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1. INNLEIING 

1.1. Kort historisk riss sidan siste visitas. 

Sidan den førre visitasen i 2006, har det skjedd mykje i kyrkja, både sentralt og på det lokale 

planet. Sentralt har det vore arbeidd med endringar i høve til kyrkjevalet, endringar i 

gravferdslova, planar for trusopplæring, grunnordning for gudstenester, ny liturgi, 

bibelomsetjingar, nye salmebøker, skilje mellom stat og kyrkje og vigsel av likekjønna. 

For oss har det vore vedtak på ny lokal grunnordning for gudsteneste, og med bruk av den nye 

utgåva av Herrens bøn. Så har vi kjøpt inn nye salmebøker til båe kyrkjene, tekstbøker og 

liturgipermar. Vi har fått tildelt trusopplæringsmidlar og utarbeidd lokal plan for 

trusopplæring. Det er òg søkt om godkjenning av muslimsk gravfelt på Moland Nye 

kyrkjegard. Så har det vore ein del utskifting i staben, eige kyrkjelydshus har blitt teke i bruk, 

og vi har fått nye kyrkjekontor i Næringshagen. Dessutan har kyrkjelyden feira båe kyrkjene 

våre. I 2013 vart Veum kyrkje 150 år og Moland kyrkje 175 år.  

 

Ved visitasen i 2006 var Olav Skjevesland biskop, medan Stein Reinertsen vart utnemnd som 

ny biskop i Agder og Telemark i 2012. 

Øyvind Jørgensen gjekk av som prost i Vest-Telemark prosti i august 2013.                                                   

Prost Asgeir Sele i Aust-Telemark prosti vart då òg fungerande prost for Vest-Telemark prosti 

fram til samanslåinga av dei to prostia i 2015. Etter samanslåinga vart Asgeir Sele tilsett som 

prost for Øvre Telemark prosti. 

 

2. SOKNET 

2.1 Grenser, folketal, kyrkjemedlemskap 

Fyresdal kommune ligg i Vest-Telemark, og grensar til kommunane Tokke, Kviteseid og 

Nissedal i Telemark, og til kommunane Åmli, Bygland og Valle i Aust-Agder fylke.                   

Fyresdal (som inntil 1879 vart kalla Moland) vart etablera som ein kommune 1. januar 1838.                

Areal: 1 280,6 km2. 

Fyresdal kommune er sett saman av fleire små grender, med eit kommunalt sentrum i 

nordenden av Fyresvatn. Dei fleste teneste-, handels- og servicetilbod er samla i sentrum av 

kommunen. Her finn ein m.a. Fyresdal Næringshage, der oml.20 verksemder held til.                          

I november 2016 flytte heile den kommunale administrasjonen, NAV og Den norske kyrkja 

kontora sine ned i Næringshagen.  

Dei viktigaste næringsvegane er jordbruk, skogbruk, handel og turisme, samt kraftproduksjon.  

Fyresdal kommune er ein kommune med bare eitt sokn, Fyresdal sokn. Fram til 1997 var 

soknet dela i Veum sokn og Moland sokn.  

 

Pr. 01.01.2017 er talet på innbyggjarar i kommunen 1319. Det vil seie at innbyggjartalet har 

halde seg nokså stabilt på vel 1300 dei siste åra. 

Pr. 24.02.17 har Den norske kyrkja 1011 medlemer i Fyresdal. Vi har ein del invandrarar i 

kommunen, og mange av desse er knytte til religionen Islam. 

 

2.2 Lokalsamfunnet, kultur – og samfunnsliv 

Ein kan vel seie at Fyresdal er eit tradisjonelt bygdesamfunn, der folket har sterke band til 

slekt og familie og til staden dei bur på. "Alle kjenner alle" i bygda, og folk bryr seg om, og 

har omsut for kvarandre. Dette ser ein særleg i samband med dødsfall og gravferder. Vener og 

grannar hjelper til, og møter opp i kyrkja på gravferdsdagen.  

Samstundes ser ein òg at folk som kjem som innvandrarar, anten dei er frå land i Europa eller 

frå andre stader i verda, så vert dei godt tekne vare på og integrerte i samfunnet. I høve til 

integrering av flyktningar så gjer attførings - og integrerings bedrifta Telemark Lys AS ein 



 

god jobb i arbeidet for at flyktningane skal bli godt integrerte i det norske samfunnet slik at 

dei etter kvart skal kunne greie å få seg ein jobb. 

Fyresdal har satsa på kultur, og har ein godt fungerande kulturskule, der ein har opplæring i 

song, ulike instrument, teikning, dans og turn. Soknerådet har eit godt samarbeid med 

kulturavdelinga som vi har nytte av i høve til ulike konsertar og tilstellingar. Kulturavdelinga 

låner Moland kyrkje ein til to gonger i året til konsertar. Heilt fram til 2016 har vi i mange år 

samarbeidd i høve til gudsteneste og utfart på olsok. 

Når det gjeld bygdefolket si tilknyting til kyrkja, så kan ein seie at det er folkekyrkje - 

tradisjonen som rår. Oppslutninga kring gravferder, konfirmasjonar og høgtider, slik som jol 

og 17. mai, er svært god.  

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

gudstenester der einskilde grupper er spesielt inviterte, og dersom ein då hentar inn ekstra 

musikk frå kulturskulen, familiekoret eller andre, så kjem det mange til kyrkje.                            

Dei siste åra har deltakinga på gudstenestene  vore oml. 50 i gjennomsnitt.  

 

3. KYRKJEBYGG OG GRAVPLASSAR 

3.1 Kyrkjehusa, kort omtale og vurdering 

Fyresdal har to kyrkjer, Moland kyrkje i sentrum og Veum kyrkje 12 km lenger nord i dalen. 

Kyrkjene er i god stand, og på kvar sin måte har dei særskilte kvalitetar som folk set pris på. 

Båe kyrkjene er vel utstyrte med gode orgel, piano, lydanlegg tilkopla teleslynge, 

brannvarslingsanlegg og elektronisk klokkeringing. For nokre år sidan vart det montert 

nykelboksar på utsida av kontora / reiskapshusa ved sida av kyrkjene. Det er lagt rør ut frå frå 

boksane slik at ein ved eit seinare høve kan kople dei til alarmsystemet om ein ynskjer det. 

