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Follebu menighetsråd har bestått av følgende: 

Per Halstein O. Nielsen/Iselin F.Juvland sogneprest 

Else Randi Nordal Fliflet ........................ leder 

Rune Fromreide Sommer ......................  nestleder 

Erland Paulsrud ....................................... kasserer  

Liv Anna Bratrok .................................... sekretær 

Halvor Holen ......................................... styremedlem 

Kari Wiegaard ....................................... styremedlem 

Erik Rusten............................................ styremedlem 

Arne Martin Jacobsen ...........................  varamedlem 

Eldbjørg Kopsland Bø ........................  varamedlem 

Gunvor Einstad .....................................  varamedlem 

Eldri Hauklien……………………….... varameldem 

Andre verv:  

• Representant i fellesrådet:Rune Fromreide Sommer. 

• Diakoniutvalget: Kari Wiegard 

• Trosopplæringsutvalget: Halvor Holen 

• Kirkens Nødhjelpskontakt: Gunvor Einstad 

• Representanter til årsmøtet i Stiftelsen Reidevoll: 

• Valgnemda i Stiftelsen Reidevoll: Else Randi Nordal Fliflet 

• Representanter til årsmøte i Kirkens SOS: Eldri Hauklien 

• Redaksjonsmedlem i Menighetsbladet: Eldbjørg Kopsland Bø 

• Ansvarlig for kirkestua: Odd Erik Hagen. 

De kirkelige ansatte har vært:  

• Sogneprest: Per Halstein Orset Nielsen, Iselin Flaten Juvland 

• Organist: Hans Hjelmstad og Jan Martin Listuen 

• Kirketjener: Odd Erik Hagen   

• Diakon: Marianne Torp Træthaug  

• Menighetssekretær: Terje Dannemark 

• Kirkeverge: Anne Berit Grimstad 

• Trosopplærer: Trond Klaape 

 

 

Aktiviteter i menigheten 

.   

Dette har vært første året av fireårsperioden for oss i det nye menighetsrådet. 

Vi valgte å fortsette på samme måte som det forrige rådet - varamedlemmene har 

vært innkalt til alle møter, og alle har deltatt som kirkeverter og noen som tekstlesere 

i gudstjenestene. 

Vi har hatt 7 ordinære møter og behandlet 37 saker.  

Vårt første møte var felles med Østre Gausdal Menighetsråd der vi blant annet 

planla: 

 

Juletrefest for konfirmantene den 05.01.20 og årsfest for Follebu og Østre 

Gausdals tidligere og nye menighetsråd samt de ansatte den 16.01.2020. 
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Begge festene ble avholdt i Østre Gausdal Prestegård og medlemmer fra begge 

rådene var med og bistod arrangementene. 

På juletrefesten ble det fullt hus og stor stemning med gange rundt juletreet, 

besøk av nissen og loddsalg med trekning ved Helge Kleiven. Foreldrene hadde 

med seg matfat. 

Årsfesten ble en hyggelig kveld med rømmegrøt og spekemat, og Birgit Kråbøl 

fra Gausdal Historielag holdt et interessant foredrag om Prestegarden.  

 

Årsmøte 2019 ble avholdt den 26.01.2020.  

Vi var 21 personer til stede.  

Det ble vedtatt ny liturgi som ble tatt i bruk fra 01.12.2020 i Østre Gausdal og 

Follebu. 

 

Den 06.02.20 planla vi akegudstjeneste på Rådhusplassen ved Finntjernet 

med aking nedover til speiderhuset i Follebu der det skulle serveres pølser, 

kaffe og kaker. 

Alt var tilrettelagt, men vi måtte dessverre avlyse på grunn av dårlig vær og 

føreforhold. 

 

23.02.20 var det gudstjeneste og fastelaven og vi hadde kirkekaffe med 

fastelavensboller i Kirkestua. 

 

Så kom koronaen og all aktivitet, gudstjenester, konfirmasjoner og møter ble satt 

på vent. 

 

07.05.2020 var det til tross for koronaen dugnad på kirkegården.  

Denne gangen ble det ingen servering og de som deltok ble bedt om å holde god 

avstand til hverandre. Det ble fint ute og Kirkestua ble vasket.  

 

Det ble etter hvert åpnet opp for gudstjenester og aktiviteter igjen, og det ble 

utarbeidet en smittevernplan for Kirken. 

07.06.2020 ble det holdt gudstjeneste igjen i Follebu. Smittevernreglene tilsa 

begrenset antall deltakere, holde 1 og 2 meters avstand, spriting av hender og 

bak en skjerm av plexiglass har kirkevertene skrevet lister over besøkende. 

 

30.08.2020 ble det avholdt samtalegudstjeneste for alle konfirmantene i Gausdal på 

Klokkerhaugen i Vestre. 

Et samarbeid med alle 5 menighetsrådene i Gausdal. Det foregikk ute, uten foreldre. Pizza fra 

Da Vinci i Follebu stod på menyen. 

 

12.09.2020 ble det konfirmasjon i Follebu. 

Det var 19 konfirmanter fordelt på to puljer. Vi kjøpte en rose til hver av dem med en hilsen 

fra menighetsrådet. Irene Fyksen sang og Tone Elvestrand spilte trompet. 

