
 

 Årsmelding Østre Gausdal menighetsråd 2020 
 

Medlemmer 
Sogneprest: Per Halstein Orseth Nielsen, Iselin Flaten og Tor Even Fougner  
Leder: Grethe Skogli  
Nestleder: Inger Enger  
Sekretær: Hanne Sæterbø Syversen  
Kasserer: Annvei Sjurrud  
Styremedlem: Susanns Viveka Semskar – fra høst 2020 Torstein Sagheim 
Repr. i diakoniutvalget: Susanna Viveka Semskar – fra høst 2020  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 2020: 
19 gudstjenester med totalt 1127 besøkende. 
6 av gudstjenestene hadde nattverd. 71 mottok nattverd. 
18 dåp 
26 konfirmanter – konfirmasjon ble flyttet fra 24 mai til 19 september pga covid19 
7 vielser 
16 gravferder 
Ofring: Det kom inn kr 13 032,00 – kr 7 009,00 går til lokale formål 
6 Utmeldinger 
 
Menighetsrådets aktivitet: 
Det ble i 2020 avholdt 6 ordinære møter. I tillegg ble det arrangert sosialt samvær i samarbeid med 
Follebu i Østre Gausdal Prestegard 16.januar. Staben var da invitert. Vi hadde invitert Birgit Kraabøl 
til å fortelle oss historia om prestegarden. Det ble servert spekemat, rømmegrøt, kaffe og biteti.  
Årsmøtet ble ikke før 28.06.20 pga covid-19. 
 
Året startet med den tradisjonelle juletrefesten for kommunens konfirmanter i januar. Folksomt og 
fint arrangement. 
 
I februar hadde vi konsert med Get Rythm. Det ble to utsolgte forestillinger – til sammen 500 gjester. 
Vellykket arrangement.  
  
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. Selv om 
det ikke ble kaffe og sosialt samvær etter dugnaden var det ingenting å si på oppmøte. Folk var 
positive og arbeidsomme.  
 
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 for alle fremmøtte. 



 
 
Konfirmantjubileum hadde vi i oktober og med 16  deltakere ble det en fin feiring med messe 
etterfulgt av mat og god prat i prestegården. Pga covid-19 ble det besluttet å kun invitere 50-års 
konfirmanter dette året. Mange meldte at de ikke ville være med pga smitterisiko.  
 
I oktober var det også salmekveld med  Hanne Skjesol og Morten Wenzel. De tok for seg Landstads 
salmer i 150-års jubileet for Landstad som var prest i Gausdal noen år. De hadde også mye annen fin 
musikk og sang. 
 
Diakoniutvalget kjøpte inn blomster til alle over 80 som er hjemmeboende i hele Gausdal. Vi i 
menighetsrådet kjørte ut disse 17 desember. 
 
Etter en lang mail-dialog med staben og prost Fougner ble det besluttet å avlyse julegudstjenesten. 
Menighetsrådet var ikke komfortable med situasjonen rundt smitterisiko når det skulle møtes såpass 
mange i kirken. Det ble i utgangspunktet tenkt på en ute-gudtsjeneste. Dette ble omgjort slik at det 
skulle være innendørs med maks 50 personer. Med tanke på tidligere år så vi for oss at i tillegg til de 
50 påmeldte ville det helt sikkert komme mange som vi evt måtte sende hjem pga antall deltakere.  
 
 
 
 
 


