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Visitasforedrag ved bispevisitasen i Iveland sokn 7. – 11.9.22 

 

Kjære menighet!  

Nåde være med dere og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.  

Det har vært en stor glede å være sammen med dere denne visitasuken. Vi har vært igjennom 
et innholdsrikt og spennende visitasprogram, og jeg har blitt bedre kjent med menighetsrådet, 
ansatte og frivillige og Iveland kommune. Det har vært en stor berikelse, og jeg ser tilbake på 
disse dagene med takknemlighet. Takknemlighet for alt som skjer, for alle som finner sin 
plass i menigheten, for at dere har som mål å vekke og nære det kristelige liv i soknet! Og for 
de gode relasjonene dere har ut i samfunnet. 

 

Forberedelser 

Det ligger mye planlegging bak en visitasuke. Prost Gunnar Ellingsen har ledet prosessen 
sammen med ansatte og menighetsråd. Prosten har gjennomført kontorvisitas, og rådgiver på 
bispedømmekontoret har utarbeidet en rapport om kirkebyggene. Menigheten har levert en 
fyldig visitasmelding før visitasen, og dere har laget et fint program for meg som viser mye av 
bredden i menighetslivet og kontaktpunktene dere har ut i lokalsamfunnene. 

 

Stab og menighetsråd 

Selve visitasuken startet med møte med stab og representanter fra menighetsråd. Sammen 
gjennomgikk vi program for visitasuken. Litt senere på kvelden møtte jeg også hele 
menighetsrådet med kommunal representant, Sig Tove Aasen, som stilte med nydelig 
ertesuppe (til god etterfølgelse for fremtidige kommunale representanter). 

Det gleder meg at dere i menighetsrådet er så tydelige på hvilke drømmer dere har for 
menighetslivet. Dere trakk frem bibeltimene som har vært holdt som et godt eksempel på både 
fellesskap og næring til troen, og som biskop blir jeg selvsagt glad over at dere ønsker mer av 
det i arbeidet. 

Det ble også en god samtale om at kirken skal være for alle og ha et tydelig fundament. 

Videre snakket vi om at det trengs mange frivillige til mye av det dere ønsker for menigheten. 

Det var flott å møte dere i menighetsrådet og høre hvilke gode tanker dere har for arbeidet, og 
det var også fint å se et såpass ungt menighetsråd som dere er. Det lover godt for menighetens 
fremtid! 

  

 DEN NORSKE KIRKE 

Agder og Telemark biskop 
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Møte med kommune 

Jeg møter alltid kommunens ledelse når jeg er på visitas, og denne gangen fikk jeg ikke bare 
møte ordfører Terje Møkjåland og rådmann Sven Reisænen, men jeg fikk for første gang 
under en visitas delta i et kommunestyremøte. Der fikk jeg gleden av å snakke om forholdet 
mellom kommune og kirke; om samskaping og hvordan kirken kan bidra for at Iveland skal 
være et godt sted å bo. Det var naturlig både i kommunestyret og i møtet med rådmann og 
ordfører at samtalen også dreide seg om menighetens sterke ønske om et nybygg som kan 
ivareta de funksjonene som kirkebygget ikke kan i dag. 

Jeg må også si at det er veldig gledelig med en ordfører som under visitasen prioriterte å være 
med på store deler av visitasprogrammet! En ordfører som har prioritert å være med på så 
mange deler av visitasen, har jeg heller ikke opplevd før. Ordføreren fortjener en stor takk. 
Det er et synlig tegn på de gode relasjonene som er mellom kirke og kommune. 

 

Skolebesøk 

På skolen ble jeg grillet av 8. – 10.klasse. De stilte ikke bare veldig gode spørsmål, men 
mange av spørsmålene var av en slik art at selv dyktige teologer strever med det de lurte på. 
Jeg håper dere voksne vet å lytte til ungdommene deres. De er kloke, og de tenker mange 
spennende tanker som fortjener ærlige svar. 

