste i Veum kyrkje kl.11.00, v/Ø. Mæland. 

Tårnagentane fortalde om opplegget dei hadde hatt dagen føre. Dåp, der den eine av 

tårnagenten vart døypt. Kyrkjekaffi i Kyrkjestoga. 

 Sundag 19/11: Konsert i Veum kyrkje kl.18.00, v/ Jan Haugen, Vidar Magnushommen, 

Erik Evja, Tor Helge Midtbø og Jan Arild Aalandsli. Appell v/ Eilev Erikstein. 

Det vart teke opp kollekt for å dekkje nokre av utgiftene, og i tillegg vart kr. 13 804 sendt 

til Prostidiakonatet til bruk i Skogsleiren. Stappfull kyrkje med 243 til stades. 

 Sundag 26/11: Konsert i Moland  kyrkje kl.18.00, v/ Førsdal Bygdekor. 121 til stades.  
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 Desember: 

 2/12 – 3/12: Lys Vaken. Mat og aktivitetar på Betel. 9 av 14 inviterte deltok. 

 3/12, 1.s.i advent: Moland kyrkje kl.11.00, v/ Ø. Mæland. Utdeling av 4-årsbok.                       

4 av 15 inviterte kom. Familiekoret deltok. Lys Vaken deltakarane deltok i gudstenesta. 

 Tysdag 5/12: Samling med flyktningane. Moland kyrkje kl.12.00.  

Guida vandring opp til Betel v/Ragnhild Berge. Kaffi og kaker på Betel. 17 til stades. 

Dette er i samarbeid med prostidiakonen. 

 10/12, 2.s. i advent: Ljosmesse i Veum kyrkje kl.18.00, v/Øyvind Mæland. 

Konfirmantane deltok. 50 til stades. Gløgg og peparkaker i Kyrkjestoga.  

 Sundag 17/12, 3. s. i advent: Vi syng og spelar jola inn i Moland kyrkje kl.17.00.               

Kor, korps og solistar deltok.  

 Fredag 22/12: Skulegudsteneste kl.9.15, v/Ø. Mæland. Prosesjon med 1. og 10. klasse. 

Ljostenning og tekstlesing ved 6. klasse. 175 til stades. 

 Fredag 22/12: Barnehagegudsteneste. 45 til stades. 

 Laurdag 23/12, svartjoleftan: Svartjolsong i Veum kyrkje, kl.20.00. Forutan dei tilsette så 

deltok, Mirja, Eili, Rina og Sarke Veum, Astrid Jupskås, Jaran Gustavson,                           

Merethe J. Reinskås og Auver Gaaren.  

 Sundag 24/12, joleftan: Moland kyrkje kl.16.00, v/Ø. Mæland. Fyresdal Musikkorps 

deltok.  

 25/12, 1. joledag: Moland kyrkje kl.12.00, v/ Ø. Mæland. Musikk v/Erna Rydland,                   

Marit van Delft og Freddy Brander.  

 Sundag 31/12, nyttårseftan: Moland kyrkje kl.17.00, v/Ø. Mæland. Dåp. Solosong 

v/familien til dåpsbarnet.  

 

Andre arrangement / hendingar: 

 Vi har hatt 6 samlingar med "På skattejakt i Bibelen" / Liturgisk talt". Samlingane har vore på 

Betel eller i prestegarden. 

 16 andaktar på POS ved sokneprest Øyvind Mæland.  

 10 musikksamlingar på POS ved kantor Freddy Brander. 

 

Elles er det særleg to hendingar som skil seg ut for kyrkja i Fyresdal sin del, slik som: 

 Bispevisitasen 19. – 23. april 2017 
Føre sjølve visitasen vart dette gjort: 

1. Skrive visitasmelding, ved presten og kyrkjeverja, som vart sendt til biskopen. 

2. Synfaring av båe kyrkjene ved Geir Myhre og Dag A. Kvarstein frå bispedømekontoret. 

Kyrkjene våre er i god stand, men det har skjedd ei endring på veggen frå koret inn mot 

sakristiet i Veum kyrkje. Ekspertar har blitt kontakta, og ein håpar å få til ei ny synfaring med 

gode rådgjevingar når det vårast i 2018. Rapport frå synfaringa vart skriven av utsendingane 

frå bispedømekontoret. 

