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Årsmelding for 2019 
 

1.  Innledning  
 

Hurdal menighetskontor/kirkekontor: Besøksadr.:  Torget 7  

Postadr.:  Minneåsvegen 3, 2090 Hurdal.  

Kontorets åpningstider:   tirsdager og torsdager kl 1000-1400.  

Kirkevergen har kontortid:   mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl 0800-1530 

 

Hurdal menighet hadde pr 31.12.2019:  2152 registrerte medlemmer  (2018: 2197) 

 

Innbyggertallet i Hurdal pr 31.12.2019:   2827 innbyggere   (2018: 2864) 

 

 

 

2.  Tillitsvalgte 
 

Faste medlemmer i fellesråd og menighetsråd fram til 31.10.2019: 

Eldbjørg I. Lundby, Oddbjørn Mulelid, Torun Nordgård, Nancy Rønning, Martin Sigurd 

Johnsen og Grethe Aasen Schjøll. Varamedlem Birgit Dajani har møtt på møtene. 

 

Varamedlemmer:  

Leif Oddvar Teigen og Birgit Dajani 

 

Biskopens representant i fellesråd og menighetsråd: 

Vikarsokneprest Sverre Kragset fom 01.01.2019-31.07.2019 

Sokneprest Hilde Kristine Sando Modalsli 13.05.2019-31.12.2019 

Varamedlem: Fungerende prost Per Kristian Bandlien 

 

Kommunens representant i fellesrådet: 

Asle Hoel-Knai (FrP)  

Kjetil Rydland (KrF) varamedlem 

  

 

Etter kirkevalget 8. og 9. september 2019 ble følgende medlemmer valgt og trådte i kraft 

01.11.2019 

Faste medlemmer i fellesråd og menighetsråd  

Tor Grønvik, Anne Marit Høsteland, Birgitte Hoel-Knai, Grethe Aasen Schjøll, Ståle Kjetil 

Buraas, Nancy Rønning,  

 

Varamedlemmer: 

Trude Iren Trondsen Grytbakk har møtt på møtene 

Torfrid Opheimshaug Hystad, Olav Vold, Eva Berg Knai, Silje Susanne Alvestad  

 

Kommunens representant i fellesrådet: 

Iver Sunnset (V) 

Kjetil Rydland (KrF) varamedlem 



 

 

3.   Bemanning 
 

Hurdal kirkelig fellesråd/Hurdal menighet hadde disse stillingene ved utgangen av 2019: 

 

Daglig leder/kirkeverge:   Odny Kristine Buraas   80% stilling  

            

Organist:    Kaia Georgieva   50 % stilling  

 

Kirkegårdsarbeider:  Steinar Rognstad   40% stilling  

(Utetjenesten)         

          

Kirketjener:    Aina Lauritsen   40% stilling 

(Innetjenesten)    

           

Kirkegårdsarbeider, Skrukkelia: Steinar Rognstad   timebasert 

(Utetjenesten) 

 

Kirketjener, Skrukkelia:  Khalil Dajani    timebasert 

(Innetjenesten)          

 

Trosopplærer:   Wenche Nilsen   20% stilling 

 

Konfirmantlærer:   Kristin Vågåsar Thoresen  20% stilling 

     01.01.2019 – 30.06.2019 

 

Sekretær:    Silje Krey Nitter   15% stilling  

      

 

Renholder (Kirketunet):  Turid Grønning   timebasert  

 

Prostiprest:    Sverre Kragset 

     01.01.2019 – 31.07.2019  50 % 

 

Sokneprest: Hilde Kristine Sando Modalsli 100% 

 13.05.2019 - dd 

  

 

Medliturg (tekstlesere)  
Denne tjenesten ivaretas av frivillige, både i Hurdal kirke og Skrukkeli kapell. 

Menighetskontoret setter opp liste over tekstlesere. 

 

 

Kirkeverter 

Ved søndagens gudstjenester er det frivillige kirkeverter som ønsker velkommen, deler ut 

salmebøker og program ved inngangen.  

 
 



4.  Virksomheten 

 

Menighetsråds-/fellesrådsmøter 
Menighetsrådet/fellesrådet hadde 8 møter i 2019. Møtene i menighetsråd og fellesråd holdes 

samme dag, men sakene holdes atskilt (merkes M-sak/F-sak) da kommunens representant har 

stemmerett bare når fellesrådssakene behandles.  