 
Moland kyrkje 

Moland kyrkje vart innvigd 2. juli 1843 av bisp von 

der Lippe. Kyrkja er bygd av Gunnar Tarjeisøn 

Klauvreid under tilsyn av byggmeister Anders 

Syrtveit frå Evje. Ei av slottsarkitekt Linstows sine 

enkle typeteikningar vart nytta som utgangspunkt. 

Grunna dei ofte harde vindkasta på staden er 

nåverande kyrkje bygd med lågt tårn.                                           

Moland har truleg vore kyrkjestad sidan 1342. 

Moland kyrkje, sett frå baksida. Foto: O.J.Tveit 
 

 

 
Otto Irgens framfor altaret i 

Moland kyrkje.                              

Oppunder taket girlander 

som var måla av Olaus 

Pettersen i1906.                 

Vidare ser ein lysekronene 

som Bendik Veum hadde 

skore ut, og den opphavlege 

altartavla. 

 

Foto og tekst: Kyrkjene i 

Fyresdal 

 

 

 

 



 

Benkane vart restaurerte i 1906 og kyrkja vart måla innvendig og pryda i 1908. Romet var då 

kvitt med benkar i grønt og gull. I tillegg var det måla ein grøn guirlander oppe under taket.  

 

I kyrkja er det oljemålarstykke av dei 11 fyrste 

Oldenburgerkongane. Dei hang i koret i den 

gamle kyrkja så tidleg som i 1785. Nokre av 

desse er flytte opp på gallerigangen.                    
 

På gallerigangen hang det òg eit måleri av ein 

tidlegare prest; ”Block”. Originalen av 

måleriet er deponert til Vest-Telemark 

Museum, og dei har laga ein kopi som snart 

skal hengast opp på gallerigangen. 

 
Foto: Anders Kvåle Rue 

 

Kyrkjerommet vart på nytt  restaurert i 1962. Veggane fekk då ein varm rosa farge. Det vart 

montert inn ny ljosarmatur og altertavla vart skifta ut. Den 

nåverande tavla stod i gamle Heggland kyrkje og er frå 1738.                                   

Nytt orgel kom på plass i 1979. 

Orgelet er bygd av orgelfirmaet 

Olof Hammarberg.                               

Det gamle orgelet som vart 

bygd av orgelbyggjar Claus 

Jensen i 1872, og vart gjeve til 

Moland kyrkje i 1908, vart flytt 

til Veum kyrkje.  

Kyrkjerommet gjev eit ope og 

romsamt inntrykk og har særs god akustikk.  

                Foto: Lars Veum            

 

I 2014 vart det kjøpt inn nytt Sauter piano til kyrkja. Vi fekk kr. 50 000 i tilskot frå 

Sparebanken Sør til innkjøpet.  

Moland kyrkje har kyrkjetekstilar i alle dei liturgiske fargane. Forutan messehakelen i raudt 

og kvitt, så er det kunstnaren Greta Rimington som har designa tekstilane.  

Sommaren 2012 vart kyrkja måla utvendig. Sjølve målinga var ei gåve frå ein privatmann. 

Av omsyn til HMT vart gallerigangen utbetra i 2011/2012. Det vart sett opp enkelt 

handrekkverk/handlist på veggen i båe trappeoppgangane, rekkverket på gallerigangen vart 

utbetra og det vart sett opp nytt rekkverk på loftstrappa.  

I 2013 var Moland kyrkje 175 år, og dette vart feira saman med at Veum kyrkje var 150 år. 

Dåpssakristiet vart renovert i 2015 / 2016. Ny innreiing vart levert av Fyresdal Tre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Veum kyrkje 

Veum kyrkje vart vigsla 14. august 1863 av 

bisp von der Lippe.                                      

Kyrkja er ei langkyrkje bygd etter ei 

typeteikning av arkitekt C. H. Grosch.  

 

Kyrkja vart bygd av byggmeister K. 

Svenkesen frå Kviteseid og måla av G. 

Steinsland frå Fyresdal.                           

Veum kyrkje (Foto: O.J. Tveit)                                      

Kunstnaren Kristian Kildal har laga fargedekorasjonane som er i kyrkja i dag.                             

Resten av målararbeidet er gjort av lokale handverkarar. Det nymåla indre vart innvigd i 

1957, og kyrkja vart i denne  samanhengen kalla "Den glade bodskaps kyrkje".                        

Fargerikdom og fargeglede pregar kyrkja inne. Fargane er halde i gult, raudt, blått og kvitt. 

 

Altartavla er måla av Eivind Nielsen i 1914, og syner bilete av Jesus 

og Joh.14,6, EG ER VEGEN, SANNINGI OG LIVET. 

 

                                                                                                                        

I samband med arbeidet inne på 

50-talet vart det store 

rosevindauget over inngangsdøra 

fjerna utan at det kom noko nytt. 

    
 

                Veum kyrkje 2.pinsedag 1909.  

                Foto: Frå Kyrkjene i Fyresdal 

 

På gamle bilete, 

som er teke før 1900, kan ein sjå at det hang ei 

prismeljosekrone framme i kyrkjeromet. Den låg i fleire 

år lagra, men vart for ein del år sidan teke fram att og 

restaurert, og så hengt opp att på den gamle plassen sin i 

midtgangen.                   

 

Orgelet er det 

tidlegare 

orgelet i 

Moland kyrkje, 

restaurert og 

montert i 1979.  

 

 

 
Foto: Lars Veum 

 

 

 

 



 

I 2010 vart det bytt ut mange straumkablar og panelomnar i kyrkja.  

Kyrkja vart måla utvendig i 2013, akkurat ferdig til sjølve jubileumsdagen 14. august. 

Sakristiet vart renovert i 2014. Ny innreiing vart levert av Fyresdal Tre. 

I 2016 vart det montert inn nytt kjøleaggregat til båreromet. Båreromet i Veum kyrkje er bygd 

inn i den eine sida av våpenhuset. 

Ein ser at det har skjedd noko med veggen frå koret inn mot sakristiet dei siste åra. Noko av 

målinga ser ut til å flagne av. Vi er usikre på kva som kan vere årsaken, og tenkjer at det bør 

søkjast om hjelp utanfrå for å vurdere kva som bør gjerast. Luftfuktaren i kyrkja har vore ute 

av drift i mange år. 

Elles må òg delar av grunnmuren til kyrkja reparerast i 2017. Det same må helletrammen 

utanfor våpenhuset. Grunnen har sokke slik at vi får eit oppstig inn til våpenhuset. 

