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Hamar biskops visitas på Tynset   

Visitasforedrag 

_____________________________________ 

Innledning 

Jeg har som biskop i Hamar bispedømme gjennomført visitas i de fire 

menighetene i Tynset kommune; Kvikne, Brydalen, Tylldalen og Tynset.  

I følge primstaven, middelalderens kalender, starter våren i mars-måned 

(Marimesse 25. mars og sommerdag 14.april).  

Vi har gjennom visitasen lokket på våren gjennom ord og toner. Vi har prist 

naturen som på nytt gir vokster og sakte men sikkert vekker alt til liv mens 

snøflak nok en gang har dekket landskapet, og vi har knyttet skjerfet godt 

rundt halsen. Likevel er dette optimismen tid. Om været har vært kaldt, har 

hjertevarmen og mottakelsen vært desto større.  

Det har vært godt å ferdes rundt i den storslåtte naturen her, og få møte folk 

i alle aldre som er flinke, stolte av og engasjerte i hjemstedet sitt og sin 

lokale kirke. Formålet med en bispevisitas er å støtte, inspirere og veilede 

menigheter og ansatte, og til å se hvordan kirkens nærvær synliggjøres på 

de mange ulike måter. Den lokale komiteen har laget et visitasprogram som 

har speilet dette formålet på en veldig god måte, og som har synliggjort at 

dere arbeider for og er – «En åpen og inkluderende folkekirke» som er 

overskriften på deres visitasrapport.  

Dette foredraget handler om det jeg har fått møte og sett disse dagene, og 

hva jeg tenker er områder som trenger særlig oppmerksomhet også i årene 

som kommer. Foredraget vil derfor være todelt. Første del er et tilbakeblikk 

på programmet med fokus på tema vi har berørt i de mange møtepunktene 

underveis disse dagene. I andre del vil dere få noen utfordringer å arbeide 

videre med.  

Del 1 

Oppsummering av programmet 

Onsdag 3. mai 

Visitasen startet med besøk på Opplæringssenteret og samtaler med 

ansatte. På Opplæringssenteret møtte jeg tilflyttere fra mange land hvor 

kommunens verdier trygghet, inkludering, puls og optimisme gir drivkraft 
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inn mot ny mestring, læring, oppstart og tilhørighet for mange. Her fikk jeg 

innblikk i hvordan grunnskole for voksne og introduksjonsprogrammet 

drives, og hvordan språkopplæring, samfunnsopplæring, kulturmøter og 

religionsmøter skjer. «Tynset for alle» er mottoet også her.  

Samtalene med ansatte har gitt meg verdifulle innblikk i hvordan det 

arbeides med å være kirke her.  

Tirsdag 9. mai 

Kvikneskogen var snødekt og en trolsk stemning førte oss mot den flotte 

Kvikne kirke tirdags morgen. Tonen ble satt og formålet med visitasen 

understreket i denne påskekirken med salmene «Nå er det morgen, tåkene 

letter» og «Guds ord det er vårt arvegods». Hele troshistorien er illustrert i 

dette kirkerommet. Vi blir påmint at Jesus Kristus ved sin død og 

oppstandelse kjenner vår livssmerte og gir oss mot, håp og fred. At to 

svensker hoppet rundt på taket for å legge ny spon, gav kirkehusets mots-

perspektiv og gleder nye dimensjoner.  

Vi erfarer at vi er på et sted med stor tidsdybde når vi trer inn i kirkene her 

i Tynset. Gjennom foredrag av dyktige menighetsrådsmedlemmer i kirkene, 

har jeg fått lære mer om kirkenes unike kulturhistoriske verdi, om 

tilhørigheten, stoltheten og identiteten kirkebyggene gir folk her. Jeg har 

også blitt oppmerksom på aktuelle spørsmålsstillinger.   