3. Halde kontorvisitas ved prosten, der det meste vart funne i orden. 
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Elles vart det endelege programmet for sjølve visitasen sjåande slik ut: 

VISITASPROGRAM FYRESDAL 2017       

KL. PROGRAMPOSTAR ANSVARLEG 
 

10.00 
 

11.00 
 

13.00 
 

14.00 
 

14.30 
 

 
15.00 
 

16.30 
 

19.00 

ONSDAG 19. APRIL 

Oppstartsmøte på  kyrkjekontoret saman med staben. 
 

Arbeidslunsj med kommuneleiinga. Inkludert omvising på huset. 
 

Samtale med sokneprest (på kyrkjekontoret) 
 

Samtale med soknerådsleiar (på kyrkjekontoret) 
 

Samtale med fellesrådstilsette (på kyrkjekontoret) 
(Kyrkjeverja sjekkar med dei tilsette kven som ynskjer samtale) 
 

Andakt på POS 
Biskopen kjem med ei helsing og lyser velsigninga. 
 

Middag med sokneråd og stab på Betel 
 

Konsert i Veum kyrkje. Biskopen kjem med ei helsing 

 

Prost 
 

Kyrkjeverje 
 
Biskop 
 

Biskop 
 

Biskop 
 

 
Sokneprest 
 

Soknerådsleiar 
 

Kantor 

 
 
09.00 
 

10.00 
 
 

13.00 
 

14.00 
 

16.00 
 

18.00 

TORSDAG 20. APRIL 
 

Bedriftsbesøk på Telemark kildevann AS. 
 

Møte med skulen. 
Besøk i barnehagen. Formiddagsmat. 
 
Samtale med kyrkjeverje. 
 

Seminar med helsetilsette. 
 

Skogsleiren 
 

Biskopen besøker trusopplæringstiltaket «Fyril» 

 
 
Sokneprest 
 

Sokneprest 
 

 
Biskop 
 

Prostidiakon 
 

Prostidiakon 
 

Sokneprest 
 

 

11.00 

SUNDAG 23. APRIL 

Visitasgudsteneste i Moland kyrkje. Song ved Førsdal bygdekor. 
Visitasforedrag. 
Biskopen preikar, forrettar nattverden og lyser velsigninga. 
 
Kyrkjekaffi på Betel. Familiekoret syng. 
 

 

Sokneprest og 
organist 

 
 
Soknerådet 

 

Biskopen var godt nøgd med visitasen. Dette kjem fram av visitasforedraget som både vart lagt 

fram i kyrkja etter visitasgudstenesta og som er ein del av visitasprotokollen. 

Ut frå oppsummering av dagane og inntrykka han hadde fått gav han kyrkjelyden desse 

utfordringane: 

1. Gudstenesta. Jobb vidare med gudstenestene. Når det gjeld involvering, trur eg eit samspel 

mellom trusopplæring og gudsteneste er rett veg å gå. 

2. Trusopplæring. Kyrkja si overleving av kristen kunnskap i Fyresdal er avhengig av at 

heimane, tilsette, råd og friviljuge utviklar møtestader der barn og unge får næring til tru og 

livsmeistring. De er godt i gang. Det er viktig å prioritere dette ei tid framover. 
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3. Betel. Eg trur Betel blir eit viktig hus. Fyll huset med gode aktivitetar. 

4. Diakoni. De har ein prostidiakon som leier det diakonale arbeidet. Stå saman med han. 

5. Samarbeid. I møtet med til dømes styraren i barnehagen, kom det fram at det er mange 

naturlege moglegheiter til samarbeid mellom kyrkja og offentlege og private aktørar i eit 

lokalsamfunn. Ver vakne for, og viljuge til samarbeid. 