Nå det gjeld kyrkjetekstilane i Veum kyrkje, så er desse ei blanding av gamle og nyare. Nokre 

av tekstilane vart flytte frå Moland kyrkje då dei nye kom på plass der.  Ein synest nok ikkje 

at fargane på desse høver så godt i Veum kyrkje, og tenkjer at vi etter kvart bør få nye i denne 

kyrkja òg. Vi har flinke, lokale handverkarar som kan ta seg av dette. 

 

Kyrkjejubileum 

I 2013 feira kyrkjelyden i Fyresdal at Veum kyrkje var 150 år og Moland kyrkje 175 år.                                             

Det vart tidleg sett saman ein jubileumskomité som arbeidde med innhald og program/foldar 

for jubiléet.  

Elles vart kyrkjejubileet alt opna påsekeeftan med orgelkonsert i Moland kyrkje ved vår eigen 

kantor Freddy Brander og med Marit van Delft på blokkfløyte.  

Etter konserten var det matservering på Betel med lansering av jubileumsboka ved Lars 

Veum. Lars Veum er redaktør av boka. 

Jubileet vart elles markert på Bygdedagen med føredrag og opning av utstilling av 

kyrkjeinventar i museumsbygget, og konsertar og føredrag kring olsok. Sjølve utstillinga vart 

halde ope laurdag og sundag heile sommaren.                                                                                        

På sjølve jubileumsdagen til Veum kyrkje, 14. august, arrangerte vi kunstføredrag om 

utsmykkinga av Veum kyrkje, ved Inger Dørdal, og orgelkonsert ved tidlegare organist i 

Fyresdal, Martin Pearson.                                                                                                                                     

Heile jubileet vart avslutta med konsert av Fyresdal Familiekor sundag 10. november i 

Moland kyrkje. 

Utstillinga i museumsbygget var eit samarbeid med Vest-Telemark Museum og                       

Fyresdal Bygdemuseum. Elles fekk vi òg god hjelp av kulturrådgjevaren på bispekontoret, 

både i høve til program og til søknader om støtte. 

 

3.2 Gravplassane, kort omtale og vurdering 

Det er fire gravplassar i soknet. Vi har ein ved Veum kyrkje, to ved Moland kyrkje,                                         

Moland Gamle og Moland Nye kyrkjegard, og ein i Kilegrend, i sørenden av kommunen, 

Lønnegrav gravplass.  

Moland Nye kyrkjegard vart teken i bruk i midten av 1920-åra. 

På Moland nye kyrkjegard er og den særmerkte gravstaden til fire russiske krigsfangar som 

døydde i tysk fangenskap i Fyresdal på slutten av krigen, 1940-1945. Det er soknerådet som 

har ansvaret for gravstellet på denne grava. 

Lønnegrav gravplass vart teken i bruk i 1885. For å kome til gravplassen måtte ein tidlegare 

ro over eit sund. Slik måtte òg kista transporterast. I 1985 vart det bygd veg bort til 

gravplassen. I 2010 vart soknerådet saman med kommunen med på ei opprusting av vegen, 

der soknerådet m.a. tok på seg utgiftene til ei ferist. 

/index.php/1920-%C3%A5ra


 

I tillegg til desse gravplassane har vi òg Heggland gamle kyrkjegard, men denne har ikkje 

vore i bruk sidan den siste kyrkja vart riven i 1845. Ein gong i året, ved olsok, har vi 

gudsteneste der. 

Fyresdal har lokale vedtekter for gravplassane som sist vart reviderte og godkjende  av 

bispedømmerådet i 2008. Fyresdal sokneråd har tilbod om oppretting av gravlegat og betalt 

gravstell. Tilbodet om betalt gravstell gjeld Veum kyrkjegard og Moland gamle og Nye 

kyrkjegard. 

Grunna mange innvandrarar med muslimsk bakgrunn har soknerådet sendt søknad til 

biskopen om godkjenning av muslimsk gravfelt på Moland Nye kyrkjegard. 

Gravplassutval 

Soknerådet har utnemnd eit gravplassutval som 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, der vi m.a. fekk innspel på bevaring 

av gravminne og av einskilde område på Moland Gamle kyrkjegard, om oppretting av 

gravplass for muslimar og om minnelundar. 

 

3.3 Andre bygg, kort omtale av kyrkjelydshus og liknande 

Reiskapshus 

Det er eit godt reiskapshus ved Veum kyrkje, bygd i 1990, med handikaptoalett og 

opphaldsrom for kyrkjetenaren. Grunna lekkasje under benken i opphaldsromet så vart det i 

2016 lagt nye rør, bytt ut  mykje av veggpanelen og sett inn oppvaskkum i benken. 

Reiskapshuset / bårehuset ved Moland kyrkje vart renovert i 2002. Kyrkjetenaren fekk betre 

plass med eige toalett og dusj. Det blei bygd eige kjølerom i bårehuset slik at tilhøva for 

syning vart betre.  

Kjøleromet romar to kister, noko som ved einskilde tilfelle syner seg å vere litt lite.                         

Ein tenkjer difor at båreromet / kjøleromet på ein enkel måte bør byggjast om slik at ein har 

kapasitet til fleire. 

Det vart sett opp dobbel garasje for reiskap og anna utstyr sommaren 2006.                                    

Men ein har etter kvart fått meir maskiner, så det vil i nær framtid vere trong for å byggje ut 

reiskapshuset. 

 

Prestegardsstabburet 

Soknerådet har avtale med OVF om å bruke prestegardsstabburet som lagerplass for gamle 

benkar og anna utstyr. For mange år sidan vart stabburet aktivt nytta til kyrkjeleg verksemd, 

men ut frå brannføreskriftene er det ikkje lenger lov. OVF renoverte stabburet i 2016. 

 

BETEL                                                            
Fyresdal sokneråd hadde ved fleire høve blitt spurd om å overta bedehuset Betel frå                    

Fyresdal Normisjon, men grunna utgiftene dette  ville medføre, så vegra rådet seg litt for det. 

Etter ein del att og fram såg soknerådet 

at kyrkjelyden hadde bruk for huset som 

ei kyrkjestoge ved større kyrkjekaffiar, 

til ulike møte og festar, til 

konfirmantundervisning og diverse 

andre aktivitetar innan trusopplæring.  

