
 

 Årsmelding Østre Gausdal menighetsråd 2022 
 

Medlemmer 
Sogneprest: Katrin Wiegman  
Leder: Grethe Skogli  
Nestleder: Inger Enger  
Sekretær: Hanne Sæterbø Syversen  
Kasserer: Annvei Sjurrud  
Styremedlem: Torstein Sagheim 
Repr. i diakoniutvalget: Inger S Enger   
Repr. til fellesrådet: Karl Kleva, vara: Inger Enger  
Repr. til Stiftelsen Reidevoll: Bjørg Bjørnhaug og Torstein Sagheim  
Repr. til Skei fjellkirke: Bjørg Bjørnhaug 
Repr. til Kirkens SOS: Merethe Hansen  
Repr. til menighetsbladet: Kristin Garstad  
Repr. til trosopplæringsutvalget: Hanne Sæterbø Syversen  
Repr. til Kirkens nødhjelp: Inger Lucie Granamo  
Kirketjener: Stig Erik Røysom 

 
Aktiviteter i kirken 2022: 
30 gudstjenester med 1495 deltakere 
13 mottok nattverd ved 2 gudstjenester 
15 personer ble døpt 
17 konfirmanter  
7 vielser 
24 begravelser 
Ofring: Det kom inn kr 23 778,00 – kr 2 000,- går til lokale formål 
Kirkens nødhjelps fasteaksjon med konfirmantene: 4 285,00 
 
 
Menighetsrådets aktivitet: 
Det ble i 2022 avholdt 8 ordinære møter og behandlet ca 70 saker. To møter ble avholdt i lag med 
Follebu Menighetsråd. Vi samarbeider om saker som konfirmantenes juletrefest, organisering av 
konfirmantarbeidet etc.  På et fellesmøte med Follebu i november inviterte vi også hele staben til 
sosialt samvær.  
 
Pga covid ble også 2022 et år med mange avlyste og avkortede arrangement. 
Den tradisjonelle juletrefesten ble avlyst.  
 
Menighetsrådet fikk i 2021 laget et opplag av julekuler med kirka vår som motiv. Disse ble populære, 
og det ble solgt en god del i 2021. Det er solgt en god del av kulene – fortsatt er det kuler igjen som 
forsøkes solgt inn mot jul 2023. Vi hadde stand på Gausdalsdagen,  ØG Bygdahus på julemesse der 
samt at Follebu hadde med våre kuler og solgte på julemarkedet på Aulestad. I tillegg er noen kuler 
solgt fra Tid Kafe samt Dikterportalen. 
  
Den årlige fasteaksjonen ble organisert digitalt pga covid-19. 
 



Vi hadde den tradisjonelle dugnaden på kirkegården i mai. Det betyr mye at folk stiller opp. I år 
kunne vi heldigvis åpne opp igjen for den tradisjonelle dugnadskaffen i prestegarden. En veldig 
fornøyd gjeng samlet til rikholdige matfat, kaffe og en god prat. 
 
En gammel tradisjon med 17.mai tog fra bygdahuset til kirka ble tatt opp igjen i Østre Gausdal i år 
etter initiativ fra menighetsrådet  i samarbeid med styret i Østre Gausdal Bygdahus og Østre Gausdal 
Musikkforening. Det ble sist gått tog her i 2016, med sammenslåing av skolene i Østre ble også 
17.mai tradisjonen endret. Barnetoget har etter gått kun ved Segalstad Bru. Mange hadde møtt opp 
for å delta eller se på borgertoget i nordbygda og med det ønske tradisjonen velkommen tilbake. Vel 
fremme ved kirka spilte musikkforeningen for de fremmøtte før det ble avholdt gudstjeneste. Rundt 
65 personer deltok på gudstjenesten. 
 
Kirkekaffe er igjen innført som en fin avslutning på de fleste gudstjenester. Vi har valgt å gjøre dette 
enkelt ved å holde den i kirken. 
 
I sommer ble det, som i fjor, arrangert setermesse på Rudstuen seter. Vertskapet Inga Johanne og 
Knut Pighaug hadde laget en vakker ramme for messen og det ble en trivelig dag der ca 60 stk møtte 
opp. 
 
Organist Jan Martin Liestuen har arrangert en salmekveld i juli med operasanger Ruth Olina Lødemel. 
Vellykket arrangement der vi serverte kaffe og biteti etter konserten. Det kom ca 25 stk til denne fine 
salmekvelden. 
 
Konfirmantjubileet ble avholdt med 41 deltagere. I år var det invitert både 50 – 60 – 70 og 80 års 
konfirmanter. Vi serverte kål til middag og hjemmebakte kaker til kaffen. 
 
 
Ellers er dette året vi har prøvd ut litt nye varianter av å bruke kirka. Bl a arrangerte vi 
strikkegudstjeneste med Gausdal Husflidslag som en god samarbeidspartner. Dette bør innføres som 
en tradisjon. Kirka var nydelig og kreativt pyntet av Husflidslaget. 
 

 



Vi søkte og fikk midler fra avkastningen i Opplysningsvesenets fond for å gjennomføre to 
forestillinger for alle barnehagebarn i Gausdal i aldersgruppen 4-6 år. Affes Univers kom på besøk i 
oktober og spilte forestillingene på biblioteket. Vellykket arrangement om Affe som er 4,5 år og 
undres over verden.  
Takk til Mathias Alegria og Kristin Seiersten for en flott forestilling. 
 
I år fikk vi avholdt julegudstjeneste uten restriksjoner. Ei fin stund med mange deltakere. Åse Mari 
Solberg spilte i lag med Else Moen. 
Takk til Stig, Katrin og Else for fin ramme rundt den tradisjonelle gudstjenesten.  
 