 

Hurdal kirkelig Fellesrådet/Menighetsrådet behandlet totalt 85 saker i 2019 

 

Utvalg 

Menigheten hadde 7 utvalg i 2019 

1. Gudstjenesteutvalget 

 Tor Grønvik, Martin Johnsen, Olav Vold, Kaia Georgieva, Håvard Morten og 

sokneprest. Utvalget deltar i planlegging og evaluering av gudstjenester  

 Det ble avholdt 2 møter i 2019  

2. Medlemmer i styringsgruppa for trosopplæring:  

Vikarsokneprest/Hilde Kristine Sando Modalsli, Eldbjørg I. Lundby og  

varamedlem Oddbjørn Mulelid. Det har vært ett møte i 2019. 

3. Kirketunets husstyre: 
Leder:  Grethe Schjøll  

Nestleder: Irene Mulelid  

Medlemmer: Nancy Rønning 

Tove Hermansen 

Stein Ulseth 

Arne Tømta  

Oddbjørn Mulelid  

Olav Vold 

 

 

4. Menighetens representanter på eldrekaféen:  
      Birgit Dajani, Kari Holmstad, Hermund Stokkenes og Eldbjørg I. Lundby 

 

5. Komité for fasteaksjonen: 
Leder:   Berit Hansen 

KN-kontakt:  Berit Hansen 

Øvrige medl.: Åse Nygård, Grethe Schjøll, Synnøve Morten,  

Astrid og Claudio Würgler, Tone Fossum 

 

6. Menighetsbladets redaksjonskomitè:  
 Medlem fra menighetsrådet – Eldbjørg I. Lundby (rådsleder)  

 I tillegg Terje Kjølsvik og et medlem fra hvert av menighetsrådene i Eidsvoll 

 

7.   Misjonsutvalg:  
 Torun Nordgård og Eldbjørg I. Lundby 



Musikkarrangementer i Hurdal kirke utenom gudstjenestene 
 Jubileumskonsert i forbindelse med Borg bispedømme 50 år, ved Tore Thomassen 

 Julekonsert ved Hurdalskoret  

 

Menighetens misjonsprosjekt – Bibler til Syria 
Etter vedtak i MR ble det ble gitt 4 ofringer til misjonsprosjektet i 2019.  

Det ble overført til kr 7763,- til Det norske Bibelselskap – Prosjekt Syria.  

 

Menighetsbladet «Samlingspunkt» 

 Det kom ut fire nummer av menighetsbladet i 2019.  

 Medlemmer i menighetsrådet har sørget for utkjøring av bladene til de områdene som 

ikke dekkes opp av fellesdistribusjonen.  

 Menighetene i våre to kommuner, Eidsvoll og Hurdal, danner en enhet ved tildeling av 

trosopplæringsmidler og mye av stoffet er derfor felles  

 Menighetsbladet finansieres delvis med gaver og annonser  

 

Menighetens hjemmeside/sosiale medier 
 Menighetens hjemmeside og sosiale medier ajourholdes fra kontoret i tillegg til  

medlemmer i husstyret for Kirketunet 

 Det som legges ut av info er gudstjenester, konserter og andre aktiviteter i menigheten 

 

 

Eldrekafé  
Hurdal menighet samarbeider med Hurdal seniorforening og Hurdal Helselag om å arrangere 

eldrekafé på Helsetunet hver 3. uke, fredager kl 1100-1300 i 2019. Tilbudet omfatter både 

beboere på Helsetunet og pensjonister fra bygda. Her er det mye sang og musikk ledet av 

Ferdinand, kort andakt, bingo, og til slutt servering av varm suppe med brød (som inngår i 

eldresenterets egen plan). Oppslutningen har vært god.  

 

 

Åpen kirke 2019 
Det har vært åpen kirke hver tirsdag kl 1800-1900.  

Det har vært anledning til å tenne lys, finne ro og stillhet til ettertanke og bønn.  

Oppslutningen kan bli bedre, men enkelte benytter seg av tilbudet. Frivillige som deler på å 

være vertskap er: Birgit Dajani, Inger Marie Vold, Gunnvor Garum.  

 

Dugnadsinnsats 

I forkant av 17. mai ble det gjort «vårpuss» ved Hurdal kirke, på kirkegården og rundt 

Kirketunet. Menighetsrådet administrerte og fordelte oppgaver. 

 

Ved Skrukkeli kapell og på kirkegården ble det også gjort dugnad i mai.  

Finn Dølerud sto for organiseringen. Det ble igjen gjort en flott jobb. 