Rektor Ole Kristen Hægeland og dere andre i personalet på Iveland skole kan være stolte av 
den jobben dere gjør; mitt inntrykk er at dere kjenner elevene godt og behandler dem på en 
respektfull måte. Det er også gledelig å se det gode samarbeidet dere har med Den norske 
kirke, og jeg vil oppmuntre dere til å formalisere dette i en skriftlig plan. 

Jeg var også på besøk i den flotte Skaiaa barnehage. En så fin barnehage tror jeg ikke jeg har 
sett før! Litt tid til leking ble det også. De hadde heldigvis puslespill, som jeg liker godt. 
Deretter var det samling med de eldste der jeg viste frem bispekåpa og det fine bispekorset 
som kongen av Sverige fikk laget til en norsk biskop for omtrent 200 år siden. Det var flere av 
barna som da opplyste om at enten de eller mamma hadde vært i Sverige. 

 

Bedriftsbesøk 

Når jeg er på visitas, er jeg gjerne også på bedriftsbesøk. Det er viktig for meg å møte 
bedrifter som på en eller annen måte preger stedet.  

Denne gange fikk jeg gleden av å møte en liten, men særdeles spennende bedrift: Kristine 
Berge sin «Enklere bondeliv». Det å høre Kristine fortelle om hvordan hun og mannen har 
bygd opp arbeidet, og hvordan hun er så trygg i sin kristne tro og lar den prege dagene – det 
gjorde sterkt inntrykk. 

Å satse på den måten krever mot og sterk vilje. Vi trenger slike personer som tør å satse, 
enten det er i næringsliv eller i menighetsarbeid. 

Jeg fikk også en kort tur innom en annen som er engasjert i sitt fag: Kjell Gunnufsen som 
viste frem mineralsamlingen. Det var interessant og lærerikt å høre om de mange gruvene og 
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mineralene som finnes i Iveland kommune, og hvilken posisjon Iveland har blant geologer. 
Dere flinke til å ta vare på deres historie og særpreg. I de geologiske forholdene her i bygda, 
har dere en nasjonal skatt. 

 

Diakoni 

Jeg vet at dere gjør et flott diakonalt arbeid. Mye av dette er ikke synlig for andre enn de det 
gjelder, men å virke i det stille er kanskje noe av det viktigste innen diakonien. En av dere i 
menighetsrådet ga noen eksempler på det. 

På sykehjemmet er presten jevnlig og holder andakt, og det er fint å se det samarbeidet som er 
ved at Nordkirkens Randi Øyna og Fredrik Netland bytter på å holde andaktene. Jeg fikk 
besøke stedet og hilse på mange hyggelige mennesker. Både ansatte og beboere så ut til å 
trives godt. Nydelig mat har de også! 

 

Gudstjenesteliv og kirkebygg 

Kirkens medlemsundersøkelse viser at et stort flertall av våre medlemmer fremhever 
kirkebyggenes sentrale betydning. De er viktige signalbygg for langt flere enn dem som går 
ofte på gudstjeneste.  

Iveland kirke er et flott bygg, og med en fantastisk plassering. Kirken er godt vedlikeholdt, og 
kirkegården likeså. Kirken er imidlertid dårlig egnet for alle de tiltakene dere kunne tenkt dere 
å gjøre, og det er forståelig at det er krevende med blant annet dårlige toalettfasiliteter, flytting 
rundt på bordet og stoler osv. Dere fortjener noe som er mer funksjonelt. 

 

Utfordringer og veien videre 

Før jeg gir dere noen konkrete utfordringer, så må jeg si litt om staben: 

Den er ikke stor, men den er fin! Oxana Emmelkamp er pålitelig, og spiller fint i sin tjeneste. 
Både klokker Trond Steinsland og kirketjener Arvid Vidnes utfører sine oppgaver på en god 
måte, og så har dere diakon Helga Victoria Aas Johnsen og trosopplærer Anne Cecilie Skaiaa 
i små, men veldig viktige stillinger.  