Den kirkelige staben står i førstelinjetjenesten, og er med å bygge tillit 

mellom kirke og samfunn. Under møtet med de kirkelige ansatte snakket vi 

om det å være kirke slik at vi erfarer at vi er tilstede når folk på forskjellige 

måter og i ulike livsfaser, trenger kirken. Vi snakket om: 

- trosopplæringens plass, stabens opplevelsen av at alle bidrar og 

lysten til å bygge ut en systematisk trosopplæring.  

- At samarbeid beriker alle  

- Viktigheten av å holde fokus på dåps-søking – på hvordan vi kan møte 

tendensen som tallmaterialet viser om at dåpstallet ser ut til å være 

svakt synkende.  

- Om videreutvikling og avklaringer i samarbeidet mellom stab og 

menighetsråd 

Staben melder om trivsel, pågangsmot og fellesskapsbygging. 

Jeg vil berømme at dere har jevnlige stabsmøter. Dette er viktig for felles 
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fokus og kvalitet inn mot å betjene de vi er satt til å være kirke for og 

sammen med.  

Vi fikk servert salat og deilige hjemmebakte rundstykker til lunsj i 

kirkestua.  

På Kvikne skole ble jeg møtt av elever som åpnet vinduer og ropte 

velkommen. Der møtte jeg engasjerte og vitebegjærlige elever. Alle var godt 

forberedt. De spurte om alt fra hva en biskop er og gjør, til saker biskopen 

arbeider med, om menneskeverd og kristendom i møte med andres 

religiøse tro. Møte med barn og unge er en viktig og energigivende del av 

visitasen.  

Etterpå var det møte med skoleledelse og lærere på Kvikne barnehage og 

skole. Vi snakket om viktigheten av et forutsigbart samarbeid mellom kirke 

og skole hvor alt samarbeid skal være tuftet på skolens plan og lovverk. På 

alle skolene vi besøkte, samtalte vi om KRLE-faget og konsekvenser ved evt. 

endring i fagets navn, skolegudstjenester og ekskursjoner. Vi snakket om at 

både skole og kirke på hver sin måte har et samfunnsansvar som handler 

om å gi barn og unge adekvat livskompetanse. Dette innebærer bl.a. 

kunnskap om kristendommens røtter i det norske samfunnet, tro og 

tradisjon, kjennskap til riter og høytider, om kulturhistoriske linjer og 

kunstskatter.  

Gjennomgående på visitasen trakk alle skolene i Tynset fram den gode 

dialogen som er mellom dem og lokalkirka. Det kom fram at det er nyttig 

med en gjennomgang av de samarbeidsplaner for skole og kirke som nå 

ligger der.  

På Vollan fikk vi sitte i det spesielle kapellet. Under stjernehimmelen og 

Rafaelske englevinger, fikk vi en levende historieforelesning om 

oppgangstider og pågangsmot samt nedgangstider og omstilling.  

På ENAN møtte vi de som har vært med å bygge det gode samfunnet som vi 

ofte tar for gitt. Det er alltid med stor respekt og ydmykhet jeg møter eldre 

som bor på ulike institusjoner. Andaktsstunden ble avsluttet med at prosten 

introduserte en gjesteopptreden med Enan-singers til stor glede for alle.  

Tilbake i kirkestua ventet en god viltgryte. Dette var bare det første 

måltidet i en lang rekke med kortreist, kvalitetsmat vi har fått her dag etter 

dag. Det har vært smak av vilt, ulike landbruksprodukter som geit, 

spekemat, yoghurt, rømme, skjørost og songraut. Det har vært vekster fra 
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skog og myr som tyttebær og molte, søte smakfulle kaker og milde jønnbrød 

som smelter på tunga. Tusen takk for all omtanke dere har gitt oss gjennom 

gode måltider! (Nå er det tilbake til knekkebrød og magerost). 