 

Det har vært 64 frivillige til ulike små og store oppgaver innen menighetens virksomhet. 

 

 



Samarbeid over soknegrenser 
Hurdal og Eidsvoll sokn har samarbeidet om trosopplæring og om større arrangement, bl.a.  

konfirmantleiren Hekta på Lillehammer. 

 

Soknene samarbeider også om menighetsbladet, 4 nummer dette året. 

 

Første søndagen i juli er det en etablert tradisjon for at menighetene går sammen om 

utendørsgudstjeneste ved Mjøssamlingene på Minnesund. Slik også i 2019.  

 

Det har også vært et samarbeid mellom Hurdal og Eidsvoll kirkelig fellesråd på økonomisida, 

der fung. Kirkeverge/daglig leder i Eidsvoll har bistått. 

 

 

 

5.  Trosopplæring 

 

Øvre Romerike prosti fikk tildelt faste trosopplæringsmidler også i 2019 
Pengene brukes til å utføre trosopplæringstiltak ifølge den godkjente planen. Det er dannet 

enheter som står for budsjettering, planlegging, innkjøp av utstyr og oppretting av stillinger. 

Eidsvoll og Hurdal er en enhet hvor Hurdal har to medlemmer i styringsgruppa. To 

trosopplærere er ansatt. Eidsvoll som er det største fellesrådsområdet, administrerer enheten 

og står som arbeidsgiver.  
 

Hurdal har ca. 12 % andel i enheten etter antall kirkemedlemmer, dette utgjør en 20% stilling. 

Trosopplæringsarbeidet i Hurdal menighet finansieres av dette tilskuddet samt egne 

kirkeofringer. 

 

Babysang/småtrolltrall ble gjennomført på Kirketunet av Wenche Nilsen, Kristin Thoresen, 

Nilsen og Silje Krey Nitter i 2019. 

Antall: 9 babyer – babysang 

Antall: 12 barn - småtrolltrall 

Tårnagenthelg for 8-9 åringer arrangeres annethvert år, og det ble arrangert i 2019. 

Antall: 2 barn 

4-årsbok ble utdelt på myldregudstjeneste og med aktiviteter i forkant av gudstjenesten.  

Antall: 6 barn 

Barnebibler til 6-åringer. De hadde skattejakt i forkant og utdelingen var på gudstjenesten 

som de deltok i.  

Antall: 7 barn 

LysVåken ble gjennomført helga 1. søndag i advent for 10, 11 og 12-åringer.  

Det er et samarbeid med menighetene i Eidsvoll hvor alle var samlet i Eidsvoll kirke til 

aktiviteter og overnatting.  

Antall: 6 barn fra Hurdal, som også deltok på gudstjeneste i Eidsvoll søndag formiddag. 

Kirkekino: Antall: 18 barn 

Tweensfestival: Antall: 2 barn 

 

Trosopplæringsplan for enheten er godkjent av Borg bispedømme 

 

 

 



 

Dåpsopplæring. Barne- og ungdomsarbeid 

Alle dåpsforeldre har dåpssamtale med prest i forkant av dåpen, og ved dåpen får barnet 

dåpslys og boka Arvegull/Alt er nær meg fra menigheten. Fadderne får fadderbrev.   

Dåpsforeldrene blir invitert til babysang.  

 

Barnekroken 

Barnekroken i Hurdal kirke og Skrukkeli kapell blir vedlikeholdt av Britt Esther B. Jakobsen. 

Barnekroken er kjærkommen og i stadig bruk. Barnekroken i Hurdal kirke fikk en mer 

praktisk løsning i 2019 ved å flytte benken foran inntil veggen bak lekekroken slik at 

foreldre/foresatte kan sitte sammen med barna sine. 

Søndagsskolen  
Hurdal søndagsskole holder til i Hvitesalen på Hurdal Verk. I 2019 har søndagskolen hatt 9 

samlinger og i tillegg deltatt en søndag på gudstjeneste for å invitere fireåringene og andre til 

søndagsskolen. På gudstjenesten bidro barna med sang, lystenning, bønner og tekstlesing. 

Søndagskolen arrangerte juletrefest i januar 2019. Omtrent 50 barn har deltatt på Hurdal 

Søndagsskole en eller flere ganger i løpet av 2019. Det har vært 23 betalende medlemmer i 

2019.  Etter søndagskolesamlingene har det også i år vært ulike aktiviteter som 

luftgeværskyting, riding, aking, bordtennis, sporløype, lagd slim, aktiviteter i gymsalen og 

besøk på Høyt og Lavt i Sørum. Fem av de største barna har i 2019 deltatt på hjelpelederkurs. 