Kirkeverge Adina Skaiaa holder en stødig hånd over arbeidet, og jobber jevnt også inn mot 
kommunen ved å peke på de utfordringer som finnes. Jeg er trygg på at hun ivaretar arbeidet 
på en god måte. Sokneprest Fredrik Netland har et sjeldent håndlag med hvordan han møter 
andre mennesker, enten det er barna i barnehagen eller de eldre. Jeg ber dere som menighet 
om å ta godt vare på deres ansatte, og vise at dere setter pris på dem. 

 

En visitas er ikke over når jeg drar; på en måte er det nå det begynner. Alt forarbeidet, møtene 
og samtalene peker ut en retning for veien videre. En retning for arbeidet med å vekke og 
nære det kristne liv menigheten. Jeg har møtt en kommune der det er åpne dører overalt for 
menighetens folk. Kommune og kirke spiller på lag på en svært fin måte. Det at ordfører Terje 
Møkjåland prioriterte så sterkt møtepunktene under visitasen understreker dette. 
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Jeg har derfor behov både for å bekrefte alt dere får til og oppmuntre til videre arbeid: 

• De ulike møtene med kommunen bekrefter det gode samarbeidet som allerede finnes. 
Jeg vil utfordre dere til å passe på at kirken er med i kommunens planer, enten det er 
kommuneplanens samfunnsdel, eller det er en formalisert plan for kirke-
skolesamarbeid. Som kirke er vi interessert i å spille på lag med kommunen, og kirken 
har mye å bidra med innenfor mange av de utfordringene en kommune står overfor 
fremover. 

• Dere har en svært liten del av en diakonstilling som deles med flere menigheter. 
Innenfor denne rammen, får dere gjort mye godt og viktig diakonalt arbeid. Hvis det 
finnes muligheter med hjelp av flere frivillige, må dere gjerne gjøre noe mer innenfor 
det diakonale arbeidet. Det vil det bare bli enda mer behov for i tiden som kommer. 

• Til menighetslivet vil jeg si: Sørg for møteplasser hvor dere kan glede dere over 
fellesskapet med hverandre og bygge og styrke dette, og også få næring for troen. 
Menighetsrådet har allerede bekreftet at det er flere som setter pris på slike 
møteplasser, og det er gledelig å høre at dere ønsker mer av dette! 

• Menigheten har gode planer for mye av sitt arbeid. Det finnes et nytt verktøy kalt 
«Helhetlig menighetsplan» som kan hjelpe dere til å strukturere dette, men også til å 
jobbe videre med hvilken profil og hvilken virksomhetssatsing dere ønsker for 
arbeidet fremover. Rådgivere på mitt kontor kan hjelpe dere med dette. 

• Dere har et sterkt ønske om et nytt, tjenlig bygg som skal romme mange viktige 
funksjoner. Jeg støtter dere i dette! Her trenger dere god hjelp fra kommunen når det 
gjelder det økonomiske. Men det er også viktig at det ikke bare blir kommunen som 
må sørge for dette, men at dere har et samspill når det gjelder finansiering. En 
menighet kan komme langt økonomisk dersom man organiserer givertjeneste, og det 
er ofte lettest hvis man har til et konkret formål – som for eksempel et bygg. Det er 
gode rådgivere på bispedømmekontoret som kan være behjelpelige med å få i gang en 
ordnet givertjeneste.  
 

Jeg drar fra visitasen i Iveland sokn fylt med takk, og jeg hilser dere med Paulus sine ord til 
menigheten i Tessaloniki: Vi takker alltid Gud for dere alle når vi husker på dere i våre 
bønner. For vår Gud og Fars ansikt husker vi stadig på hvordan dere er virksomme i tro, 
arbeider i kjærlighet og holder ut i håp til vår Herre Jesus Kristus.  

