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Årsmelding 2022 

Follebu menighetsråd 
  

 

Follebu menighetsråd har bestått av følgende: 

Katrin Wiegmann………………………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 ................ varamedlem 

Arne Martin Jacobsen  varamedlem 

Eldbjørg Kopsland Bø  varamedlem 

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

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

Andre verv:  

• Representant i fellesrådet:Rune Fromreide Sommer/vara 

A.M.Jacobsen  

• Diakoniutvalget: Kari Wiegaard 

• Trosopplæringsutvalget: Halvor Holen 

• Kirkens Nødhjelpskontakt: Gunvor Einstad 

• Representanter til årsmøtet i Stiftelsen Reidevoll: Else Randi Nordal Flilfet 

• 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. 
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De kirkelige ansatte har vært:  

• Sogneprest: Katrin Wiegmann 

• Organist: Jan Martin Listuen, Else Moen 

• Kirketjener: Odd Erik Hagen   

• Diakon: Randi Øyehaug  

• Menighetssekretær: Terje Dannemark 

• Kirkeverge: Anne Berit Grimstad 

• Trosopplærer: Trond Klaape 

 

 

Aktiviteter i menigheten 

Vårt tredje menighetsrådsår er nå til ende. 

Juletrefesten som var planlagt 02.01.22 måtte avlyses pga 

koronarestriksjoner, men heldigvis har 2022 vært et mer normalt år.  

Både styremedlemmer og varamedlemmer har deltatt på våre møter: vi har 

hatt 8 ordinære møter, inkludert 2 fellesmøter med Østre Gausdal 

Menighetsråd, i tillegg kommer årsmøte 2021. 45 saker er blitt behandlet.  

De fleste av oss har deltatt som kirkeverter. 

 

Den 20.02.2022 arrangerte vi åpen utedag med aking på Follebu Skole i 

samarbeid med Follebu speidergruppe. Katrin holdt andakt, og vi serverte  

pølser, varm saft, kaffe og kringle. Været var fint og vi var 36 stk som akte og 

koste oss. 

Liv Anna dro spontant i gang en akekonkurranse og det ble populært! 

 

22.02.22 var en spesiell dato, og Katrin foreslo å avholde Drop-in-vielser. 

Det var 5 par som meldte seg og giftet seg denne dagen, og det ble vel tatt imot å 

kunne avholde korte, forenklede vielser. 

 

Årsmøte 2021 ble avholdt den 20.03.2022.  

Møtet foregikk i kirkestua etter gudstjenesten og vi var til sammen 14 stk. 

Vanlige årsmøtesaker og kaffe og kaker. 

 

26.03.2022 I stedet for bøsseinnsamling fra dør til dør ble årets fasteaksjon for 

Kirkens Nødhjelp organisert ved kakelotteri ved bygdas butikker. 

Det ble en vellykket måte å gjøre det på. 

 

17.04.2022 var 1. påskedag og vi serverte påskefrokost i Kirkestua. 

Kor Venskap deltok med fin sang ved gudstjenesten og vi var 21 stk til frokost. 

 

24.04.2022 var det St. Georgsmesse i et fint samarbeid med speiderne i 

Follebu. De tok opp nye speidere til gruppen ved denne messa. 

 

04.05.2021 hadde vi dugnad på kirkegården. 

Kirkestua fikk en lett vask og kirkegården ble rakt og stelt fint. Vi kunne servere kaffe og kaker 

inne, og er veldig takknemlig for alle som møter opp! 

 

I pinsehelgen 4. og 05.06.2022 ble 20 flotte ungdommer konfirmert i Follebu Kirke. 

Hver konfirmant fikk ei rose med en hilsen fra menighetsrådet. 

19.06.2022 - årets utegudstjeneste ved Tempelberget.   

 Tor Grimstad stilte med sin veteranbuss og vi var tilsammen 42 stk som deltok.  Sola skinte 
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og det ble en flott gudstjeneste ute i naturen, med tale av Katrin, Jan Martin Listuen sang og 

menighetsrådet serverte kaffe og kaker. 

 

05. – 09.08.2022 var det konfirmantleir på Drotningsborg i Grimstad. 

 Det var første året med konfirmantleir der. En flott beliggenhet og et bra opplegg.  

 

11.09.2022 var det konfirmantpresentasjonsgudstjeneste. 

Konfirmantene fikk utdelt Luthers lille katekisme som en hilsen fra menigheten. 

 

17.09.2022 Konsert med fiolinist Mons Michael Thommesen og organist Paul Wilmot. 

Arrangør var Aulestad scene og de inviterte til kirkekaffe i Drengestua etterpå. 

 

25.09.2022 hadde vi konfirmantjubileum på Vonheim. 

44 invitasjoner ble sendt ut og det var 25 jubilanter/ledsagere som meldte seg på. 

Etter gudstjenesten serverte vi kål, kaffe og kaker. Bestefarkaran med Ola og Tor Grimstad og 

Finn Lund underholdt i år også og det ble et veldig hyggelig jubileum! 

 

23.10.2022 var det høsttakkefest og det ble ved gudstjenesten delt ut Min kirkebok til 4 

og 6 åringer. 