Soknerådet overtok huset vederlagsfritt 

og kr. 70 000 frå Fyresdal Normisjon, 

offisielt frå 01.01.2012. 



 

Betel er bygd i 1890, og har etter det blitt restaurert og ombygd fleire gonger. 

Etter overtakinga har vi restaurert kjøkken, veslesal og storsal. Det elektriske anlegget har òg 

blitt mykje oppgradert.  

Dei fyrste elektriske ljoskronene og lampettane i Moland kyrkje vart restaurerte og hengde 

opp i storsalen. Lampene var laga og gjevne av Bendik Veum i 1937. Ein privat gjevar gav 

oss pengar til restaureringa. 

I 2016 / 2017 har det blitt sett opp eit tilbygg med to nye toalett og ein liten gang. I tillegg har 

den gamle gangen blitt restaurert. Forutan rørleggjar- og elektrikararbeid, så har 

kyrkjetenarane gjort det meste av arbeidet sjølve. 

Finansieringa av oppussinga har stort sett vore bruk av oppsparte midlar. 

Uthuset vart òg restaurert i 2011/2012 grunna vindskadar. 

  

 

 

 

Opning av kyrkjelydshuset Betel,                       

6.mars 2013. 

 

 

 

 
Foto: Olav Jakob Tveit 

 

4. KYRKJELEGE RÅD OG TILSETTE 

4.1 Sokneråd / fellesråd pr. 01.03.2017: 
 

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. 

Val 

Kyrkjelyden i Fyresdal hadde  sidan 2005, vore med på ei prøveordning på val av halve 

soknerådet annan kvart år. Ved dei siste vala var det heilt ope om faste medlemer skulle sitje i 

to eller fire år. I prøveordninga sat varamedlemene bare i to år.  

Prøveordninga vart avslutta i 2015, og det vart bestemt at alle sokneråd skulle ha val kvart 

fjerde år.  

Kyrkjevalet vil då i tida framover fylgje kommune - og fylkestingsvalet, og ved kyrkjevalet 

vil det vere val av sokneråd og val av medlemer til bispedømerådet og Kyrkjemøtet. 

Soknerådsleiarar sidan 01.01.2007: Einar Mikkelsen, Øyvind Johansen,                                               

Solveig Abelone Midtgarden og Inger Angell. 

Solveig Abelone Midtgarden vart òg vald inn som lek medlem til Agder og Telemark 

bispedømeråd i perioden 2009 – 2011. 

 



 

4.2 Tilsette, namneliste, stilling, stillingsstorleik og arbeidsstad 

Tilsette pr. 01.03.2017::                

Øyvind Mæland                             sokneprest i 100%. 

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

Ingebret Gaaren                      kyrkjetenar / gravar i 100% stilling. 

Freddy Brander                     kantor i 50% stilling.  

Sidan førre visitasen har det vore ein del utskiftingar i staben.  

Soknepresten: 

Då den førre soknepresten, Bjørn Nome, vart ordførar i 2007, var fyrst Ivar Vegge vikarprest 

her frå oktober til desember. Olav Jakob Tveit avløyste han i desember og vart fast vikarprest 

her fram til valet i 2011. Bjørn Nome slutta som sokneprest 10. august 2014.                                

Sigridur Thordardottir vart så vikar t.o.m.31.desember 2014.  

Øyvind Mæland tok til i stillinga som sokneprest i Fyresdal 8. februar 2015. 

 

Kyrkjeverja: 

Grethe Momrak – Haugan var tilsett som kyrkjeverje frå 2006 til 2007. 

Nåverande kyrkjeverje, Else Berit Mandt Gaaren, tok til i stillinga 1. august 2007. 

Kyrkjeverjestillinga har endra storleik fleire gonger, og i 2015 vart ho endra frå 80% til 100%. 

Klokkarteneste ved gudstenester og gravferder ligg i stillinga. 

 

Kantoren: 

Kantor Freddy Brander, har vore tilsett i 50% stilling sidan 2003.  

Han hadde permisjon eit par år i perioden 2009 til 2011 for å arbeide bare i kulturskulen. 

Forutan å spele til gudstenester, gravferder og bryllaup, så er det han som står bak dei fleste 

song- og salmekveldar og diverse konsertar. 

 

Kyrkjetenaren: 

Sidan førre visitas har kyrkjetenar Arild Bjaaland gått bort. 

Ingebret Gaaren vart tilsett som kyrkjetenar i 100% stilling frå 01.08.2008. 

I perioden 01.02.2015 til 01.03.2017 har kyrkjetenarstillinga vore delt i to 50% stillingar, der 

Ingebret Gaaren har hatt den eine og Andreas Valebjørg den andre. Frå 1. mars 2017 går 

Ingebret Gaaren attende i 100% stilling ei stund framover. 

I stillinga ligg både kyrkjegardsarbeid, graving, vedlikehald av kyrkjer og andre bygningar og 

tenester ved gudstenester og andre kyrkjelege handlingar. 

 

Andre stillingar: 

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

Vest-Telemark. 

Sidan 01.01.2015 har Stine Beate Mondal Ljostad vore tilsett i 50% stilling som 

prosjektarbeidar innan trusopplæring i samarbeid med dei andre sokna i Vest-Telemark. 

Stillinga opphøyrer i juli 2017. 

Asgeir Sele vart tilsett som prost i Øvre Telemark prosti, gjeldande frå 01.01.2015.   

                                   

Kyrkjekontor 
Kyrkjekontoret har i fleire år hatt tilhaldsstad på Meinstad, eit gamalt bygg rett ved sida av 

kommunehuset. Fyrst hadde presten og kyrkjeverja eit felles kontor, og organisten sitt eige 

rett ved. Så fekk presten og kyrkjeverja kvart sitt kontor, og etter organisten sitt eige ynskje, 

så hadde han bare litt hylleplass hjå kyrkjeverja. 

I oktober 2016 flytte heile den kommunale administrasjonen, NAV og Den norske kyrkja 

kontora sine ned i 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. Kyrkjetenaren har eige opphaldsrom / kontor, medan kantoren ynskjer å 

ha arbeidsromet sitt heime og i Moland kyrkje.  

 

Stabsfelleskapet 

Målet er å ha stabsmøte minst ein gong i månaden, men ofte er det slik at det er soknepresten, 

kantoren og kyrkjeverja som er til stades. Då er det mest planlegging av neste gudsteneste. 