De har etter kurset vært med som medhjelpere på søndagskolen. Aud Randi Rydland, Grete 

Olsen, og Frode Nilssen. Menigheten er takknemlig for søndagsskolens virksomhet som er en 

del av menighetens trosopplæring.   

 

Samarbeid barnehage/skole/kirke 
Alle barnehagene i Hurdal ble invitert til Barnehagesamling i kirka i desember. 2/3 

barnehager deltok. Sokneprest, organist Kaia Georgieva og trosopplærervikar Silje Krey 

Nitter hadde ansvaret. Samlingen inneholder julespill med juleevangeliet, julesanger, bidrag 

fra barnehagene og adventskos.  

 

I juni var 2.klasse på kirkebesøk, der sokneprest Hilde Kristine Sando Modalsli og 

trosopplærer Wenche Nilsen hadde omvisning og litt undervisning. 

I desember var 7.klasse på kirkebesøk, da var det sokneprest og Tor Grønvik som hadde 

omvisning og undervisning. Etterpå spiste de lunsj på Kirketunet.  

I desember var sokneprest med på adventssamlinger i alle trinn på skolen.  

I august var sokneprest i 9.trinn for å invitere til konfirmasjon.  

 

Konfirmantarbeidet 2018/19 
Det var 28 konfirmanter i Hurdal.  

Konfirmantene har hatt undervisning på Kirketunet torsdager kl 14:30 – 16:30 ved 

trosopplærer Kristin Thorensen og Moses Mugisha. Eldbjørg I. Lundby har gjennom 

konfirmantåret stått for matservering. 

Konfirmantene hadde tilbud om Hekta konfirmantleir på Lillehammer. 19 konfirmanter deltok 

fra Hurdal. 

Konfirmantene var bøssebærere ved Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2019. Det kom inn  

kr 22866,- til Kirkens Nødhjelp. 



 

Konfirmantarbeidet 2019/20 
I år er det 21 konfirmanter i Hurdal.  

Konfirmantene har undervisning på Kirketunet torsdager kl 14:30 – 16:30. Sokneprest har 

ansvaret for undervisningen. Moses Mugisha er med som medhjelper, i tillegg til at Britt 

Esther Borgen Jacobsen og Unni Johansen står for matservering.  

Det har vært ett foreldremøte i høstsemesteret, og skal være ett i vårsemesteret. 

Konfirmantene deltar både på obligatoriske og frivillige gudstjenester, og er med én gang hver 

som gudstjenestemedhjelper. Konfirmantene hadde tilbud om Hekta konfirmantleir på 

Lillehammer. 5 konfirmanter deltok fra Hurdal. 

Konfirmantene skal også i år være med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 31.03.20. 

 

 

6.  Andre oppgaver/tiltak 

 

Samling for 50-årskonfirmanter. 
50-årskonfirmantene (gullkonfirmantene) ble invitert til gudstjeneste i Hurdal kirke og 

konfirmantjubileum på Kirketunet søndag 20. oktober. Oppmøtet var 19 gullkonfirmanter. 

 

Juletrefest 
Det var ikke juletrefest i 2019, fordi Menighetsrådet og Søndagsskolen samarbeidet om felles 

juletrefest 5. januar 2020 på Kirketunet.  

 

Nyttårsfest  
Anne Marit Høsteland og Nancy Rønning inviterte også i 2019 til menighetens nyttårsfest.  

Ca 25 personer deltok. Kvelden ble avsluttet med midnattsgudstjeneste i kirka. 

 

Helsetunet – andakter 
Vikarsokneprest Sverre Kragset og sokneprest Hilde Kristine Sando Modalsli har annenhver 

uke hatt andaktsstund på Helsetunet. Organist Kaia Georgieva spiller.  Inger Marie Vold og 

Birgit Dajani har vært frivillig medarbeider. 

 

Kirketunet 
Husstyret ble etablert da Kirketunet åpnet for 4 år siden. Husstyret har i løpet av disse 4 år 

etablert en konto for drift (aktiviteter og innkjøp av utstyr). Dette er finansiert av penger fra 

temakveld, kafèdrift og kaffesalg ved markeder, quiz, musikk-kafè og Undervisning- og 

Undringskveldene. 