  

Agder og Telemark bispestol 11.09.22 

Stein Reinertsen, biskop  



Program visitas 2022 Iveland sokn 7. – 11. september. 
(forslag sendt biskop 22. juni, 2022) 

 

Onsdag 7. september  
KL HVA HVOR ANSVAR 

17.00 – 17.45 Åpningsmøte: 
Presentasjon 
Gjennomgang av 
visitasprogram.  
 

Iveland kirke Prost 

18.00 – 19.00 Bedriftsbesøk 
«Enklere Bondeliv» 
m. liten smakebit   

Odderstølveien 48 Sokneprest m. Kristine 
og Preben 

19.15 – 20.45 Møte mellom Biskop, 
MR/Stab m. 
kveldsmat 
Temasamtale: 
Konsolidering i ny 
kirkesituasjon – 
Hvordan bygge 
menighet? MRs 
oppdrag og mandat. 
Hva skal vi være? 

Iveland kirke 
(Oxana kommer kl. 19) 
(Kveldsmat) 
 

Sokneprest / Biskop 
 
Kveldsmat: Kirkeverge 
og MR 
 
Sig Tove  

20.45 – 21.30 Samtale 
Biskop - Sokneprest 

Iveland kire  

 

Torsdag 8. september 
KL HVA HVOR ANSVAR 

08.30  - 08.45 Morgenbønn Iveland kirke Sokneprest 

08.45 – 09.00 Kort gjennomgang av 
dagens program 

Iveland kirke Prost 

09.30 – 10.15 Omvisning og besøk i 
Skaiaa barnehage 

Inkludert samling med 
eldste barna Hva er en 

Biskop? (Vise 
bispekåpe) 

Skaiaa Barnehage Sokneprest m. Styrer 
barnehage 

10.45 – 11.30 Møte Ordfører, 
Rådmann og admin 

Kommunehuset Ordfører/Rådmann 
(Planlegge) 

11.30 – 12.00 Lunsj Kommunehuset  Kommunen 

12.30 – 13.45  Skolebesøk 
Møte ledelse/lærere? 
Ungdomstrinn – Grill 

Biskop 

Skolen Sokneprest m. Rektor 

14.00 – 14.30 Mineralsamling 
v. Kjell Gunnufsen 
 

Åkle  Kjell Øina 



15.00 – 16.15 Besøke Iveland 
omsorgssenter 
15.00 – 15.30: Møte 
Ledelse og ansatte i 
vaktbytte: 
Helhetlig omsorg  - 
livssynspraksis i 
omsorgstjenesten. 
 
15.30 – 16.15: Middag 
m. dessert og 
andakt/samlingsstund 
med beboere.  
Randi Øyna inviteres 

 Iveland 
omsorgssenter 

Sokneprest m. ledelse 
omsorgssenter 

16.30 – 17.00 Pause   

16.45 – 17.45  
 
16:45: Samtale 
mellom Biskop og MR-
leder, Kjell Øina 
 
17:15 Samtale mellom 
Biskop og Kirkeverge 
 
 

Iveland kirke  

18.00 – 18.30 Møte kommunestyre Kommunestyresalen Ordfører/Sig Tove 

18.45 – 19.15 Samtale biskop og 
kirketjener Arnvid 
Vidnes 

Kirka? Biskop 

 

Søndag 11. september 
17.00 – 18.00 Forberedelse 

Gudstjenesten 
Gjennomgår 
gudstjenesten 

Iveland kirke Sokneprest 
 

18.00 – 19.15 Visitasgudstjeneste 
med nattverd. 
Påfølgende 
visitasforedrag 
Biskop  

Iveland kirke Prost, Sokneprest, 
Biskop 

19.15 – 20.00 Kirkekaffe 
 

Iveland kirke Biskop 

 



DEN N ORSKE KIRKE

Prosten i Otredal

Rapport fra kontorvisitasen på Iveland menighetskontor før bispevisitasen september 2022

Kontorvisitas 09.06.2022. Kirkeverge til stede.