Sidan kyrkjeverja òg fungerer som klokkar, så er det praktisk at ho er med på planlegginga av 

gudstenestene òg. Men elles treffast dei tilsette ofte i samband med det daglege arbeidet, på 

kontor eller i kyrkja, så ein kjenner på at ein har god kontakt og at informasjonen kjem fram.  

Dei tilsette er difor godt kjende med kvarandre og har ein open og god dialog, og såleis eit 

godt stabsfellesskap. 

 

Kyrkjeverja og soknerådet 

Kyrkjeverja er sekretær for soknerådet, og har i samarbeid med leiar og arbeidsutval ansvar 

for sakshandsamingane.  

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.  

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

trusopplæringsutval og gudstenesteutval. Elles har soknerådet god rutine på å evaluere alle 

gudstenester og andre kyrkjelege arrangement. 

Gravferdshjelp 

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

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

Pårørande får sjølvsagt hjelp til å finne gravstad, men òg hjelp 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.                       

Kyrkjeverja har dette som ein del av stillinga, og som såleis ligg i den kommunale løyvinga. 

Tenesta er eit gratis tilbod, og kan såleis sjåast på som konkurranse i høve til gravferdsbyråa, 

men dette er avklara med tilsette i det byrået som blir mest bruka.  

Det næraste byrået ligg i Tokke kommune, og byrået blir bruka til frakting av båra og til å 

fylle ut ulike skjema og meldingar. Sidan soknerådet i Fyresdal ynskjer klokkar ved gravferd, 

så synest byrået at det er svært greitt at vi ordnar andre praktiske saker òg.  

Vi kjenner på at løysinga er svært god, noko som vi òg ofte får tilbakemelding på. Løysinga 

blir rimelegare for dei pårørande, og ho gjev ei god kontaktflate mellom kyrkja og menneske i 

sorg. Kyrkja arbeider saman med familie, vener og grannar, og på denne måten vert gravferda 

til ei handling som mange i lokalsamfunnet vert ein del av. 

 

 

 

 

 



 

Formidling av gravminne 
Fyresdal sokneråd tek på seg formidling av gravminne for Nordicstone A/S /Evje 

Steinindustri. Soknerådet får 20% i provisjon av salsinntektene. 

Formidlinga har òg på eit vis blitt ein del av hjelpa ved gravferd. Dei fleste kjem attende til 

kontoret for å få hjelp til å bestille tilføyingar av namn, omslipingar, eller nye gravsteinar. Om 

sommaren brukar kyrkjeverja og kyrkjetenaren mykje tid på arbeidet, men dette har på mange 

måtar blitt ein viktig del av kontakten med familiane i etterkant av gravferda. 

                                                      

5. KOMMUNEN OG KYRKJA 

5.1 Generelle vurderingar 

Tilhøvet mellom kyrkja og kommunen er svært bra. Kommunen sin representant i soknerådet 

er medlem av kommunestyret. Soknerådet er i god dialog med kommunen om både budsjett- 

og rekneskapsarbeidet.  

Sjølv om vi dei to siste åra ikkje har fått auke i budsjettet, så kjenner vi likevel på at 

kommunen ser med velvilje på kyrkja og det kyrkjelege arbeidet. Dette har vi særleg fått 

erfare i samband med flyttinga til nye kontor, noko som vi set stor pris på. 

Soknerådet har heller ikkje vore i økonomisk krise, av di vi har fått løyve til å setje 

driftsoverskotet på disposisjonsfond for å spare til seinare bruk. Slik har vi hatt økonomi til å 

måle kyrkjene, renovere båe sakristia og restaurere kyrkjelydshuset. Dette er midlar som 

kommunen alt har tildelt kyrkja. 

Soknerådet har ei god tenesteytingsavtale med kommunen. Avtala inneber mellom anna 

kontorlokale, løn og rekneskap, kopiering, telefon og data. Kyrkjekontoret er knytt til det 

kommunale nettverket.               

Kyrkja har eigne sider på Fyresdal kommune sin nettstad, og nyttar sida til oversikt over 

gudstenester, telefon og e-post og anna informasjon frå sokneråd og tilsette.  

 

5.2 Kyrkja i kommuneplanane, økonomi 

Soknepresten og prostidiakonen er medlemer i kommunen sitt kriseteam og kyrkja er med i 

kommunen sitt planverk i høve til krisehandtering. 

Kyrkja, ved prostidiakonen, er ein del av psykiatriplanen for Fyresdal kommune. 

Kyrkja vart teken med på råd i høve til planlegginga av nye kontor i Næringshagen, og i høve 

til vegen forbi Moland kyrkje og ned parkeringsplassen og bryggeparken. 

 

5.3 Eventuelt nye prosjekt / planar / saker 

Som nemnt ovanfor så treng ein etter kvart større reiskapshus ved Moland Nye kyrkjegard. 

Det skal òg setjast opp ny tram / trapp ved sakristiinngangen til Moland kyrkje. 

 

6. KYRKJA OG SKULEN 

6.1 Generelle vurderingar 

Skulen 

Sidan 1997 har vi hatt bare ein skule i Fyresdal, Gimle skule. Gimle skule er ein 1 – 10 skule,  

og har pr.01.02.17 170 elevar.  

Skulen ligg midt i Fyresdal sentrum, i nærleiken av helsehus, barnehage, bibliotek, symjehall 

og samfunnshus.  

Hausten 2011 var skulen ferdig påbygd og nyrenovert.  

Uteområdet er òg heilt nytt. Her finn ein skatebane, leikeapparat, ulike fotballbanar og mange 

tre og buskar. Uteområdet stimulerer til høg aktivitet og trivsel.  



 

Nytt i 2017 er Hamaren aktivitetsområde, eit flott friluftsområde tilrettelagt for både vandring, 

sykkel og leik i direkte tilknyting til skuleområdet. 

Gimle skule er ein fleirkulturell skule med både elevar og tilsette frå mange ulike land og 

kulturar. Integrering og tilpassa opplæring står sentralt. 

Etter skuletid overtek  SFO og kulturskulen skulebygget og uteområdet. 
 

I 2002 vart Foldsæ vidaregåande Steinerskule starta i Hauggrend, i nordenden av kommunen. 

Skulen hadde linjer i bygg-,  natur- og miljøfag. Skulen vart nedlagt i 2010. 