6. Kulturliv. Eg var på ein fantastisk konsert i Veum kyrkje. Det ser ut som om kyrkja er ein 

naturleg samarbeidspartnar for det lokale kulturlivet. Tak vare på det. Sørg for at det utviklar 

seg stadig meir. 

7. Kyrkja og kommunen. Samstundes som eg stadfestar dei gode relasjonane mellom kyrkja 

og kommunen, minner eg om dei tre utfordringane de har med grunnmur og sprekkdanning i 

Veum kyrkje, storleiken på kjølerom, og reiskapshus ved Moland nye kyrkjegard. 

8. Tenk stort om det å vere kyrkje og kyrkjelyd. Oppgåva vår er å forvalte og formidle det 

største av alt: Guds nåde i Jesus Kristus. 

Visitasmeldinga og visitasforedraget finn ein òg på kyrkja sine heimesider, 

http://www.fyresdal.kommune.no/individ-og-samfunn/kyrkja-i-fyresdal 

 

 Reformasjonsjubileet 
I 2017 markerte den Lutherske kyrkja over heile verda at det var 500 år sidan reformasjonen. 

Kyrkjelydane i Øvre Telemark vart inviterte til reformasjonsfest sundag 29. oktober på 

Notodden. Programmet starta med jubileumsgudsteneste for heile familien i Notodden kirke 

kl.11.00. Eit stort barnekor stod sentralt i gjennomføringa av messa, som var spesialskriven 

for jubileet. Etter gudstenesta var det utflukter til Telemarksgalleriet, der ein kunne sjå 

utstillinga Sola Gratia – kunst og kyrkje i 500 år, og til Heddal stavkyrkje der ein fekk 

omvising i kyrkja. Ein hadde òg høve til å vitje Låvekyrkja som ligg ved sida av stavkyrkja. 

Klokka 16.00 var det stor jubileumsførestelling i Notodden kirke med krefter frå heile 

prostiet. Det var ingen andre gudstenester i Øvre Telemark denne sundagen, og kyrkjelydane i 

prostiet organiserte busstransport til Notodden.  

På sjølve reformasjonsdagen, tysdag 31. oktober vart det ringt med klokkene og halde ei 

enkel preikegudsteneste kl.18.00 i alle kyrkjene i Øvre Telemark. Prosten hadde skrive preika 

for dagen. 

Vi heldt altså gudsteneste både i Veum og Moland kyrkje på same tidspunktet, og med felles 

kyrkjekaffi på Betel etter gudstenestene.   

    

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. 

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

kyrkjelydshuset i 2017: 

 

Moland kyrkje:  

 Prestesakristiet vart måla. Andreas Valebjørg vart leigd inn til utføring av arbeidet. 

 Ny tram / trapp ved sakristiinngangen til Moland kyrkje. Etter rivinga av den gamle trammen 

vart det grave fram att ei gamal stor steinhelle. Denne vart tilpassa framom det fyrste trinnet 

av trammen. Sjølve trammen er støypt. Arbeidet vart utført av kyrkjetenar Ingebret Gaaren.  

Smijarnsrekkverket vart laga og montert av Øyvind Klausen. 

http://www.fyresdal.kommune.no/individ-og-samfunn/kyrkja-i-fyresdal
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 Grunna mange feilmeldingar på brannalarmsystemet så er alle detektorane bytte ut.                         

Dei gamle var frå 2006. 

Elles har Moland kyrkje vore lånt ut til kveldsgudsteneste for konfirmantar frå Sandefjord. 

Moland kyrkje har òg hatt besøk av 1. klasse på Gimle skule og  

av tre klasser frå Dalen vidaregåande skule. 

Bårehuset / opphaldsromet til kyrkjetenaren: 

Det har blitt laga ny kjøkkenbenk med oppvaskkum i opphaldsromet, og montert inn handvask på 

toalettet.( Heilt ferdig i januar 2018.) 