Kvelden ble avsluttet med gudstjeneste i Kvike kirke. Der utfordret 

konfirmanter oss på hvilke verdier vi har som er så viktige for oss at vi ikke 

kan trues til å skifte mening. Kvikne songlag avsluttet gudstjenestefeiringen 

med å peke på det kirkerommet dypest sett formidler; at vi har en å lene 

oss på når vi ikke er sterke, en som er med oss i alle slags dager. «Lean om 

me when you`re not strong, I`ll be your friend, I`ll help you carry on»  

På veien tilbake til Tynset badet fjellandskapet i sol.   

Onsdag 10. mai 

Dagen startet med frokostmøte med skoleledelsen på Nord-Østerdal 

videregående skole. Rektor framhevet bl.a. at Nord-Østerdal gjennomsyres 

av en god kultur for læring og at andelen elever som fullfører videregående 

skole er høy.  

Etter frokosten møtte jeg russen i Tronsalen. Hovedtemaet var 

religionsdialog, og jeg ble grillet av russen i alt fra kristendommens og 

religionens plass i samfunnet, flyktningspørsmål og spørsmål som berører 

menneskeverd, om onani og pornografi og om kristendommens syn på 

russen. Til det siste var mitt anliggende: «feir at dere er ferdige, men sørg 

for å bli ferdige» 

På Furumoen sang og ba vi sammen. Også her var det fint å møte de som 

har bygget vårt samfunn.  

Så var det tid for både å høre om geit og spise geit på Heidrun. Jeg ser at 

Tynset kommune fostrer gründere nå som før. Jeg lurer på om dette kan ha 

med den sterke kulturen for læring å gjøre, om erfart nødvendighet av å 

klare seg selv (ut fra geografisk beliggenhet), om arbeidsmoral og gode 

stimuleringsordninger for entreprenørskap? Alt dette synes å fostre 

optimisme. Lunsjen var en opplevelse av smaker og farger. Mens vi var der 

på Heidrun, kom pilegrimer fra Fåset skole. Igjen fikk jeg møte oppvakte og 

vel forberedte barn til samtale.  

I Tynset kirke møtte vi fellesråd og menighetsråd. Dette er viktige møter 

ved enhver visitas. De kirkelige råd besitter den beste kompetansen på 

hvordan det er å være kirke lokalt, og hvordan det er å være menneske i de 

fire menighetene. Jeg vil honorere rådene for gode visitasrapporter. De 

viser grundighet, oversikt, forutsigbarhet, engasjement og peker på nyttige 
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perspektiv for videre arbeid i menighetene. Jeg vil honorere fellesrådets 

gode vedlikeholdsplan.   

I oktober skal det nye orgelet innvies i Tynset kirke. Jeg må få berømme 

orgelkomiteen for iherdig innsats over lang tid.   

Gjennom visitasen er pilegrimsarbeidet blitt tematisert, særlig i Kvikne og 

Tylldalen.  Den lange pilegrimstradisjonen i Nord-Østerdal aktualiserer 

videre tenkning og utvikling rundt pilegrimstradisjonen lokalt. 

Pilegrimsprest Lars Erlend Kielland kan være en samtalepartner inn i dette 

arbeidet.  

Etter møter med stabene og råd pyntet vi oss til fest for å stå i stil med det 

flotte festpyntede bordet i menighets-salen. Verdien av den store 

dugnadsinnsatsen og frivilligheten i alle menighetene her, er uvurderlig.  

Kvelden ble avsluttet med salmekveld i Brydalen kirke. Gjennom ord og 

toner ledsaget av Brydalen og Finstad sanglag, ble det klart hvordan vi er en 

lokal og samtidig verdensvid kirke. Vi fikk servert trollkrem i denne kirken 

med den flotte utsikten.  

Torsdag 11. mai.  

Torsdagen startet med besøk i Tylldalen barnehage hvor to av barna viste 

oss rundt etter at vi hadde sunget om vennskap og fellesskap sammen.  

På Tylldalen skole fikk vi være med på en kulturstund hvor bl.a. 