Dei fleste ungdomane i Fyresdal går på vidaregåande på Dalen, men einskilde dreg òg til 

Kviteseid, Bø, Lunde, Skien, Grimstad eller andre stader. 

 

Barnehagen 

Fyresdal barnehage er kommunal og har 75 plassar og ca. 20 tilsette.                                                     

Barnehagen vart bygd på og renovert frå sommaren 2014 til sommaren 2015. 

Barnehagen sin visjon er "barnet skal bli den beste utgåva av seg sjølv", og satsingsområda til 

barnehagen er såleis sosial kompetanse, språk og uteliv. 

Barnehagen har naturen tett innpå, og dei brukar difor ofte naturen som turmål.  

6.2 Samarbeid kyrkja og skulen / barnehagen 

Kyrkjekontoret, kyrkja, prestegarden, skulen og barnehagen ligg i nærleiken av kvarandre. 

Det er lett å kome seg frå skulen til kyrkja på besøk. Kvart år har vi anten besøk av ei 

skuleklasse i Moland kyrkje, eller på ein av kyrkjegardane rundt kyrkja. 

På siste skuledagen før jol vert det arrangert både skulegudsteneste og barnehagegudsteneste.  

Desse gudstenestene er godt innarbeidde, og er ein del av tradisjonen i bygda, og skulen ser 

på det som sjølvsagt at elevane skal til kyrkje før jol. Dei siste åra har vi hatt det slik at                     

10. klasse elevane går inn i prosesjon saman med 1.klasse. Av di dei då får sitje på dei fremste 

benkane, så er dette med på å skape ro blant store og små. Songen og deltakinga elles syner at 

elevane er godt førebudde til gudstenesta. 

 

7. ARBEIDET I KYRKJELYDANE 

7.1 Kyrkjelyden sin strategi og visjon 

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. Soknerådet  har saman med ulike utval ofte  tilstellingar, der ein prøver å engasjere 

einskildpersonar, og lag og organisasjonar både i kyrkjeromet, i andre lokale,  ute i naturen og 

i grendene for å  inkludere flest mogleg. 

Kyrkjelyden i Fyresdal har hatt dette som visjon i fleire år, og det  nye soknerådet er òg nøgd 

med denne visjonen og har ikkje hatt trong til å endre han. 

 

7.2 Generell vurdering av livet i kyrkjelyden / åndeleg situasjon 

7.2.1 Gudstenester: Utvikling av gudstenestelivet og gudstenestedeltakinga 

Visjonen vår er ein god visjon som ein stadig må verkeleggjere meir og meir på alle frontar, 

blant anna, slik soknepesten ser det, halde fram med kyrkjekaffi etter dei fleste, om ikkje alle 

gudstenester, anten dei er på dagtid eller på kvelden, i helga eller på ein kvardag. 



 

Kyrkjekaffien er open utan anna "program" enn å drikke kaffi/saft og ete kaker, og ikkje 

minst samtale. Kyrkjekaffien er, slik eg opplever det, eit vedvarande diakonalt arbeid. 

Kyrkjekaffien opnar opp, ikkje bare for gode samtaler om eitt og anna,  men er ein stad der 

presten og den einskilde i kyrkjelyden lærer kvarandre betre å kjenne. Det er eit mål i seg 

sjølv. 

Etter å ha møtt den gode Gud i messefeiringa, er vi klare til å møte kvarandre. 

For meg som prest, er kyrkjekaffien rett og slett umisteleg i prestetenesta mi, heilt frå mi 

fyrste presteteneste som ung kapellan i Manglerud kirke i Oslo i 1981-1992. Sokneprest                 

Arne Prøis var heilt klar på kor mykje kyrkjekaffien har å seie for alt som har med kyrkja og 

kyrkjelyden å gjere. Den lærdommen og erfaringa har fylgd meg sidan i prestetenesta, og med 

den plasseringa Moland Prestegard har i forhold til Moland kyrkje er det ei sann glede for 

meg å ha kyrkjekaffi på prestegarden. Eg skal heller ikkje forminske det faktumet at nettopp 

kyrkjekaffien skaper ei større glede hjå meg i prestetenesta, og gjev meg større uthald og 

motivasjon, i nettopp prestetenesta. 

Dersom ein isolert ser på "til stades" på gudstenestene og messene, kan nok talet synast lite. 

Men sett i samanheng med folketalet, og ikkje minst  når vi samanliknar det heile med 

frammøtet på store kyrkjedagar, og då  tenkjer eg ikkje bare på joleftan og på 

skulegudstenester, men på Lys-Vaken gudstenesta 1. sundag i advent og på 

haustakkefestgudstenesta, då ser ein at kyrkja nok har ein stor plass hjå bygdefolket. 

Samtaler kring dei små og store spørsmåla i livet har gjeve meg det same inntrykket. 

 

7.2.2 Kyrkjelege handlingar 

Det er mange som går til kyrkje ved gravferder her i Fyresdal. Og eg skulle ynskje at Den 

norske kyrkja slutta med å omtale gravferd og vigslar som "kyrkjelege handlingar". Det 

høyrest litt mindreverdig ut. Eg har vore prest i Svenska Kyrkan i Sverige i seks år og det var 

frigjerande for meg å møte ei kyrkje som lever i ein større gudstenestetradisjon. Det kom til 

uttrykk på mange måtar, men også slik at gravferd heitte: "Begravningsgudstjenst / messe" og 

vigsel heitte "Vigningsgudstjenst / messe". Då  slepp ein å tale om alle "seremoniar" i kyrkja. 

Ord skaper gjerne røyndom. 

Det er, slik eg opplever det, også særs meiningsfylt å delta på dei minnesamvera ein blir 

beden  med til som sokneprest. 

 

7.2.3 Trusopplæring (0-18 år), anna barne –og ungdomsarbeid 

Vi har i fleire år arbeidd ut frå ein enkel lokal plan for trusopplæring. Utviding og 

omarbeiding av planen vart påbyrja då vi fekk trusopplæringsmidlar i 2014. Etter at Stine 

Beate Mondal Ljostad vart tilsett som felles prosjektarbeidar innan trusopplæring i 2015, så 

har ho hjelpt oss mykje med å få ferdig ein ny plan for trusopplæring. Planen er sendt til 

bispedømerådet for godkjenning.  