Soknerådet har fornya leigeavtala med Opplysningsvesenets fond om bruk av stabburet i 

prestegarden til lagerplass. I mange år har vi betala kr. 100 pr. år, medan det nå kostar oss                       

kr. 5 000 pr. år. Vi treng plassen til lagring av gamle kyrkjebenkar og diverse kyrkjegardsutstyr. 

Betel: 

Påbygget med to nye toalett og restaurering av gangen vart ferdigstilt til visitasen i april 2017. 

Den totale kostnaden vart kr. 377 000. Rørleggjararbeidet vart utført av Kviteseid Rørhandel AS, 

og elektrikararbeidet av Elektrikern i Vest-Telemark AS. 

Sidan vi overtok Betel formelt 01.01.2012 har oppussing saman med inventar og utstyr hatt ein 

total kostnad på oml. kr. 950 000. I tillegg kjem sjølvsagt utgifter til den daglege drifta slik som 

straum og renovasjon. 

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. 6 500 i leigeinntekter i 2017. Grunnen til låge leigeinntekter er oppussinga som tok 

nesten heile vårhalvåret. 

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 2017. 

 Nedsetjing av fastmerke på gravfelt NC på Moland Nye kyrkjegard. 

 Dugnader 

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

8. mai  hadde vi dugnad på Moland Nye kyrkjegard. 

Kilegrend Grendelag har kvart år dugnad på Lønnegrav. 

 

Kyrkjekontoret: 

Vi er framleis nøgde med at kyrkjekontora vart flytte ned til Næringshagen. 

Kontora ligg i fyrste etasje, er ljose og fine, med praktiske møblar, og med flott utsikt mot kyrkja 

og Fyresvatn. Vi set òg pris på kontakten vi har med dei som arbeider i kommunen og på NAV. 
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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. 

Sidan  2015 har arbeidsutvalet og administrasjonsutvalet vore slege saman til eitt utval. 

Representanten for dei tilsette vert kalla inn ved personalpolitiske saker. 

Arbeidsutvalet /Administrasjonsutvalet 2017:    
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.  

 

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

 

Gudstenester og kyrkjelydsarbeid: 

Etter oppmoding frå biskopen så vart gudstenesteforordninga vår revidert i 2016.  

Gudstenesteforordninga vår ser slik ut: 

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 utval sit representantar frå soknerådet saman med andre friviljuge. 

Utvala er utnemnde for perioden 2016 -2019. 

 

Diakoniutvalet 2017: 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. 
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Gudstenesteutvalet 2017: 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 2017: 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.  

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

blitt bruka til felles 50% prosjektarbeidarstilling innan trusopplæring. Stillinga vart oppretta for at 

sokna i Vest-Telemark skulle få hjelp til å lage ein ny trusopplæringsplan. Planen er nå godkjend 

av biskopen. 

 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. Tone Susanne Kvasjord og                           

Merethe J. Reinskås har vore med på einskilde samlingar.   

Kristus-kransen har vore eit gjennomgåande tema i undervisninga.  

Det meste av undervisninga har gått føre seg i prestegarden. 

Konfirmantkullet 2016 / 2017: 

Konfirmantkullet 2016/2017 var 12 i talet.  

Fredag 31. mars var dei på konfirmantsamling i Seljord der dei trefte att deltakarane frå leiren på 

Gjennestad, som vart gjennomført i august 2016. Samlinga i Seljord var òg ei førebuing til 

Fasteaksjonen 2017. 

På fasteaksjonen sundag 2. april samla konfirmantane inn kr. 24 985 til Kirkens Nødhjelp. 

Konfirmasjonsdagen deira vart laurdag 27. mai 2017 i Moland kyrkje. 

Konfirmantkullet 2017 / 2018: 

Konfirmantkullet 2017 / 2018 starta med 12 konfirmantar. (Pr.01.01.18 er dei 13 i talet.) 

Dei var på leir på Gjennestad 7. – 12. august 2017. 