Kirketunet har vært mye utleid i 2019 både til bursdager, dåpsselskaper, minnesamvær, 

bryllup, seniorforeningen, og andre aktører.  

 

Markeder på Kirketunet  
Husstyret arrangerte tre markeder høsten 2019; 26.10., 23.-24.11 og 07.12. I tillegg til kafe' 

og butikken "For-Tune' " deltok flere lokale aktører med sine varer. Markedene var godt 

besøkt. 

 



 

Butikk og Kafè 
Butikken «For-Tune’» drives på Kirketunet. Åpningstidene i 2019 for butikken var tirsdager 

kl 1200-1900 og noen lørdager.  På tirsdager er det også kafé med servering av suppe med 

tilbehør, kaffe og kake fra kl 1200-1500.  Det har vært god oppslutning på disse dagene.  

 

Butikken er organisert med eget styre med vedtekter, eget regnskap og eget årsmøte. Den er 

innmeldt i Brønnøysundregisteret som frivillig tiltak, med formål å bidra økonomisk til 

aktiviteter, utstyr og nedbetaling av gjeld på Kirketunet. 

 

Grethe A. Schjøll er leder av styret og ansvarlig for butikken. 

 

Biblioteket på Kirketunet 
Biblioteket på Kirketunet fortsatte også i 2019 med utlån av kristen litteratur. Dette er godt 

tilbud som benyttes. Anne Marit Høsteland og Anne Karin Kirkengen (fram til hun flyttet) var 

bibliotekansvarlige. 

 

Tirsdager på Kirketunet (TPT) 
Husstyret har lagt opp til et variert program gjennom hele året. Disse tirsdagstilbudene har 

samlet mye folk til ulike arrangement.  

 

Stort sett følges denne rytmen: 

 

1.tirsdag; Samling: «Undervisning og undring».  

  Antall arrangement: 6.  Antall tilstede 7-90 stk 

  Enkel servering. Vanligvis ingen kollekt. 

2.tirsdag: Fellesskapskveld  

  Antall arrangement: 9 (inkl. Prøysenkveld).  Antall tilstede 25-45 stk 

  Mat til felles matbord. Arrangøren holder kaffe/te 

3.tirsdag: Quiz   

  Antall arrangement: 4.   Antall tilstede 5-12 stk 

  Salg av snacks og kaffe 

4.tirsdag: Sang- og musikkafè  

  Antall arrangement: 6. Antall tilstede 25-60 stk  

  Kveldsmat / kaker / kaffe. Kollekt  

 

4B -mandager 

"Balanse, bevegelse, litt brød og en bønn" 

4B er et diakonalt lavterskeltilbud i Hurdal menighet som har vist seg å fylle et behov og blitt 

tatt godt imot.  Deltakerne møtes på formiddagen en gang i uka i seks av årets måneder.  I 

2019 har det vært 25 samlinger med omlag 20 hver gang.  Samlingene inneholder en time 

trening til musikk, en liturgisk andaktsstund med sang, veksellesing av bibeltekst og skrevet 

bønn.  Deretter et enkelt formiddagsmåltid med samtale.  Det er ingen deltakeravgift, men en 

oppfordring til kollekt og frivillig bidrag til måltidet. 

Treningen er planlagt slik at den kan løses på forskjellig funksjonsnivå, og andakten har 

sentrale tekster som leses og synges i fellesskap. 2019 er det fjerde året med tilbud om 4B. 

Tone Gustavsen er ansvarlig og leder samlingene. 



 

 

7.   Økonomi 
 

Føring av regnskap: 

Regnskapstjenester Eidsvoll as har ført regnskapet og foretatt lønnsutbetalinger i 2019. 

 

Revisjon: 

Romerike Revisjon er revisor for Hurdal kirkelige fellesråd og menighetsråd.  

             

Kirkeofringene i 2019 ga som resultat totalt kr 185 236,-  Av dette beløpet gikk  

kr 51 396,- til andre og kr 133 140,- til egen virksomhet.  Andre innsamlinger som gaver, 

basarer, messer o.l. kr 39 760,- 

 

Det ble høsten 2019 vedtatt i Hurdal menighetsråd at lånet i Toten sparebank for Kirketunet 

skulle refinansieres. Lånebeløpet ved årets slutt var på kr 2050000,-. Det ble søkt 

refinansiering til KLP-banken. Hurdal kommunestyre vedtok å endre simpel garanti til 

selvskyldnergaranti som ville gi enda gunstigere vilkår hos KLP. Søknaden ble innvilget og 

lånet ble overført KLP februar 2020. 