Kirkebk e r
Det er ikke ført noe manuelt i Kirkebøkene siden forrige visitas. Alt er ført elektronisk og funnet i orden.

Kallsb ker
Det ble ikke funnet noen kallsbok. Jeg har etterlyst hvor de gamle kallsbøkene befinner seg.

Journal og arkiv
Det jobbes med ajourføring av journal og arkiv. Det er under kont roll.

M enigh etsradets og felle sradets_motebk er
Føres elekt ronisk og funnet i orden.

Dagsregister for kirken
Fra 01.01.2012. Funnet i orden og signert .

Inventarbok
Inventaret i Iveland kirke er lagt inn i kirkebyggdatabasen. Bilder i papirkopi arkivert.

Intern postfordeling  - Gode rut iner.
Ringereglement  - Forelig ger.
Senking av bare  - Bade senkeapparat og tau brukes. Prestene ønsker at båren senkes helt ned.
Oppbevaring av urner  - i safe på kontoret ved behov
Grayprotokoll - fra 2014 lagt inn i Eclesia.
Gravgårdskart  - funnet i orden

Fra 01.02.2022 foreligger det godkjente regler om betaling fo r bruk av kirkene i alle sokn.

Kirkekontoret for kirkeverge og sokneprest ligger sentralt i kommunehuset.

lveland09.06.2022

h e f en»
G unnar oak' 7
Prost

Vennesla menighetskontor
Vennesla kirke

Venneslavegen 282 A
4700 Vennesla

Mobil: 458 02 349
E-post: gunnar.ellingsen@kirkebakken.no



Rapport fra befaring før visitas i 
Iveland kirke 

2022 

  



Om befaringen og befaringsrapporten 
Befaringen fant sted 24. mai 2022. Med på befaringen var kirkeverge Adina Skaiaa, Bjørn Mikal 

Engestøl, Kjell Øina, leder i kirkelig fellesråd og Geir Myre fra Agder og Telemark bispedømmekontor .   

Befaringen omfattet Iveland kirke. Kirken ligger på Birketveit som er det administrative sentrum i 

Iveland. Kommuen ligger i Otredal prosti og kirken forvaltes av Iveland sokneråd. Iveland kommune 

hadde per 24.02.2022 1323 innbyggere. 

Befaringsrapport utgjør sammen med visitasmeldingens del om kirkebygg, også inventarlister fra 

kirkebyggdatabasen, svar på questbackundersøkelse om kirkebygg, bilder tatt under befaringen, 

samt rapporteringen til biskopen om kirkebyggene før visitasen.  Sist visitas i var i 2014 og det 

foreligger befaringsrapport for kirken fra denne gang.   

Fokus på universell utforming   
Etter Lov om likestilling og forbud mot diskriminering kapittel 3, har offentlige og private 

virksomheter rettet mot allmennheten plikt til universell utforming av virksomhetens alminnelige 

funksjoner.    

Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske 

forholdene, inkludert informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), slik at virksomhetens 

alminnelige funksjoner kan benyttes av flest mulig, uavhengig av funksjonsnedsettelse.   

Det finnes byggetekniske standarder som definerer universell utforming. Byggets antikvariske verdi 

vil kunne gjøre at man i arbeidet med tilpasning i enkelte tilfeller må dispensere fra kravene.   

Fokus på inventarregistrering   
Etter § 20, 4. ledd i Kirkeordning for Den norske kirke, skal menigheten føre register over kirkens 

inventar. Dette er utdypet i Regler for inventar og utstyr (fastsatt av Kirkemøtet 15. april 2015) Kap 7 

§ 29: «Menighetsrådet har ansvar for at alt permanent og kirkelig inventar og utstyr registreres i et 

nasjonalt register. Ved visitas og prostebesøk gis det rapport om registreringen. Jamfør følgende 

paragraf, § 30,  skal registeret oppdateres med anskaffelser, endringer, avhendinger og større 

reparasjoner.»   