Tone Susanne Kvasjord, Øyvind Mæland og Else Berit Mandt Gaaren var med som leiarar.                

Av foreldre så vart Hans Haugen med frå måndag til torsdag, og var såleis til god hjelp på 

kjøkkenet. Leiren hadde opplegg med fellessamlingar, gruppesamlingar og mange uteaktivitetar. 

Konfirmantane våre er heldige som får vere med på så flott opplegg. 

Eigenandelen for leiren er kr. 1 500. Soknerådet har fram til nå sponsa med oml. kr. 1 100 pr. 

konfirmant. Resten av konfirmantundervisninga er gratis.  
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Fyril Friluftsgruppe er eit tilbod for barn og unge 8-12 år. 

Fyril har hatt 16 samlingar og ein overnattingstur. 

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

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

hjelp av 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 2 – 3 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 Sverre Vik frå Misjonsalliansen fortalde om 

Kambodsja og prosjektet. 

Totalt samla vi inn kr. 16 730  til prosjektet i 2017.                                                  

 

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. 

 

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 2017 hadde soknerådet ei provisjonsinntekt på kr. 26 670. Dette  blir ført som inntekt i 2018.                                                      

Betalt gravstell 

Fyresdal sokneråd har pr.31.12.2017  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.  
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Stell av krigsgrav / russargrav 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. 

Eit uventa møte – Frå Latvia til Fyresdal 

Den 13. juli fekk kyrkjeverja besøk av Alexandr Shostak frå Latvia, etterkomar til                                

Michael Lutowski. Shostak kom frå Latvia for å finne gravplassen til Michael Lutowski, som 

kom her i 1945 saman med venen Vasilij Gaponov. Lutowski var bror til mormora til Shostak. 

Han fann det han leita etter, og det vart eit interessant og rørande møte. Åni Vik vart med på ein 

rundtur i bygda, og elles har Tone Austjord, Toril Berg Rønning og Olav Momrak-Haugan kome 

med mykje nyttig informasjon som er notert og arkivert. 

 

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 like 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. 

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 / reiskapshus, gravplassane og kyrkjekontora til presten og 

kyrkjeverja. 

Vernegruppa er 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 under vernerunden. 

Prost Asgeir Sele ynskjer å ha vernerunde kvart år, og det blir såleis ikkje aktuelt å ta føre seg 

alle bygg, kontor og opphaldsrom kvar gong.  

Det vart halde vernerunde på kyrkjekontoret 17.10.17, der dette vart teke opp: 

1. Handsaming av offer. 

2. Kontroll av flaggstengene. 

3. Arbeid på kyrkjegardane  
(graving av graver) 

4. Ny tram / trapp ved Moland kyrkje. 

5. Vikarordningar 

6. Det psykososiale miljøet. 

Til stades på vernerunden var prost Asgeir Sele, Tor Eivind Erikstein, verneombod for prestane,                    

Anne Marie Larsson, verneombod for dei tilsette, og Else Berit Mandt Gaaren, kyrkjeverje i Fyresdal. 

Branntryggleik: 

 Vest Telemark Brannvesen IKS gjennomførte branntilsyn den 08.05.2017, og det vart ikkje 

funne avvik ved tilsynet.  

 Det er skrive avtale med Dyrud Elektro AS som ny kontrollør av brannalarmanlegget. 

 

KURS / SAMLINGAR 

 Prestane har eigne kurs og samlingar. 

 Kyrkjeverjene i Øvre Telemark prosti har med jamne mellomrom eigne samlingar. 

 Kyrkjeverja deltok på kyrkjeverje - og prostesamling i Bø 7. september. 

 Kyrkjetenarane i Øvre Telemark prosti hadde samling i Fyresdal 23.10.2017. 



ØKONOMI  

Drift 2017: 

Kommunestyret løyver tilskot til drift av det kyrkjelege arbeidet.                                                             

I 2017 var dette kr. 2 257 000. 