Ein ser at kontinuerlege tiltak ikkje fungerer så godt i Fyresdal. Det er så mykje som skjer i 

høve til kultur og idrett at det er vanskeleg å få plass til fleire aktivitetar. Vi har prøvd oss 

med Babysong og Småbarnstreff på ulike vekedagar og til ulike tidspunkt, men det er 

vanskeleg å få det til å fungere over lenger tid. Vi ser at for oss er det betre å konsentrere oss 

om einskildtiltak knytt til ulike utdelingar og gudstenester. Men vi har eit par kontinuerlege 

tiltak som har fungert lenge. Det eine er Fyril Friluftsgruppe, som er eit tilbod for barn og 

unge, 8 -16 år. For tida er det ingen over 11 år som er med.  I 2016 var så mange som 30 ulike 

ungar innom. Elles har vi òg Fyresdal Familiekor, som har eige styre, men som blir støtta 

økonomisk av Fyresdal sokneråd. Sjølv om koret ikkje har noko form for 

sundagsskuleopplegg, så syng dei på 6-8 gudstenester i året. Koret har hatt øving ein gong i 

månaden i mange år. 

Av einskildtiltak har vi utdeling av fadderposar ved dåp, 4-årsbok, utdeling av DVD til                     

5-åringane, tårnagentane, Lys Vaken og Heilage Tre kongars dag. Vi hadde feiring av Heilage 

tre kongar for fyrste gong i 2016. Då hadde vi med oss tre barn frå barnehage og skule til å 



 

spele kongane. I 2016 hadde vi invitert ei heil skuleklasse til å delta i eit rollespel, men grunna 

anna arrangement same dagen, så måtte dette gå ut. Vi har nå planar om å kombinere feiringa 

av Heilage tre kongars dag med joletrefest på Betel. Vi ynskjer då særskilt å invitere 1. og 2. 

klasse til denne feiringa. 

Ut frå folketal og busettingsmønster kan ein vere imponert over trusopplærings-innsatsen på 

mange plan. Det er eit frammøte- / ein deltakar prosent til å glede seg over. Fleire tiltak har 

100% oppslutning i forhold til medlemsmassen. 

Både kyrkjeverja og soknepresten er med i trusopplæringsutvalet, og tek også del i dei fleste 

arrangementa. Og det er alltid ei god oppleving å få vere saman med barna og leiarane i slike 

samanhengar. Møta i utvalet er stort sett i prestegarden kl.19.00 

Når det gjeld konfirmantundervisninga så er det veldig bra at kyrkjeverja er med, og frå tid til 

annan,  også andre. Det gjer opplevinga rikare for oss alle. Konfirmantane sjølve er 

hyggelege, imøtekomande og høflege. Konfirmantundervisninga i år har vore i prestegarden 

kl.18.00 og fram til 19.30/20.00, med litt å bite i. Det er verkeleg hyggeleg å ha besøk av den 

gjengen på prestegarden som synest å trivast der. 

I messe - og gudstenestefeiringa deltek konfirmantar ofte som ministrantar, og dette gjev nok 

ei heilt anna oppleving enn bare "å sitje i benken."  Over tid meiner ein at 

ministrantverksemda kan rekruttere til friviljug arbeid på mange plan. Det er i alle fall mi 

erfaring frå andre stader eg har vore prest, og eg byrja med ministrant - teneste i 

konfirmantarbeidet i 1993. 

 

7.2.4 Undervisning av vaksne / vaksenarbeid 

Her kunne ein nok ha gjort meir, men når ein ser på bemanninga, så vert det kanskje gjort 

meir enn det ein kunne ha rekna med. Sidan hausten 2015 har soknepresten teke initiativ til, 

og leia, ei  samling ved namnet: På skattejakt i Bibelen. Der har eg lagt vekt på eit teologisk 

fagleg innhald i alt vi har teke opp og jobba med, alt frå skapingstekstane i Bibelen og 

bodskapen deira, som ikkje står i konflikt med naturvitskapen, til hovudgjennomgang av 

skrifter (Johannes openberring) til einskilde tekstar, gjerne knytt til den føreståande høgtida 

eller preiketeksten generelt. Det har vore oml. 4 samlingar i halvåret. Dei har vore på Betel 

kl.19.00, og  med tid til kaffi og vanleg prat også. Dei  siste gongene har samlingane  vore i 

prestegarden grunna ombygginga på Betel. Vi har ikkje vore så mange, men då har det blitt 

tid til samtale rundt kaffibordet om det som er blitt teke opp. Dei siste tre gongene i 

vårsemesteret har heile samlinga teke oml. 3 timar. Underteikna sokneprest har stor glede av 

desse kveldane og det verkar det som at dei andre har også. 

 

7.2.5 Diakoni 

Saman med presten så står Prostidiakonen for mykje av det diakonale arbeidet i kyrkjelyden. 

Diakonen er på mange husbesøk, i tillegg til at han ofte har samtaler og samlingar blant dei 

innsette i Skogsleiren i Kleivgrend. Elles har soknerådet delegert ein del av det diakonale 

arbeidet til diakoniutvalet. 

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. 

 

7.2.6 Misjon / SMM ( Samarbeid Menighet og Misjon) 

Fyresdal kyrkjelyd har sidan 2006 hatt tre ulike misjonsavtaler. 

Fyrst med Normisjon og Malinképrosjektet på Mali, så med Himalpartner og prosjekta 

Prosjekt Lærerløft og Kvinner i risikosonen i Nepal, og nå, sidan 0.2.06.2015, har vi ei 



 

misjonsavtale med Misjonsalliansen og prosjektet Skole og utdanning i Kambodsja.                          

Den siste avtala gjeld fram til 02.06.2019. Vi ynskjer at konfirmantane òg skal få god 

kjennskap til prosjektet, så difor vil vi kvar haust ha informasjonssamling saman med 

konfirmantar og føresette om prosjektet. Vi tenkjer òg å ta opp offer til prosjektet på nokre av 

dei obligatoriske gudstenestene til konfirmantane. 

 

7.2.7 Kyrkjemusikalsk verksemd 

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

til ei musikalsk oppleving. Han er flink til å få med seg andre musikantar i høgtidene og på 

særskilte gudstenester.  