Det ble begrenset til at hver konfirmant kunne ha med 6 stk fra familien under seremonien, 

noe som opplevdes litt tungt for mange. 

 

27.09.20 hadde vi konfirmantjubileum på Vonheim.   

 Det var 100 stk 50 -, 60 -, 70 - og 80 års konfirmanter på lista og 46 invitasjoner ble sendt 

ut.  22 jubilanter + 4 ektefeller meldte seg på.  Det ble et greit antall med tanke på 

smitteregler og avstand.  Etter en fin gudstjeneste ved Iselin Flaten Juvland i Follebukirka 
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serverte vi kålmiddag og marsipankake på Vonheim.  Bestefarkaran – Ola og Tor 

Grimstad og Finn Lund på trekkspill -  underholdt. Det ble et vellykket jubileum. 

 

11.10.2020 var det høsttakkefest der Bygdeungdomslaget pyntet kirka. 

 

25.10.2020 ble det delt ut 4 årsbok til 11 stk.  På grunn av at antall besøkende måtte 

begrenses ble 6 årsboka delt ut den 08.11.2020 – her var det 6 stk. 

 

01.11.2020 var det Allehelgensmesse. Lys ble tent for hver og en som har gått bort siden 

forrige allehelgensmesse. Kirken ble holdt åpen for besøkende 1 ½ time før gudstjenesten 

der det ble spilt musikk. Det var nok ingen som kom før gudstjenesten startet. 

 

06.12.2020 deltok speiderne i Follebu på Lysmesse. 

 

16.12.2020 utdeling av julestjerne til medlemmer over 80 år. Diakoniutvalget stod for 

regninga og vi kjørte ut til 66 stk.   

 

24.12.2020 – juleaftengudstjeneste. Deltakerantallet ble begrenset til 20 stk med 

påmelding til kikekontoret.  Åse Mari Solberg spilte saksofon og Magnar Elde var 

vikarprest.  

 Kirketjener Odd Erik hadde ordnet julemusikk fra høytalere ved kirka om dagen. Det var 

så stemningsfult og fint for oss som kom og pyntet på gravene. 

 

 
 

 

Kirkestua har blitt leid ut 9 ganger.  

 

 

Andre aktiviteter i Follebu sogn dette året:  

Det er blitt lagt opp vanntåkeanlegg i kirka og taket er blitt reparert.  Nå gjenstår reparasjon av 

tårnet som forhåpentligvis vil bli utført med det første. 

Vi arbeider med å få på plass en minnetavle på den nye gravlunden, og tar sikte på å få ordnet 

denne i løpet av sommeren 2021. 

Erik Rusten har ordnet egen Facebook-side for Follebu Kirke. Vi har fått 23 likes i løpet av året 

og håper å få til større aktivitet etter hvert. 

Under korona-nedstengingen har det vært samarbeid mellom menighetene i Gausdal om 

gudstjenester som er blitt overført digitalt – dette har vært en positiv erfaring. Det er mange som 

har vært inne og hørt og sett på, og dette er nok et område vi kommer til å arbeide med videre 

framover. 

Tid Kafe i Follebu, som eies av alle fem menighetsrådene i Gausdal,  hadde 1 årsjubileum den 07. 

desember. Marianne Torp Træthaug er daglig leder og har laget et flott møtested for folk i bygda. 

Det har vært rundt 300  besøkende i måneden  og Marianne får til mange gode møter og samtaler.  
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Statistikk 

 

• Dåp: 5 

 

• Vielser:  1 

 

• Begravelser:  21 

 

• Gudstjenester: 21, til sammen 576  fremmøtte. 14 gudstjenester med nattverd, 87 

nattverdsgjester. 

 

• Ofringer: kr 9336,- 

 

• Konfirmasjoner: 19 konfirmanter 

 

• Utmeldinger: 1 

 

• Innmeldinger: 2 

 

• 4-åringer:  11 barn fikk Min kirkebok 

 

• 6-åringer:  6 barn fikk 6-årsboka 

 

• Lys Våken: Avlyst pga koronaen 

 

• Innsamlet til fasteaksjon: Avlyst pga koronaen 

 

  Fra kirkekontoret: 

 
Pga koronaen har vi ikke hatt mange fellesmøter med de andre menighetsrådene og årsmøte 

vedrørende Menighetsbladet er ikke avholdt i 2020. 

Har fått opplyst fra Kirkekontoret at det ikke er noen endringer fra i fjor og tar med det som 

ble skrevet i årsmeldinga for 2019:                                                                                              

 

 

Menighetsbladet: 

• Vedr. menighetsbladet har vi hatt 4 utgivelser i fullfarger. 

•  Redaksjonen har bestått av de samme som de to forrige årene. Hvert menighetsråd er 

representert.  

• Redaksjonen følger en årsplan som følger de faste sakene i året, i tillegg til nye og 

aktuelle saker for menigheten. 

• Redaktøren får bruke to dager av sin stilling som sekretær pr utgivelse til 

redaktørarbeid. 

• Økonomien har vært bedret grunnet dugnaden på distribueringen av bladet. Det har 

vært 16 annonsører som har betalt kr 750,- for annonseplass.  