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

tilskotet. 

Frå 2014 fekk kyrkjelyden i Fyresdal trusopplæringsmidlar frå staten/bispedømerådet.   

Tilskotet i 2017 var kr. 79 013, der oml.kr. oml.46 000 gjekk til felles prosjektstilling.                        

I tillegg fekk soknerådet overført ein ubruka rest, pålydande kr. 21 482, slik at for vår del så 

hadde vi totalt kr. 54 404 til å dekkje utgifter til konfirmantarbeidet og til andre 

trusopplæringstiltak. 

Årsrekneskapen viser eit overskot på drift på kr. 152 680, 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 2017: 
Rekneskapen syner eit meirforbruk på investering på kr. 1 615.                                                                

Dette er eigenkapitalinnskot KLP. 

Underskotet vert dekt av disposisjonsfond, konto 2560000. 

Det totale overskotet blir såleis kr. 151 065. 

 

Kommentarar: 

Disposisjonsfond:  

Ut frå tidlegare overskot så hadde Fyresdal sokneråd, pr.1/1-2017 eit samla disposisjonsfond 

på kr. 459 495. I tillegg kom fjorårets overskot (2016), investering og drift,  kr. 174 979.                             

Totalt kr. 634 474. 

Av dette vart det bruka kr. 126 500 til investering på Betel og kr.160 000 til drift.                                

Totalt kr. 286 500.  
 

Pr.31/12-2017 er disposisjonsfondet på kr. 347 953.                                                                                          

Kr. 270 000 av disposisjonsfondet er tenkt til bruk i drift i 2018. 

 

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 - 2017 var fondet på kr. 99 991. 

Pr. 31/12-2017 er fondet på kr. 21 134.  Kr. 78 857 har blitt bruka for å finansiere 

meirforbruket i investeringa på Betel i 2017. 

 

Lullu Wraa sitt testament er eit bunde fond som går særskilt til barne- og ungdomsarbeid. 

Pr. 1/1- 2017 var fondet på kr. 36 645. 

Kr. 10 458 har blitt brukt til å finansiere utgiftene under kapitlet Trusopplæring. 

Pr. 31/12 – 2017 er fondet på kr. 26 187. 

Innkome offer: 

Innkome offer  totalt: kr. 80 033. I tillegg kjem KN sin fasteaksjon, kr. 24 985. 

Totalt samla inn kr. 105 018. Av dette er kr. 13 127 til eige arbeid. 

Innkome gåver: Kr. 500. 
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STATISTIKK 

Handlingar i Fyresdal sokn i tida 2012 - 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frammøte på einskilde gudstenester/arrangement i høgtidene, 2012 - 2017: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Døypte, barn  

 

11 11 10 
(6 u.s.) 

11 
(2 u.s.) 

7 

(2 u.s.) 
5 

(1 u.s.) 

Døypte, konfirmantar 1 0 0 0 1 2 

Konfirmantar, høve til kl.liste 

Prosentvis, medlemer 

 

 

10/14 18/18 
100% 

18/20 
100% 

9/11 
100% 

14/20 
100% 

12 
114% 

Vigsler  5 4 4 0 2 1 

Gravferder / jordpåkastingar  14 20 17 21 10 15 

Innmelde  0 0 1 0 0 0 

Utmelde  1 1 2 7 6 1 

Tal  gudstenester  48 53 51 51 51 53 

Frammøte til gudstenestene  2669 2880 2665 2482 2539 2293 

Gjennomsnitt frammøte  56 54 52 49 50 45 

  

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Palmesundag, Ute -Birtedalen  26 70 22 35 38 27 

Skirtorsdag - Veum kyrkje  41 31 27 34 49 32 

Langfredag 
Birtedalen gr.hus / Moland kyrkje 

 26 31 44 43 
(Moland) 

34 
(Moland) 

46 

1.påskedag – påskeeftan 
Moland kyrkje 

 

 

57 29 39 35 
(eftan) 

34 
(eftan) 