Tylldalsangen ble sunget.  I vers to forteller sangen at «Tylldalskjerka æ tå 

mange år så klok». Også her var elevene godt forberedt, og gode spørsmål 

ble stilt. Tre av elevene viste oss rundt på skolen. I etterkant hadde vi et 

kort møte med skoleledelsen og lærerne hvor muligheter i samarbeidet 

mellom skole og kirke ble tematisert.  

Det er grunn til å framheve at det i Tynset er bøker overalt. Det er rik 

utsmykning av både tradisjonelle kunstuttrykk formet i gamle og nye 

materialer, og en eksperimentering med moderne kunst og kunstuttrykk 

som til sammen bygger kunnskap og identitet, og sammenholder fortid og 

nåtid med framtid. Kirkebyggene her med sine kulturskatter og 

kunstuttrykk er også en viktig del av denne identitetsdannelsen.  

I det vi kom til Tylldalen kirke, var det klart for Laudes. Her fikk vi tatt inn 

kirkens storhet mens Olavshymnen ble sunget på latin. Vi fikk lære om 

kirkens historie i korte trekk, og sett messehagelen og den ventede 

Olavsstatuen på bilde.  
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Påsmurte smørbrød fikk vi til lunsj i kirkestua.    

På Litun fikk vi sunget om våren sammen med brukerne. Og vi fikk drukket 

kaffe og snakket godt sammen.  

På Meskano fikk vi et sterkt møte med mennesker som arbeider med 

mestring og omstilling. Alle møtes med respekt, vises tillit og gis ansvar. Der 

påmintes jeg på en særlig måte min egen og alles sårbarhet og hvor viktig 

det er å bli tatt imot og sett som en ressurs, og hvordan tilpasset opplæring 

bidrar til deltakelse i arbeidsprosesser som har betydning og er 

samfunnsnyttige.  Jeg ble imponert over denne bedriftens kvalitetsstempel 

og gode omdømme. Kommunens visjon «Tynset for alle» var synlig også 

her. 

Dagens trimtur ble å gå opp til 9. ende etasje i rådhuset for å møte ordfører, 

rådmann, formannskapet og lensmannen sammen med fellesrådet. Kirke og 

kommune har felles sak på mange områder, det handler i all hovedsak om 

folks livskvalitet, barns vilkår for å bli gangs mennesker, forebygging og 

omsorgsarbeid. Vi fikk en god gjennomgang av kommunen av ordføreren og 

lensmannen fortalte om politiets virke her. Vi berørte folkekirkebegrepet 

og de endrede relasjonene mellom stat og kirke. Vi løftet videre fram 

viktigheten av gode rutiner inn mot budsjett hvor faste møtepunkt mellom 

kommunen og kirkelig fellesråd inngår. Jeg opplevde at det ble et møte med 

gjensidig forståelse og respekt.  

Ordføreren bød på smakfull middag i kantina hvor ansatte i Meskano 

serverte oss.  

På veien til bilen etter endt middag, så jenter i en russe-van meg, og kastet 

seg over meg med gode klemmer og inviterte meg inn i «bussen med 

stjernehimmel». Dette var et energisk møte med jenter vi hadde møtt dagen 

før på videregående skole.   

Kvelden ble avsluttet med folketonemesse i Tylldalen kirke med sangere og 

musikere fra mange steder i Tynset sammen med Tylldalen blanda kor. 

Også her ble vi utfordret av konfirmanter på hvilke verdier som ikke er til 

salgs. Kirkekaffen i kirkestua som Bygdekvinnelaget hadde stelt i stand 

hvor bl.a. songraut til vafler ble servert, gav oss en god avslutning også på 

denne visitasdagen.     
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Visitasgudstjenesten søndag ble holdt i Tynset kirke med påfølgende 

kirkekaffe og visitasforedrag i kantina på Nord-Østerdal videregående 

skole.  

  

  Del 2 

Når jeg nå går over til del 2 av foredraget vil jeg peke på noen stikkord for 

videre arbeid i menighetene, i kirkelige råd og i samarbeidet med hele 

lokalsamfunnet.  

I bispedømmets måldokument har vi fem hovedområder, og jeg vil bruke 

dem som overskrift på utfordringene til menighetene her.  

Det første hovedområde er 
I Gudstjenester og kirkelige handlinger 
I Tynset arbeides det godt med gudstjenester og kirkelige handlinger. Den 
norske kirke har de senere årene vært gjennom store reformprosesser; 
både med tanke på gudstjenestereform og trosopplæringsreformen. Her i 
Tynset er trosopplæringsplanene nå i en godkjenningsprosess. Det er ingen 
tvil om at kirkens gudstjenesteliv gjennom kirkeåret blir sterkt påvirket av 
disse planene. Dette gjør noe med hvordan vi strategisk må planlegge den 
kirkelige aktiviteten. Derfor blir min første utfordring:  
 

1) Å gjennomgå årshjulet i menighetene med hensyn til gudstjenester 

og andre aktiviteter, ikke minst med tanke på trosopplæringstiltak.  

Neste satsningsområde er: 
II Omsorg og solidaritet 

Diakoni er kirkens navn pa  alt omsorgsarbeid. Den virkelige prøvesteinen 
for et fellesskap er hvordan vi makter a  gi menneskeverd til alle og erkjenne 
at vi er avhengige av hverandre.  

Selv om Tynset ikke lenger har diakonstilling, er kirkens diakonale 
engasjement blitt tydeliggjort under flere møtepunkt. Det finnes både 
vaffeltreff, årlig tur for eldre og andre fellesskapstiltak som kirkekaffe og 
utlån av kirkebygg og menighets-sal til andre kirkesamfunn som tilflytterne 
bringer med seg.  Min andre utfordring er:  
 

2)  Å Videreføre allerede igangsatte diakonale tiltak.  

 



 8 

Ønsket om å arbeide framover mot ny satsning på diakonstilling er 
tydeliggjort under visitasen. Min tredje utfordring er:  
 

3) Å fortsette å arbeide for å opprette diakonstilling i en prosentbrøk  

 
Neste hovedpunktet jeg vil fokusere på er: 
 
III Barn og unge 
Det er pa   tre arenaer barn og unge pa  en særlig ma te fa r 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 ma l a  styrke barnas tilhørighet til kirken 
gjennom delaktighet. Den tredje arenaen er barnas dagligliv i barnehager og 
skoler. Vi vet noe om hva det betyr for både barn og voksne å bli kjent med 
sin egen kirke, og hvordan den konkrete kirken blir et symbol på dette å 
høre til i en større sammenheng, og å høre til hos Gud.  
 
Mye god trosopplæring skjer i Tynset som bl.a. dåp, barneklubb, Lys Våken 

og konfirmantarbeid. Kanskje må vi si at det overordnede målet for 

trosopplæringen er at de som nå er barn og unge som voksne skal komme 

med sine egne barn til dåp.  

Det er viktig hva barn og unge lærer, tar del i, hvilke sanger og salmer som 

brukes, hvilke bibeltekster som vektlegges og hvordan kirkerom og 

gudstjenester brukes i trosopplæringen. Innholdet i trosopplæringen må 

både menighetsråd og ansatte ha et engasjement i forhold til, og med jevne 

mellomrom snakke sammen om det. Trosopplæringen skal inneha 

kunnskap, den skal dufte og smake.  

Når dere nå skal arbeide videre med å innføre trosopplæringstiltak i større 

omfang, er min fjerde utfordring:  

4) Å skynde seg langsomt i opptrappingen og gjennomføre noen tiltak 

om gangen med god forankring blant ansatte og råd.  