Både han og resten av staben har gode kontaktar både innan kulturavdelinga og med 

privatpersonar. Kantoren akkompagnerer familiekoret både på øvingane og ved 

framføringane. Til jol og påske har vi ofte hatt glede av å lytte til eit barokkensemble som han 

har stått i leiinga for. Elles er det tradisjon at vi har "Vi syng og spelar jola inn" 3. sundag i 

advent. Dette er eit samarbeid mellom kyrkja, kulturskuleelevar, kor og korps.                          

Førsdal Bygdekor har av og til sunge ved gudsteneste på olsok og ved ulike konsertar. Elles 

har det blitt ein tradisjon at musikkorpset spelar i kyrkja både på 17. mai og på joleftan. 

Tradisjon har det òg blitt at vi 23. desember arrangerer Svartjolsong i Veum kyrkje, der 

mange lokale krefter stiller opp med musikk og song. Dette er eit svært populært tiltak som 

dreg mange til kyrkje. Vi har òg sjølvsagt hatt konsertar av musikarar utanfrå. 

 

7.2.8 Integrering av menneske med spesielle behov og nye nordmenn 

Vi har merksemda vår retta mot alle med spesielle behov og ikkje minst våre nye nordmenn. 

Kvar haust har vi på ein vekedag, ei samling for flyktningane her i bygda. Vi samlast  i 

Moland kyrkje til orientering, og så er alle samla i prestegarden til kaffi/te og kaker, - og ikkje 

minst, til den gode samtala. 

For meg som prest har dette vore heilt umisteleg. Det har opna opp for at eg har fått høve til å 

vitje flyktningheimar, og for at eg har fått høve til å gå tur saman med flyktningar. 

 

7.2.9 Kultur, samarbeid med det alminnelege kulturlivet 

Det er generelt eit godt samarbeid med det alminnelege kulturlivet. Forutan at vi arrangerer 

eigne konsertar, både med lokale krefter og med musikarar utanfrå, så låner kulturavdelinga i 

kommunen kyrkja til konsertar eit par gonger i året. Sjå elles punkt 7.2.7.                                            

 

8. SAMARBEID MED ORGANISASJONAR OG KYRKJELYDAR 

8.1 Samarbeid med kristne og humanitære organisasjonar / institusjonar 

Vi har hatt samarbeid med Fyresdal Røde kors i høve til leir for Fyril, både med leige av hytte 

og med opplæring i fyrstehjelp. 

Dessutan har vi samarbeid med Fyresdal Bygdekvinnelag og ulike grendelag til diverse 

gudstenester og samlingar. I tillegg har vi eit godt samarbeid med Roan 4H i høve til 

hausttakkefesten i Veum kyrkje. 

Normisjon her i Fyresdal hadde tidlegare si eiga verksemd, og med eit godt samarbeid med 

kyrkja. Nå har Fyresdal kyrkjelyd overteke Normisjon sitt gamle bedehus, Betel, og det er 

altså nå vår kyrkjestoge. Ei av "dei gamle" på Betel, som går svært så regelmessig i kyrkja og 

på kyrkjekaffien, som dei andre "gamle på Betel" gjer, har teke initiativ til nokre kveldsmøte 

på Betel med talarar og misjonærar utanfrå og i samarbeid med kyrkja, der til dømes både 

kyrkjeverja og soknepresten har vore involverte og delteke. 

 

 

 



 

8.2 Samarbeid / forsøksordningar med andre sokn og fellesråd 

Vi har samarbeid om felles prostidiakon i Vest-Telemark og om prosjektarbeidar innan 

trusopplæring. Prosjektarbeidarstillinga opphøyrer i juli 2017. 

Bortsett frå samarbeidet mellom sokneprestane i Nissedal og Fyresdal om ferieavvikling 

m.m., har vi ikkje så stort samarbeid, men delar av stabane møtast frå tid til annan. 

 

8.3 Samarbeid med andre kyrkjesamfunn 

Pinsevenene her i bygda leiger ofte Betel til møta sine, samstundes som det  er fleire av dei 

som frå tid til annan kjem på messer og gudstenester og kyrkjekaffi. Og det er hyggeleg. 

 

9. KONKLUSJONAR / FRAMTIDSPERSPEKTIV 

Det er mykje godt å seie om kyrkja i Fyresdal, samstundes har vi nok å ta tak i både for å 

motivere til meir kyrkjesøking, og til å ha fleire gudstenester til å bli reelle 

familiegudstenester. Det vi alt har av desse, viser at det då kjem mange til kyrkja.                       

Vi vil allereie seinare i år prøve med ei familie -friluftsgudsteneste på St. Hans eftan  med 

grilling etter på. Vi har fått høve til å feire gudstenesta og St. Hans på same garden som               

Fyril Friluftsgruppe held til. Vi ser fram til den feiringa. Denne gudstenesta vil på ein naturleg 

måte involvere Fyril og familiane rundt deltakarane, samt fleire frå kyrkjelyden elles. 

 Etter som eg som sokneprest er blitt med kjent med folket her, er der også lettare å gå rundt 

på husbesøk utanom til førebuing av dei "kyrkjelege handlingane".  

Takka vere at eg bur på prestegarden, er det nok også med tida lettare for menneske å 

oppsøkje prestegarden for å be om ei samtale på kvelden. Og det er eg alltid glad for å kunne 

imøtekome og tek fram litt enkel traktering til ein god prat. 

Det er noko heilt avgjerande, det å byggje relasjonar, og her treffer eg kyrkjelyden heile tida, 

på dei ulike butikkane, på arrangement, eller når eg er ute og syklar og går. Når det fell 

naturleg, stoppar eg opp og slår av ein prat. Det kan bli mange stopp undervegs på ein liten 

tur. Og det gjer turen mykje betre enn om eg ikkje hadde prata med nokon, slik eg opplever 

det. 

Dei to store førebileta / lærefedrane i prestetenesta; Sverre Holth og Arne Prøis levde  også 

slik.  

Med kontora kyrkja nå har i Næringshagen er det alltid gode moglegheitar til en prat med 

andre som jobbar der, ikkje minst tilsette i Fyresdal kommune. 

Naturen er vakker her, Guds skaparverk innbyr til glede, opplevingar og venleik.                                                  

Det gjer livet med kyrkjelyden også. 

Det er mykje godt å føre vidare her i Fyresdal og mange moglegheitar til å ta tak i og utvikle 

vidare. 

 

Fyresdal, mars 2017 

 

 

Øyvind Mæland                                                                                 Else Berit Mandt Gaaren 

sokneprest                                                                                                        kyrkjeverje 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