 
Givertjenesten - Kirketunet 
Givertjenesten fortsatte i 2019. Denne givertjenesten i tillegg til enkeltgaver utgjorde en 

totalsum på kr 201 160,-. En stor takk til alle som bidrar. Pr 31.12.2019 var det 23 faste 

givere. 

 

 

8.  Hurdal kirkelig fellesråd 2019 
 

 Festeavgifter for graver 2019 var budsjettert med kr 340 000,-. 

Det kom inn ca 360 000,- 

 Det har i 2019 vært flere møter mellom Hurdal kommune og Hurdal kirkelig fellesråd 

ang tilskudd, tjenesteyting og investeringsplan/økonomiplan for 2020. På siste møte 

kunne Rådmannen bekrefte at det ville bli bevilget midler både til kirketaket og 

elektronisk ringing ved Hurdal kirke; dette ble vedtatt i Kommunestyret desember 

2019.  

 Rådmannen formidlet også at det ikke ville bli økning i tilskuddet fra Hurdal 

kommune for 2020.   

 Møtene med kommunen har vært ved kirkevergen i Hurdal og kirkevergen i Eidsvoll 

som også dette året har bistått med god hjelp i dette arbeidet. 

 Høsten 2019 ble det vedtatt av både Hurdal kirkelige fellesråd og Eidsvoll kirkelig 

fellesråd at det skulle søkes Departementet om sammenslåing for neste 4-års periode 

som en prøveordning.  

 Det ble utarbeidet søknad med vedlegg som viste hvordan sammenslåingen skulle 

fungere.  

 

 



 Det ble presisert at alle ansatte i Hurdal kirkelig fellesråd skulle beholde sine 

stillinger/stillingsstørrelser og arbeidsoppgaver, bortsett fra kirkevergen som vil få en 

del endringer fordi store deler av kirkevergens oppgaver er fellesrådsoppgaver som da 

vil tilhøre det nye rådet.  

 Kirkekontoret i Hurdal skal bestå med de åpningstider og bemanning som er i dag. 

Under denne prosessen sa sekretæren ved kirkekontoret opp sin stilling med virkning 

fra 01.01.2020. Denne ressursen på 15% ble da foreslått lagt til kirkegårdsarbeider slik 

at den stillingen utvides med 15% til 55% fast (tidligere 40%).  

 Det har vært et utvalg som har utarbeidet denne søknaden bestående av kirkevergen i 

Eidsvoll, nestleder i Eidsvoll kirkelig fellesråd, kirkevergen i Hurdal og rådsleder i 

Hurdal kirkelig fellesråd/menighetsråd. 

 Det ble videre presisert at Hurdal sokn (Hurdal menighet) skal være egen menighet 

som en del av Eidsvoll og Hurdal kirkelige fellesråd.  

 Søknaden ble godkjent av Departementet med virkning fra 01.01.2020, som en 

prøveordning i neste valgperiode 2019-2023. 

 

 

Vedlikehold av Hurdal kirke / Skrukkeli kapell 

 Hurdal kirke ble malt i 2019 

 Det ble skiftet leverandør på alarmsystemer både i Hurdal kirke og Skrukkeli kapell 

fra Nokas til M16, som er et lokalt firma (Råholt). De er rimeligere og brukes av flere 

av fellesrådene i området. 

 

9. Sluttord 
 

Vi ønsker å takke alle enkeltpersoner som både med frivillig innsats og økonomi har gitt sitt 

bidrag til arbeidet i menigheten og gudstjenestene på en eller annen måte i 2019. 

 

 

 

Hurdal, 27. februar 2020 

 

 

 

Tor Grønvik       Odny Kristine Buraas 

leder i Hurdal menighetsråd     menighetsforvalter/sekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  Kirkelig statistikk for 2019 (2018) 

 Nøkkeltall 
Antall 

2019 (2018) 2019 (2018) 
Innmeldte  0 (1)   

Utmeldte 8 (2)   

Døpte 21 (16)   

Vielser 7 (5)   

Gravferder 30 (20)   

Konfirmanter 23 (18)   

Gudstjenester 
 

  

Gudstjenester søn-og helligdager 56 (47)   

Avholdt utenom søn-og helligdager 2 (1)   

SUM 58 (48)   

Antall deltagere 3572 (2683) 
 

Gudstjenester med nattverd 34 (35) