
Hamar biskops visitas i Elverum 19. til 25. september 2016 

 

Visitasforedrag 

_____________________________________ 

 

Del 1 

Innledning 

Jeg har denne uken gjennomført visitas i de fem soknene her i Elverum 

fellesrådsområde: Nordskogbygda, Hernes, Sørskogbygda, Heradsbygd og Elverum 

sokn. 

Tema for visitasen har vært «Kan du høre folkets sang?» 

Sammen har vi denne uken både fått synge og lytte, og vi har snakket sammen om 

hvordan det er å være kirke her. 

 

I visitasreglementet for Den norske kirke heter det ”En visitas har som formål å 

støtte, inspirere og veilede menigheten og ansatte, og gjøre kirkens nærvær synlig i 

lokalsamfunnet».  

Dette har vært det overordnede perspektivet også for dagene i Elverum. 

Takk til den lokale komiteen som har laget et visitasprogram som har speilet folkets 

sang på ulike vis; samlinger i de fem kirkene,  møter med kirkens ulike 

rådsorganer, drøftinger med de ansatte, dialog med ulike samarbeidspartnere, og 

programposter som har latt oss oppleve både den felles sangen, instrumentenes 

klang og enkeltmenneskers stemme.  

 

Dette visitasforedraget vil være todelt, hvor den første delen er et tilbakeblikk på 

visitasdagene, mens den andre delen handler om de utfordringer jeg vil gi til videre 

arbeid i tiden fremover. 

 

Oppsummering av programmet 

 

Mandag 19.september 

 

Tonen ble satt for oss da vi møttes til morgensang i Heradsbygd kirke. 

Ute lå det fortsatt morgentåke, men inne ble vi møtt av et lyst og åpent kirkerom. 



Alterpartiets bilder av den hellige familie og av de tre vise menn minnet oss om at 

folkets sang er en sang av mennesker i forskjellige aldre og under ulike livsvilkår.  

 

Etter morgensang i kirkerommet samlet vi oss til møte med de kirkelig ansatte i 

menighetssalen. Møtet bar preg av det mangfold av tjenestegrupper og kompetanse 

som finnes i Elverum, og yrkesstolthet og engasjement for arbeidet – både i den 

jobben som hver enkelt gjør, men også det som blir gjort i fellesskap.  

 

Etter en god lunsj servert av menighetsrådet i Heradsbygd, dro vi videre til 

Sorenskrivergården barnehage. Der fikk vi møte barnas sang, vi ble både sunget for 

og fikk synge med, og det ble tid til omvisning i barnehagen. 

 

Deretter reiste vi til Frydenlund skole. Det var så hyggelig å bli møtt av høflige og 

imøtekommende elever som allerede i skolegården kom for å håndhilse. 

Inne i klasserommet til en av gruppene i 7.trinn, ble det tid til spørsmål og samtale, 

vi fikk høre elevenes erfaringer og minner fra godt samarbeid mellom skole og 

kirke, og vi fikk ta del i vakker salmesang. 

 

Etter klassebesøket møtte vi skoleledelsen fra flere skoler, samt Elverum 

kommunes oppvekstsjef, til felles drøfting om skole-kirkesamarbeidet, og vi fikk 

blant annet høre tanken om at i Elverum skal alle i størst mulig grad få lik mulighet 

til læring og utvikling. Det er lange tradisjoner for godt samarbeid mellom kirke og 

skole her. Sammen snakket vi om hvordan dette kan videreutvikles i henhold til lov 

og planverk, i relasjonene mellom barnehagene, skolene og kirken. 

 

Så var det tid for å reise til Nordskogbygda og kveldssang. Det var gledelig å se et 

godt oppmøte av folk i ulike aldre, fra barn til de eldste i blant oss. Og så fint å få 

høre familiekoret. 

 

Etter kveldssangen i kirka gikk vi over til Kirkeby skole for møte med 

menighetsrådene i Nordskogbygda, Hernes og Sørskogbygda. På visitas er det 

viktig å sette av god tid til drøftinger med kirkas folkevalgte. Sammen med de 

ansatte kjenner de hvor skoen trykker, og hvilke utfordringer det må arbeides med. 

Møtet ble avsluttet med smakfull servering, og hyggelig fellesskap rundt bordet. 

 



Tirsdag 20.september 

Tirsdagen begynte med bedriftsbesøk hos Curida, hvor vi fikk innblikk i 

omstillingsarbeid, pågangsmot, eieforhold til egen arbeidsplass, samt betydningen 

av god kvalitet for å lykkes i krevende faser. Vi vet hvor mye det betyr med gode 

og trygge arbeidsplasser i lokalsamfunnet, og vi fikk se noe av hvordan det 

arbeides grundig for å sikre og videreutvikle bedriften. 

 

Vi kjørte deretter til Sætre alders- og sykehjem, som ligger så vakkert til. Der møtte 

vi beboere og ansatte i festsalen. Det er så viktig å ha gode institusjoner for å ta 

vare på de eldste i blant oss. 

 

Så reiste vi med lokal kjentmann Arve Øwre innover i Sørskogbygda og opp til 

Renosdammen. Vi fikk lære om flyktningerutene til Sverige under andre 

verdenskrig, og høre om enkeltmenneskers innsats for å hjelpe til å berge folk på 

flukt. I vår tid er det stillhet i skogen, og store kontraster til krigens dager. Samtidig 

kan vi ved hjelp av merking og informasjon få lytte til skogens og stienes stemmer, 

de minner oss om at også mange nordmenn gjennom historien har opplevd å måtte 

flykte for å berge livet. 

 

Men også i vår tid er mennesker på flukt. 

Fra lunsj i nydelig septembervær ved Renosdammen, reiste vi til Folkvang og møte 

med flyktningetjenesten. Salen var full av mennesker, og vi ble møtt av et 

fantastisk kulturprogram med livsglede, utfoldelse i sang, dans og kunst, og sterke 

fortellinger fra unge mennesker som har opplevd å være på flukt, og nå er i gang 

med prosessen med å integreres i samfunnet vårt. 

 

Så var det tid for møte med ledelsen for pleie- og omsorgstjenesten i kommunen. 

Sammen fikk vi tid til å snakke om den kirkelige betjeningen på institusjonene og i 

hjemmetjenesten, og hvordan dette arbeidet kan videreføres, styrkes, systematiseres 

og utvikles. Det ble også tydelig for oss hvordan kirkelig nærvær knyttet til 

kommunens arbeid med pleie og omsorg, blant annet gjennom diakonens arbeid, 

utløser frivillighet og bygger livskvalitet for de ulike brukere og beboere. 

 

Et annet godt diakonalt tilbud ble vi vitne til gjennom å spise middag på 

Generalgården, hvor mange møtes annenhver tirsdag til fellesskap og godt og 



næringsrikt måltid. Det var imponerende å se den frivillige innsatsen som ligger 

bak denne tradisjonen. 

 

Så reiste vi tilbake til Sørskogbygda hvor det var tid for kveldssang. Det var 

gledelig å møte et fellesskap av mennesker i alle aldre, og høre både 

folkemusikkgruppa og skolekorpset i et kirkerom vakkert pyntet av 

naturbarnehagen og barna fra «Sammen i kirka». 

 

Deretter ble det tid til et besøk i Elverum kirke hvor korskolen hadde øvelser med 

ulike grupper. Det er fint å få være vitne til hvordan Elverum prioriterer et 

kirkemusikalsk korarbeid med høy kvalitet og god ledelse. Vi fikk høre vakker 

sang, og det ble tid til samtale med barna. 

 

Etterpå var det møte med menighetsrådene i Elverum og Heradsbygda i 

Generalgården.  Det var også her fint å merke engasjementet for det lokale 

kirkelivet, og sammen få tid til å snakke om hva vi ønsker for kirka både nå og i 

framtida. 

 

 

Onsdag 21.september 

Dagen etter begynte i det nye driftsbygget ved Elverum kirkegård. Vi fikk 

omvisning i det flotte bygget, og møte med kirkegårdsarbeiderne. Med 

yrkesstolthet og engasjement arbeider de ansatte for at kirkegårdene skal fremstå 

vakre og velstelte, selv om det i perioder kan være krevende å få tid til alt som skal 

gjøres.  

 

Veien gikk videre til Glåmdalsmuseet, hvor vi fikk omvisning i utstillingen Latjo 

Drom, og møtte representanter for tater/romanifolket. Viola og Marenius Karlsen 

sang, og vi fikk høre fortellinger, både om stolthet og styrke i folkets kultur, men 

også fortellinger om den undertrykkelse og forfølgelse tater/romanifolket har vært 

utsatt for av Den norske kirke, Norsk misjon blant hjemløse, og samfunnet ellers. 

Jeg kjenner behov for igjen å beklage Den norske kirkes bidrag til dette. 

Det gjorde et sterkt inntrykk å høre om prosessene knyttet til forsoning og 

oppreisning, og de utfordringene man fortsatt står i. 

 



Deretter var det møte med Festspillene i Elverum. Denne festivalen med høy 

kvalitet har lenge vært et bærende element i Elverums kulturliv, og den har også på 

ulike måter involvert kirken. Vi drøftet hvordan dette samarbeidet kan styrkes og  

videreutvikles. 

 

Vi kjørte til Hernes kirke for å møte barnekoret. Sammen fikk vi en fin stund i 

kirka. Det er godt å lytte til barnas sang, og merke at det arbeides godt med 

korarbeid også i Hernes. 

 

Elverum folkehøgskule sto sentralt i dagene 9.-11. april 1940. Her var konge og 

regjering samlet, her ble viktige avgjørelser tatt.  

I forbindelse med besøket på folkehøgskulen fikk vi både høre fortellingen fra 

krigsdagene, og de siste årenes prosess med arbeidet knyttet til filmen «Kongens 

Nei», ble presentert. At kongen sa nei, ble et ja til noe annet, et ja til å kjempe for 

frihet og rett. Dette inspirerer og utfordrer også i vår tid. 

 

Så fulgte møte med Elverum kirkelige fellesråd. Sammen snakket vi om oppgavene  

knyttet til drift og forvaltning, og vi forberedte oss til neste dags møte med  

ledelsen i Elverum kommune. 

 

På kirkegården i Elverum har dere nå reist en minnestein over de mobiliserte som 

falt under bombinga. Kulturkvelden i Elverum kirke under overskriften «Kjemp for 

alt hva du har kjært», begynte ute ved minnesteinen med taler, sang, avduking av 

steinen og lesning av navn på de mobiliserte som omkom. 

Frihet koster. Det merket de som kjempet under andre verdenskrig. Men kampen 

for frihet koster også i dag. Det fikk vi høre mer om når kulturkvelden fortsatte 

inne i kirken. Hernes korforening og Leirets damer sang for oss, og vi fikk også 

synge mye sammen. 

 

 

Torsdag 22.september 

Torsdagens program startet med møte med kommunen. Politistasjonssjefen i 

Elverum deltok også på møtet. Elverum er i vekst, samfunnet er i endring og 

utvikling, og samtidig er det her som andre steder alltid utfordringer i forholdet 

mellom ressurser og behov. Vi samtalte om bo- og levekår i Elverum kommune, 



sett både fra kommunens, kirkas og politiets ståsted. Når det oppstår kriser, blir 

kommune, politi og kirke ofte involvert. For at arbeidet i krisesituasjoner skal bli 

best mulig, er det viktig at man har god kjennskap til hverandre. Jevnlige 

møtepunkter og kontakt er slik sett av stor betydning. 

 

Etter lunsj reiste vi til Østlendingen for å  samtale om medias plass og rolle i 

lokalsamfunnet, endringene og omstillingene i mediehverdagen, og medias 

formidling av folkets stemmer. Mange kan kjenne det slik at det er krevende å stake 

ut kurs i møte med framtida, og mediebedriftene våre er av dem som kjenner dette 

aller tydeligst. 

 

Mange barn og ungdommer her i området bruker tilbudene til Elverum kulturskole. 

I sitt ukentlige arbeid når de over 800 elever, og den enkelte får utvikle sine 

kunstneriske egenskaper og formidlingsevner, i samspill med andre. Det var flott å 

møte engasjementet hos kulturskolens ledelse. I møtet med kulturskolen fikk vi 

også høre vakker pianomusikk, og det ble tid til å drøfte videre utvikling av mulige 

samarbeidsområder, som for eksempel opplæring i orgel og langsiktig rekruttering 

til kirkemusikeryrket. 

 

Konfirmasjonstiden er viktig for en stor andel av ungdommene i Elverumsområdet, 

og i Elverum kirke fikk vi være sammen med konfirmantene og høre om det gode 

og innholdsrike arbeidet som er etablert her over år.  

 

Så reiste vi til Hernes kirke hvor det først var kaffe og sosialt samvær, før vi fikk 

være sammen om evensong, med gode bidrag fra blant annet Cantate Domino og 

Elverum kirkes ungdomskor. 

 

Som dere forstår har det blitt lagt til rette for et godt og variert program. På ulike 

vis har vi fått høre og møte folkets sang slik den fremstår her i Elverum. 

 

I neste del av visitasforedraget vil jeg peke på noen stikkord for videre arbeid i 

menighetene, i fellesrådet og i samarbeid med hele lokalsamfunnet. 

 

 

 



Del 2 

 

Bispedømmets måldokument har fem hovedområder, og jeg vil bruke dem som 

overskrift på utfordringene til menighetene i Elverum fellesrådsområde. 

 

Det første hovedområdet er 

I Gudstjenester og kirkelige handlinger 

 

Kirken trenger å være relevant i sin tid, og det må stadig arbeides for å være en 

kirke som oppleves som nær og viktig i folks liv. Vi vet at kirkevanene hos folk har 

forandret seg; færre går ofte til gudstjeneste, mens flere kommer ved anledning. 

Det lokale kirkeåret er et sentralt verktøy som gir en oversikt over hva og når ulike 

tiltak skal være, og ses i lys av det som skjer lokalt i kirke og lokalsamfunn. 

Samtidig handler det ofte om ressurser, og derfor blir min første utfordring: 

 

1) at man i soknene Heradsbygd, Nordskogbygda og Hernes ser nærmere på 

årshjul for menighetens liv, og hvordan lokalt kirkeår kan utvikles og fornyes i 

samarbeid med andre lokale samfunnsaktører 

 

Kirkelivet i Elverum bærer preg av satsning på kirkemusikk. Det er flott å se det 

bevisste arbeidet som drives, med god kvalitet, og et aktivt og kompetent 

kirkemusikalsk fagmiljø i samspill med andre kirkelig ansatte og kulturelle aktører 

i nærområdet. For kirkemusikkens kvalitet er også gode orgler viktig. I et område 

med fem kirker, er det alltid en pågående prosess å vedlikeholde og fornye 

instrumentene i kirkene. 

For å videreutvikle det kirkemusikalske arbeidet er min andre utfordring til de fem 

soknene: 

 

2) å utarbeide Lokal plan for kirkemusikk, med særlig oppmerksomhet mot videre 

samarbeid med Festspillene i Elverum, kulturskolen, og andre kunst- og 

kulturaktører 

 

Helt sentralt i gudstjenesteliv og kirkelige handlinger står de fem kirkerommene i 

Elverum. Det er alltid en glede å reise rundt og komme til de ulike kirkene i 

forbindelse med visitas. Kirkerommet er et bærende element i den lokale 



identiteten som kirke, og et sentralt rom i møte med avgjørende hendelser i 

menneskers liv. Kirkerommet som fysisk sted, står i samspill med liturgiene og 

ritualene som skjer der, og derfor er det viktig at disse ivaretas, og er ryddige og 

velholdte. Det er fint å se hvordan dere i Elverum er opptatte av å ta vare på og 

utvikle kirkebyggene. Det vitner om respekt og omtanke for den rollen disse 

byggene har i et lokalsamfunn; som et orienteringspunkt for livet og for 

fellesskapet på hvert et sted.  

 

I arbeidet med fortsatt utvikling av kirkebyggene, vil jeg løfte fram utfordringer 

som gjelder Hernes og Nordskogbygda.  

Alterbildet i Hernes er mørkt, og det harmonerer ikke godt med det høyreiste og 

«luftige» kirkerommet. Våpenhuset i Hernes fremstår med for dårlige lysforhold: 

Jeg utfordrer derfor til: 

 

3) Å arbeide med to forhold knyttet til Hernes kirke.  

a) At menigheten i samarbeid med Riksantikvaren, setter i gang en 

prosess med endring av alterbildet i Hernes kirke. 

b) I samarbeid med Riksantikvaren å tematisere hvordan kirkens 

våpenhus kan fremstå med bedre lysforhold enn det gjør i dag. 

Neste utfordring er 

4) Å arbeide med to forhold ved Nordskogbygda kirke.  

a) Å iverksette en prosess knyttet til universell adgang til kirkerommet.  

b) Å se nærmere på oppbevaring og plass til lagring av kirketekstiler og 

annet inventar. 

 

 

Neste satsningsområde i bispedømmets måldokument er: 

 

II Omsorg og solidaritet 

Diakoni er kirkens navn på alt omsorgsarbeid. Den virkelige prøvesteinen for et 

fellesskap er hvordan vi makter å gi menneskeverd til alle og erkjenne at vi er 

avhengige av hverandre.  



Her i Elverum har dere siden 2004 hatt diakon, og det foregår et omfattende 

diakonalt arbeid i samspill med andre ansatte og frivillige. Den femte utfordringen  

berører alle fem sokn: 

 

5) å gjennomgå Lokal plan for diakoni, og herunder arbeide videre med tiltak i 

samarbeid med flyktningetjenesten i Elverum, med utgangspunkt i prosjektet «Det 

gode møtet» 

 

Under overskriften «omsorg og solidaritet» hører også vern om skaperverket med. 

Vi har bare en jord, og vi er kalt til å verne om den. Her må også Den norske kirke 

gå foran, med vilje til endring og forslag til konkrete tiltak. Den sjette utfordringen 

knytter seg til dette: 

 

6) at alle fem sokn i Elverum tar steg for å bli grønne menigheter, i tråd med tiltak 

og planer for dette. 

 

Solidaritet strekker seg ut over landegrensene. I menighetenes liv blir dette ofte 

synlig når det er ofring i gudstjenestene, ved at vi samler inn penger til hjelpetiltak 

og andre gode formål i land hvor mennesker lider nød. Mange slike tiltak drives av 

misjonsorganisasjonene. I samarbeidsrådet for menighet og misjon for Hamar 

bispedømme, er vi opptatt av at flest mulig menigheter bør knytte seg til en konkret 

misjonsavtale. Min sjuende utfordring er derfor: 

 

7) å starte en prosess hvor alle sokn i Elverum vurderer å knytte seg til en felles 

misjonsavtale 

 

Så til et tema som er helt sentralt i et hvert lokalsamfunn. Det handler om hvordan 

vi tar vare på hverandre, i møte med alderdom, og sykdom av ulikt slag som utløser 

behov for omsorg. I Elverum er det lang tradisjon for kirkelig tilbud og 

tilstedeværelse på aldersinstitusjonene. Men gjennom de siste tiårene har mye i 

pleie og omsorgstilbudet endret seg, og derfor blir min åttende utfordring: 

 

8) at man i samarbeid med kommunens pleie og omsorgstjeneste legger til rette for 

å styrke og utvikle det kirkelige tilbudet, og systematisere ulike tiltak. 

 



 

 

Det tredje hovedområdet hentet fra bispedømmets måldokument, er: 

III Barn og unge 

 

Oppslutningen om dåp er fortsatt høy hos dere. Likevel viser tallene en synkende 

tendens. Noe av dette henger sammen med at vi blir et flerkulturelt samfunn, men 

også blant dem som selv tilhører Den norske kirke, er det færre som døper barna 

sine. Derfor lyder den niende utfordringen: 

 

9) Utvikle tiltak og rutiner som kan bidra til stabil og høy oppslutning om dåp 

 

Videre er samarbeidet med skoler og barnehager viktig. 

Det er på tre arenaer barn og unge på en særlig måte får kjennskap til kristen tro og 

tradisjon. Den første arenaen er hjemmet, hvor det grunnleggende 

verdifundamentet legges. Den andre arenaen er kirkens trosopplæring, hvor vi har 

som mål å styrke barnas tilhørighet til kirken gjennom delaktighet.  

Den tredje arenaen er i barnas dagligliv i barnehager og skoler. I Elverum er det 

allerede et godt samarbeid mellom kirke og skole, og mellom barnehage og kirke, 

men jeg vil likevel legge frem som en tiende utfordring: 

 

10) Å videreutvikle plan for samarbeidet mellom skole, kirke og barnehage i tråd 

med gjeldende lov- og planverk, gjeldende for alle fem sokn. Dette må skje i nær 

dialog med Elverum kommune ved oppvekstsjefen. 