Vi viser videre til Rundskriv om forvaltning og registrering av kirkeinventar (Rundskriv P-2/2010 fra 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet). Her omtales bl.a. bruken av 

Kirkebyggdatabasen som kirkens offisielle verktøy for registrering i nasjonalt inventarregister.   

Der antall sitteplasser ikke lenger stemmer med kirkebyggdatabasen bør dette meldes inn slik at det 

blir oppdatert.  

Inventar  
Inventar registrert inn i kirkebyggdatabasen. Vi kan også se at den er oppdatert med siste tilføyelser 

På den måten holdes inventarlistene ajour og det er i tillegg lett å kunne sortere ut hva som er 

kommet til sden sist visitas. Vi savner bilder, særlig på eldre gjenstander. Dette er viktig i forhold til 

forsikring og verdisetting. Bilder bør tas etter anvisningenen til KA i kirkebyggdatabasen med egne 

fargereferanser levert av KA. Disse gir også gjenstandene en forbedret tyverisikring.   

Av nytt invnetar siden sist visitas finner vi lyskastere på galleri, nye salmebøker med besifring, Norsk 

koralbok, projektor og mikrofon. Kirken har også fått nytt lerret.   

  



 
Iveland kirke 
 

Iveland kirke ligger i Iveland sogn i Otredal prosti og forvaltes av Iveland sokneråd. 

Kirken ble bygd i 1836 og er den andre kirken på stedet. Kirken har vernestatus som automatisk 

listeført (1650 - 1850). Kirketomt er fredet. Ifølge innberetning før visitas har kirken 350 sitteplasser. 

Iveland er beskrevet som kirkested i skriftlige kilder siden 1426. Middelalderkirkegårdens 

avgrensning er rektangulær, men tidligere kirkegård kan sannsynlig ha vært sirkulær1. Ut fra 

informasjon om bl.a.  takdrypp er avgrensingen satt ut fra samme plassering av kirke som i dag. 

Kirkens historikk er omtalt i et jubileumsskrift: Jubileumsskrift 2012: Iveland kyrkje 175 år av Salve 

Øina og Ålmenn kultursoge (framhald frå band II) 1969, Aslak Fjermedal. Kapittel om kirken.  

 

Universell tilpasning 

   

Kirken har universell tilgang via sideinngang. Rampen er brattere enn norm. Til tross for at døren er 

senket noen centimeter, er det fortsatt for høy kant fra rampe til ytre del av dørstokk. Det er lagt en 

midlertidig rampe i tre. Det er behov for en liten metallrist eller -rampe. Rullestolbruker kan ikke selv 

åpne døren uten hjelp. Det er egnet plass for rullestol i kirken. Det er ikke universell tilgang til koret. 

En rampeløsning til koret vil være plasskrevende da koret er relativt høyt. (4 trinn) 

 
1 Kulturminnesøk/Askeladden 



 

Det er ikke brukbare toaletter i næheten. Det jobbes med planer om nytt bygg som også kan 

inneholde nye toaletter nær kirken. 

Det er plass til rullestol i de områdene hvor de gamel fyringsovnene er tatt bort. Det bør være plass 

til rullestol uten tilrigging og opplysning om rullestolplass i Kirkesøk bør oppdateres deretter. Ellers 

godt samsvar med publikumsinformasjon i kirkebyggdatabasen. 

 

Kirkens konstruksjon 
Kirken er bygget i tre - tømret/laftet. Fasaden er kledd med malt trepanel. Utvendig vedlikehold ble 

sist utført i 2017. Det ble da benyttet annen vannbasert maling. 

Det er ikke rapportert om kjente lekkasjer. Det er ikke kjennskap til råte eller fuktskader.  