Dialogen mellom skole og kirke og barnehage og kirke er grunnleggende 
god. Endringer i forholdet mellom stat og kirke har ført til noe usikkerhet 
på hva som er mulig samarbeid i skolen. Min femte utfordring er todelt:  

5)  
a) Å ta en gjennomgang av skole-kirke samarbeidet med grunnskolene 

inn mot gjeldende lov- og planverk.  
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b) Videreutvikle det ny-oppstartede samarbeidet med Nord-Østerdal 
videregående skole og se på muligheten av å gå fra sporadisk 
samarbeid på enkelte tema til mer fast relasjon.  

 
Det neste temaet er: 
IV Kirken i lokalsamfunnet 
Kirken er alltid knyttet til et sted. 
På visitasen har vi sett at konfirmantene har arbeidet med reformasjonen 
og dens betydning.  31.oktober 2017 er 500 år siden Martin Luther slo opp 
sine 95 berømte teser pa   kirkedøra til slottskirken i Wittenberg. Dette 
markerte starten pa   reformasjonen, som pa   sa  mange vis har preget ogsa   
Norge som land og samfunn. Det er lagt mange planer nasjonalt for hvordan 
500-a rsjubileet kan markeres. Lokalt er dette ogsa  en viktig anledning. For 
eksempel er bibeloversettelse til den enkeltes morsmål, og fremveksten av 
salmesang og salmebøker, noe reformasjonen ga avgjørende bidrag til. Min 
sjette utfordring er: 
 

6) Å se nærmere på hvordan reformasjonsjubileet videre kan markeres i 
2017 og de kommende årene lokalt i soknene i Tynset ved f. eks å: 

a) Lage en bibel- og/eller salmebokutstilling 
b) En utstilling av dåpskjoler  
c) se på ulike trosuttrykk som finnes i lokalmiljøet – som f.eks. gamle 
skoleplansjer med motiv fra bibelfortellinger og håndverksprodukter i 
hjem og forsamlingshus.  

 
Vi har sett at det er et godt samarbeid mellom kommunen og kirken. Det er 
viktig med gode og formelle rutiner fram mot budsjett, og slik sikre god 
informasjon og flyt. Det er også nyttig å ha et statusmøte om utviklingen i 
andre halvdel av året. Min sjuende utfordring er å:  
 

7) Stadfeste og styrke samarbeidet med kommunen gjennom å 

formalisere årlige budsjett- og statusmøter for økonomi 

Pilegrimstradisjonen i Nord-Østerdal er lang. Østerdalsleden går gjennom 

to av soknene i kommunen, Tylldalen og Tynset. Brydalen og Kvikne har 

nærhet til leden. Visitasen har avdekket et engasjement for pilegrimsarbeid, 

og jeg har fått kunnskap om at det er noen åpne sommerkirker. Min åttende 

utfordring er: 

8) Å se på muligheten av å ta metoden pilegrim mer aktivt i bruk i 

menighetsarbeidet  
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Det siste punktet jeg vil snakke om i dag er: 
V Medarbeiderskap og organisering 
 
De kirkelige ansatte i Tynset har jevnlige stabsmøter, noe som er et viktig 
arbeidsredskap både med bakgrunn i de belastninger kirkestaben har stått 
i, og behovet for tett samhandling. Min niende utfordring er: 
 

9) Å fortsette å holde fokus på arbeidsmiljøet og den gode 
stabsutviklingen som er i gang 

 
Den gode virkningen av frivillighetsfesten under visitasen, viser at det å 
feire at vi sammen er kirke, styrker fellesskapet mellom stab og frivillige og 
menighetene imellom. Min tiende utfordring er:  
 

10) Å fortsette å ha samlinger for frivillige   
 
Et annet viktig redskap er, slik som også Kirkeloven § 9 fremhever, et møte 
mellom menighets og stab en gang i året. Dere folkevalgte har nå sittet ca. 
ett og et halvt år i deres posisjoner. Dere har gjort dere flere erfaringer og 
det har vært mange ting å sette seg inn i. Min niende utfordring er å:  
 