 

Det neste temaet er: 

IV Kirken i lokalsamfunnet 

31.oktober 2017 er det 500 år siden Martin Luther slo opp sine 95 berømte teser på 

kirkedøra til slottskirken i Wittenberg. Dette markerte starten på reformasjonen, 

som på så mange vis har preget også Norge som land og samfunn. Neste år er det 

tid for å markere dette. Det er lagt mange planer for hvordan 500-årsjubileet kan 

markeres i Den norske kirke, men også lokalt er dette en viktig anledning. For 

eksempel er bibeloversettelse til den enkeltes morsmål, og fremveksten av 

salmesang og salmebøker, noe reformasjonen ga avgjørende bidrag til. Min ellevte 

utfordring blir derfor 



 

11) å se nærmere på hvordan reformasjonsjubileet kan markeres lokalt i 

menighetene i Elverum 

 

I lokalsamfunnet har kirke og kommune nytte og glede av godt samarbeid innen 

mange områder. Det handler dypest sett om et felles engasjement for hvordan det 

skal kjennes å være menneske i det lokalsamfunnet vi er del av. 

Her i Elverum er det tradisjon for godt samarbeid mellom kirke og kommune. 

Det er de siste 20 årene investert betydelige beløp for å utvikle kirkegårdene i 

Elverum og sikre tilstrekkelig gravarealer. Etter denne prosessen har alle soknene 

tilstrekkelig gravarealer i så lang tid som det er rimelig å planlegge. Det forutsetter 

imidlertid at en holder fast ved den planen som ble laget for utvidelsen av Elverum 

kirkegård. Den godkjente planen forutsetter at all bebyggelse innenfor det utvidete 

område skal rives. Det omfatter også Svenskebyvegen barnehage, som i sitt 

tomteareal svarer til ca 450 gravplasser.  Disse gravplassene er regnet med og er en 

forutsetning for vurderingen som er gjort, at det ikke trengs å anlegges ny kirkegård 

i Elverum de neste 50 år.  

Behovet for å få frigitt hele arealet innenfor det planlagte utvidelsesområdet 

forsterkes ved behovet som nå etter hvert vil melde seg, for gravplass for 

mennesker med annet livssyn enn det kristne. Fellesrådets ansvar tilsier at en del av 

den utvidete kirkegården bør settes av til graver for andre livssyn. 

Behovet for seremonirom for andre livssyn må tas med i de vurderinger som gjøres 

i forbindelse med uløste bygge- og lokaliseringssaker. Det gjelder det gamle 

gravkapellet, behov for nye kirkekontorer og Elverum menighets behov for plass til 

de virksomheter som ikke kan finne sin plass i kirkerommet. Dette må sees i nær 

tilknytning til Elverum kirke og kirkegården. 

Hele sentrumsområdet vil i de kommende åra preges av vekst og utvikling. I dette 

må kirken, kirkegården og hensiktsmessige kontorlokaler for ansatte sikres 

tilstrekkelig plass. 

Elverum kirke er svært mye i bruk. Med mange mennesker innom kirkehuset året 

rundt, er praktisk tilrettelegging viktig. I Elverum kirke er sakristiet overbelastet 

med flere ulike funksjoner.  

For å møte alt dette jeg nå har nevnt, er min tolvte utfordring: 

 



12) å gjøre en helhetlig vurdering av flere uløste bygge- og lokaliseringssaker ved 

Elverum kirke og kirkegård: hva det gamle kapellet skal brukes til, behovet for 

visningsrom, alternativt seremonirom, toaletter for Elverum kirke, ny inngang til 

kirka for å ta inn bårer, nye kirkekontorer og kirkas behov for rom for sin 

virksomhet i tillegg til kirkerommet.  

 

Som samfunnsaktør er det avgjørende at kirken når ut med god og sakssvarende 

informasjon om sin virksomhet. Hverdagen vår har på mange måter blitt preget av 

en annerledes og langt mer omfattende informasjonsflyt enn for kun noen få år 

siden.   

Min trettende utfordring er: 

 

13) å arbeide med informasjonsstrategi særlig knyttet til nettsider, sosiale medier 

og lokale aktører i mediebransjen. 

 

 

Det siste punktet jeg vil snakke om i dag er: 

 

V Medarbeiderskap og organisering 

Her i Elverum har dere en kvalitetsbevisst og kompetent stab som arbeider godt 

sammen i møte med mange ulike oppgaver i de fem soknene. Kontoret er godt 

organisert og legger til rette for god utnyttelse av tid. Det arbeides målrettet og med 

bevissthet på resultat. Det er viktig at det kan være en kontinuerlig prosess der alle 

ansatte deltar og der arbeid og oppgaver kan drøftes opp mot de mål som er satt. 