I 2016 – ble det utført reparasjon av spontak, tårnreparasjon av luker, tårnpiper smurt med 

vannavvisende stoff, vedlikehold av hoved-tak og maling av kirken. (kirkebyggdatabasen) 

I merknadsfeltet er det bemerket at piper bør demonteres og bygges opp igjen (er ikke i bruk) og at 

termofotografering bør gjennomføres i kuldeperiode. Vi vil anbefale at det heller søkes biskopen om 

å få rive pipene dersom disse er i dårlig forfatning. 

Oppvarming 
Kirken varmes hovedsakelig opp med rørovn under benk. Det er montert gitter på ovnene. 

Ringeanlegg 
Kirken har to kirkeklokker. Begge klokkene har elektrisk ringeanlegg. Klokke og aksel inspiseres 

sjeldnere enn hvert fjerde år. Vi anbefaler at det er rutiner for jevnlig inspeksjon. Den ene av kirkens 

to klokker er støpt i Helsingør i 1656. 

Orgel og piano 
Hovedinstrument i kirken er pipeorgel fra Vestlandske orgelverksted. Det ble installert i 1967 og har 

åtte stemmer, to manuealer og pedaler. Dette rapporteres å fungere bra. Kirken har også et akustisk 

piano.    



Inventar 

 

Kirken har begrenset med riktig gammelt inventar. Den har likevel kulturskatter i form av noen 

stokker med dekorasjon fra den gamle kirken. Videre et skap fra 1700-tallet og noe inventar fra 

midten av 1800-tallet. Skriftstedet på altertavla fra 1803 er malt av Gunnar Salvesen Haugland fra 

Vegusdal som regnes som en av de beste rosemalerne fra Agder2. 

 
2 Jubileumsskrift Iveland kyrkje 150 år 1837 - 1987 



 

Det flotte maleriet som henger i koret, Maria med barnet, malt av Maria Vigeland ble gitt til kirken i 

1974. Det oppleves noe mørkt og har nå fått en belysning fra et spotlys fra gulvet i koret. Det brukes 

gjerne et litt gulaktig lys, noe som gjerne gir maleriet en varme, men som ikke nødvendigvis gir 

maleriet et naturlig lys. Man kan vurdere å søke via biskopen om å få en tilstandsvurdering fra en 

godkjent malerikonservator for eventuell rensing. 

Messehagler finnes i rødt, hvit, grønt og lilla. Messehaglene oppbevares på egnede hengere. Det 

mangler informasjon i kirkebyggdatabasen på noen om hvem som har laget dem. Det er gjennomført 

lysskjermende tiltak for eldre tekstiler.    

Vurdering av kirkens bruksvennlighet 

  

Kirken oppleves som begrensende på aktivitetene i kirken. Den gir ikke de muligheter et nytt 

kirkebygg ville gitt, samtidig som muligheter for å sette opp et supplerende menighetsbygg er 

begrenset innenfor det rammene terrenget rundt kirken gir. Kirken oppleves lite barne- og 

familievennlig, men oppleves likevel mye bedre enn før etter at også den siste fyringsovnen ble 

fjernet. Som nevnt over er det planer om et nytt bygg bak kirken.   



Nytt bygg 
Sammen med representant fra Statsforvalteren ble det i forkant av visitasen foretatt en befaring ute 

med tanke på utredning av alternativer for plassering av nytt servicebygg. Det er ønsket at et slikt 

bygg også kan inneholde noe funksjonalitet for trosopplæring, konfirmantundervisning, 

søndagsskolesamling etc. Et slikt bygg vil kunne løse noen utfordringer ved det gamle kirkebygget, 

men vil være noe begrenset i størrelse og derfor også i funksjon. 

Tiltak siden sist: 
• Nytt lydanlegg  

• Lyskaster på galleri 

• Vedlikehold av alterduk (18/03176) 

• Tatt ut fyringsovn og endret benkeløsning (19/02885) 

• Flytting av projektor (20/04809) 

 

Geir Myre 

 

 