23 

1.pinsedag - Moland kyrkje, 

konfirmasjon 
 

 

226 368 350 190 - - 

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

215 
(27.mai) 

1.pinsedag- Moland kyrkje, 

utan konfirmasjon 
 - - - - 83 

(2 dåp) 

27 

1.mai - Moland kyrkje  

 

24 21 22 17 24 25 

17.mai - Moland kyrkje  

 

180 137 130 126 113 138 

Olsok 
Heggland gamle kyrkjegard 

 95 110 71 
(Moland) 

64 20 
(Moland) 

44 

Tårnagentgudsteneste      42 63 
(dåp) 

Lys Vaken gudsteneste  85 126 

(2 dåp) 

88 107 127 71 

Vi syng og spelar jola inn 
Moland kyrkje 

 192 185 163 161 199 170 

2.joledag /Svartjolsong 
Veum kyrkje 

 83 
(Sv.jol) 

110 
(Sv.jol) 

92 
(Sv.jo)l 

86 
(Sv.jol) 

81  

(Sv.jol) 
87 

(Sv.jol) 

Joleftan  - Moland kyrkje  175 152 139 167 133 145 

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

1.nyttårsdag / nyttårseftan  13 11 15 (POS) 8 (eftan) 13 (eftan) 

 

45 (eftan) 
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I utgangspunktet hadde vi 55 gudstenester på vår gudstenesteliste, dvs. ei meir enn på den 

forordna lista.  

Vi enda opp med 53 gudstenester totalt, av di to vart avlyste (20/8: Avlyst grunna Skeidet og 

24/12: Avlyst på POS). 

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, 21.02.18 

  

 

Inger Angell                                                                               Else Berit Mandt Gaaren 

 leiar                                                                                kyrkjeverje 
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Saker i Fyresdal sokneråd 2017                                 Vedlegg 

Sak nr. Innhald Møtedato 

F01/17           Godkjenning av møtebok og innkalling.                                                  

 

25. januar                                         
S/F02/17 Referat- og drøftingssaker. 

F03/17 Godkjenning av budsjettet for 2017. 

S04/17 Godkjenning av loka diakoniplan for Fyresdal. 

S05/17 Framlegging av messeliste - tildeling av offer. 

   

F06/17           Godkjenning av møtebok og innkalling.                                                     

 

8. mars 
S/F07/17           Referat- og drøftingssaker 

F08/17           Fastsetjing av årsrekneskapen for 2016. 

F09/17             Godkjenning av årsmelding 2016. 

S10/17 Bispevisitas 19. 23. april 2017. 

   

F11/17            Godkjenning av møtebok og innkalling.                                                   

5. april   S/F12/17           Referat- og drøftingssaker med meir om bispevisitasen               

19. – 23.april 2017. 

   

F12/17      Godkjenning av møtebok og innkalling.  

 

14. juni 
F13/17 Val av to medlemer til å underskrive møteprotokollen. 

S/F14/17 Referat - og drøftingssake med evaluering av bispevisitasen               

19. – 23.april 2017. 

F15/17 Ny avtale om diakonalt samarbeid. 

   

F16/17 Godkjenning av møtebok og innkalling.  

 

13.september 
S/F17/17 Referat- og drøftingssaker. 

F18/17 Revidering av vedtektene for gravplassane i Fyresdal kommune. 

F19/17 Opne kyrkjer 

F20/17 Midlar til ungdomsarbeidar i Ønsket og Elsket. 

   

F21/17 Godkjenning av møtebok og innkalling.  

1.november S/F22/17 Referat – og drøftingssaker. 

F23/17 Budsjett 2018. 

   

F24/17 Godkjenning av møtebok og innkalling.  

 

6. desember 
S/F25/17 Referat – og drøftingssaker. 

F26/17 Budsjettjusteringar for inneverande år. 

F27/17 Val av leiar og nestleiar. 

F28/17 Møteplan 2018. 

F29/17 Oppseiing av stilling.  
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