Min siste utfordring er derfor: 

 

14) å sette av tid til møte for alle ansatte minst fire ganger årlig, hvor det arbeides 

tverrfaglig med mål og med ulike arbeidsoppgaver som gudstjenesteliv, 

trosopplæring, diakoni, kirkemusikk, drift, økonomi og organisering.   

 

Avslutning 

Så er tiden kommet for å takke for visitasen. Hjertelig takk til alle som har vært 

involvert i planlegging og tilrettelegging. Takk for tillit, gjestfrihet og hyggelige 

bordfellesskap.  

 



Takk til alle for mange gode møter med mennesker i alle aldre. Jeg tar alle disse 

møtene med meg, alle håndtrykk, smil og ordskifte, ja, alt jeg har opplevd under 

visitasen. Hjertelig takk. 

 

Og ikke minst: Takk for sangen. La oss fortsette å lytte til hverandre og synge 

sammen, i hverdag, helg og høytid. 

 

Gud velsigne Nordskogbygda, Hernes, Sørskogbygda, Elverum og Heradsbygd 

sokn. 

Gud velsigne Elverum. 

 

Solveig Fiske 

Hamar biskop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Visitas i Elverum 19. til 25.september 2016 

Utfordringer fra Hamar biskop 

 

1) at man i soknene Heradsbygd, Nordskogbygda og Hernes ser nærmere på 

årshjul for menighetens liv, og hvordan lokalt kirkeår kan utvikles og fornyes i 

samarbeid med andre lokale samfunnsaktører 

 

2) å utarbeide Lokal plan for kirkemusikk, med særlig oppmerksomhet mot videre 

samarbeid med Festspillene i Elverum, kulturskolen, og andre kunst- og 

kulturaktører 

 

3) Å arbeide med to forhold knyttet til Hernes kirke.  

a) At menigheten i samarbeid med Riksantikvaren, setter i gang en 

prosess med endring av alterbildet i Hernes kirke. 

b) I samarbeid med Riksantikvaren å tematisere hvordan kirkens 

våpenhus kan fremstå med bedre lysforhold enn det gjør i dag. 

 

4) Å arbeide med to forhold ved Nordskogbygda kirke.  

a) Å iverksette en prosess knyttet til universell adgang til kirkerommet.  

b) Å se nærmere på oppbevaring og plass til lagring av kirketekstiler og 

annet inventar. 

 

5) å gjennomgå Lokal plan for diakoni, og herunder arbeide videre med tiltak i 

samarbeid med flyktningetjenesten i Elverum, med utgangspunkt i prosjektet «Det 

gode møtet» 

6) at alle fem sokn i Elverum tar steg for å bli grønne menigheter, i tråd med tiltak 

og planer for dette. 

 

7) å starte en prosess hvor alle sokn i Elverum vurderer å knytte seg til en felles 

misjonsavtale 

 



8) at man i samarbeid med kommunens pleie og omsorgstjeneste legger til rette for 

å styrke og utvikle det kirkelige tilbudet, og systematisere ulike tiltak. 

 

9) Utvikle tiltak og rutiner som kan bidra til stabil og høy oppslutning om dåp 

 

10) Å videreutvikle plan for samarbeidet mellom skole, kirke og barnehage i tråd 

med gjeldende lov- og planverk, gjeldende for alle fem sokn. Dette må skje i nær 

dialog med Elverum kommune ved oppvekstsjefen. 

11) å se nærmere på hvordan reformasjonsjubileet kan markeres lokalt i 

menighetene i Elverum 

 

12) å gjøre en helhetlig vurdering av flere uløste bygge- og lokaliseringssaker ved 

Elverum kirke og kirkegård: hva det gamle kapellet skal brukes til, behovet for 

visningsrom, alternativt seremonirom, toaletter for Elverum kirke, ny inngang til 

kirka for å ta inn bårer, nye kirkekontorer og kirkas behov for rom for sin 

virksomhet i tillegg til kirkerommet.  

13) å arbeide med informasjonsstrategi særlig knyttet til nettsider, sosiale medier 

og lokale aktører i mediebransjen. 

 

14) å sette av tid til møte for alle ansatte minst fire ganger årlig, hvor det arbeides 

tverrfaglig med mål og med ulike arbeidsoppgaver som gudstjenesteliv, 

trosopplæring, diakoni, kirkemusikk, drift, økonomi og organisering.   