Det var ni 4-åringer og sju 6-åringe. I kirka hadde Gausdal Bygdeungdomslag pyntet så fint 

med grønnsaker og frukt. Disse ble delt ut til barna etterpå og det ble populært! 

 

30.10.2022 arrangerte Jan Martin Listuen salmekveld sammen med Ruth Oline 

Lødemel. De hadde satt sammen et fint program med salmer av og informasjon om Anders 

Hovden. 

 

06.11.2022 var det Allehelgensmesse. Lys ble tent for hver og en som har gått bort siden 

forrige allehelgensmesse. Jan Martin spilte orgel,  Kor Venskap sang og det var en 

stemningsfull og fin gudstjeneste. 

Speiderne kom også på besøk til kirka denne dagen og Katrin snakket med dem om 

allehelgensdagen. De tente hvert sitt lys i lysgloben og etterpå det ble det vandring til 

kirkegården og den nye minnelunden. Speidrene tente lys der. 

 

04.12.2022 deltok speiderne i Follebu på Lysmesse. 

Det er alltid hyggelig å samarbeide med speiderene.   

 

17. og 18. desember arrangerte «Staums-ongan + to til» konserten Hemmatt te jul. 

Tre fulle forestillinger – flotte konserter!. 

 

24.12.2022 – var det julekveldsgudstjeneste der Åse Mari Solberg stilte opp med saksofon.  

 

Annet dette året:  

• 01.05.2022 ble Randi Øyehaug ansatt som ny diakon i Gausdal. Hun har blant annet satt i gang 

igjen med babysang. 

• Det er regelmessig andakter på Follebutunet. Det er etablert et godt og betydningsfullt samarbeid 

med Venneforeningen og Gausdal hørselslag. Follebutunet ligger fint til rette for å bruke kapellet. 

• Det er et godt kirke-skole-  og kirke-barnehage-samarbeid i Follebu. 

• Og vi har en fin ordning med ministranttjeneste der konfirmanter får oppgaver i gudstjenesten. 

• Ved gudstjenesten den 28. august kom det hyggelig besøk fra USA i forbindelse med et 

slektstreff. De fikk også omvisning i kirka etterpå. 

• I mars deltok noen av oss på prostimøte om diakoni og bærekraftmålene. Det er 17 mål og 169 
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delmål. Vi oppfyller 50 av delmålene via det arbeidet som vi utfører i dag. 

• Kirkekontoret i Gausdal er flyttet fra Jordmorvegen 1 til Flatavegen 6 i Vestre Gausdal 

• Erik Rusten har tatt et fint bilde av Follebu Kirke som han har forstørret, satt på lerret og gitt  til 

Kirkestua.  Det henger over døra i salen. 

• Vi har bestilt julekuler med bilde av Follebu Kirke via Tveit Smie på Hundorp.  Kulene er 

håndmalte i Kina basert på et bilde av kirka som Erik Rusten har tatt. Vi solgte dem på 

julemarkedet på Aulestad, på Tid Kafe og ved dikterportalen og drengestua.  De ble populære 

men vi har fortsatt igjen 179 stk for salg framover.   

• Vi fikk en utfordring fra Solveig Fiske da hun var her på bispevisitas i fjor om å se på muligheten 

for å ansakffe en kopi av Madonna-statuen fra 1420/30-tallet som har stått i kirka. I dag eies den 

av Kulturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo. Kostnaden ved en slik kopi er høy og vi 

vurderer om vi skal sette i gang dette arbeidet. 

• Odd Erik har fått i stand minnelunden med en forlenget mur, navneplater og lys- og 

blomsterholder. 

• Vi har vedtatt å pusse opp soldatgrava til våren og sette opp informasjon om denne på tavla ved 

kirka. 

• I november ble Ole Kristian Bonden valgt til biskop i Hamar bispedømme etter Solveig Fiske. 

• Kirkestua har blitt leid ut 12 ganger i 2022. 

 

 

Statistikk 

• Dåp: 14 

• Vielser:  9 

• Begravelser:  20  

• Gudstjenester: 29, med 1495 deltakere. 6 gudstjenester med nattverd, 80 deltakere 

• Ofringer: kr 20.684,- totalt, kr 5.201,- av dette til egen virksomhet. Kirkens Nødhjelps 

fasteaksjon med konfirmantene: kr. 6.577,-. 

• Konfirmasjoner: 20 konfirmanter 

• Utmeldinger: 3   

• Innmeldinger: 0 

• 4-åringer:  9  barn fikk Min kirkebok   

• 6-åringer:  7  barn fikk 6-årsboka   

 

 

 

Menighetsbladet: 

•  Menighetsbladet har hatt 4 utgivelser i fullfarger.  I år har Gausdal Kommune hatt med 

informasjon i bladet. 

•  Redaksjonen består av Terje Dannemark og hvert menighetsråd har sin representant.  

Fra oss er det Eldbjørg Kopsland Bø som er med. 

• Redaksjonen følger en årsplan med faste saker gjennom året, i tillegg til nye og aktuelle 

saker for menigheten. 

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

• Regnskapet for 2022 viser et underskudd på kr. 22.648,95,-.  Dette vil bli dekket opp av 

bladets fond. (Fondets saldo var på kr. 252.939,- pr 31.12.2021). 