11)  

a) Gjennomføre en årlig felles møte mellom menighetsråd og alle 

kirkelige ansatte, for å arbeide med menighetsforhold og de felles 

oppgaver som foreligger. Inn i dette hører det med en gjennomgang av 

roller og ansvarsfordeling. 

b) Arbeide videre med spørsmålsstillingene som er tematisert i 

menighetenes rapport til visitasen  

 
Avslutning 
Så er tiden kommet for å takke for visitasen. Hjertelig takk til alle som har 
vært involvert i planlegging og tilrettelegging. Takk for alle de gode 
rapportene som ble sendt inn på forhånd. Takk for tillit, gjestfrihet og 
hyggelige bordfellesskap. 
 
Takk for besøkene i kirkerommene her som gir næring til både røtter og 
vinger.  
Takk til alle for mange gode møter med mennesker i alle aldre. Jeg tar alle 
disse møtene med meg, alle de gode, faste håndtrykk, smil og ordskifte, ja, 
alt jeg har opplevd under visitasen.  
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«Kjæm`n tel Tynset så trivs`n» er sant; «Je kom tel Tynset og har hatt gode 
visitasdager her» Hjertelig takk. 
 
Gud velsigne Kvikne, Brydalen, Tylldalen og Tynset sokn! 
Gud velsigne Tynset kommune! 
 
Solveig Fiske 
Hamar biskop  
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Utfordringene gitt av biskop Solveig Fiske til menighetene tilhørende Tynset kirkelig 

fellesrådsområde i forbindelse med visitas 3. mai og 9.-14. mai 2017.  

 
1) Å gjennomgå årshjulet i menighetene med hensyn til gudstjenester og andre 

aktiviteter, ikke minst med tanke på trosopplæringstiltak.  

 
2)  Å Videreføre allerede igangsatte diakonale tiltak.  

 
3) Å fortsette å arbeide for å opprette diakonstilling i en prosentbrøk  

 
4) Å skynde seg langsomt i opptrappingen og gjennomføre noen tiltak om gangen 

med god forankring blant ansatte og råd.  

 
5)  
a) Å ta en gjennomgang av skole-kirke samarbeidet med grunnskolene inn mot 

gjeldende lov- og planverk.  
 
b) Videreutvikle det ny-oppstartede samarbeidet med Nord-Østerdal videregående 

skole og se på muligheten av å gå fra sporadisk samarbeid på enkelte tema til 
mer fast relasjon.  

 
6)   Å se nærmere på hvordan reformasjonsjubileet videre kan markeres i 2017 og 
de kommende årene lokalt i soknene i Tynset ved f. eks å: 

a) Lage en bibel- og/eller salmebokutstilling 
b) En utstilling av dåpskjoler  
c) se på ulike trosuttrykk som finnes i lokalmiljøet – som f.eks. gamle skoleplansjer 
med motiv fra bibelfortellinger og håndverksprodukter i hjem og forsamlingshus.  

 
7) Stadfeste og styrke samarbeidet med kommunen gjennom å formalisere årlige 

budsjett- og statusmøter for økonomi 

 

8) Å se på muligheten av å ta metoden pilegrim mer aktivt i bruk i 

menighetsarbeidet  

 

9) Å fortsette å holde fokus på arbeidsmiljøet og den gode stabsutviklingen som er i 
gang 

 
10) Å fortsette å ha samlinger for frivillige   
   
11)  

a) Gjennomføre en årlig felles møtedag mellom menighetsråd og alle kirkelige 

ansatte, for å arbeide med menighetsforhold og de felles oppgaver som foreligger. 

Inn i dette hører det med en gjennomgang av roller og ansvarsfordeling. 

b) Arbeide videre med spørsmålsstillingene som er tematisert i menighetenes 

rapport til visitasen  


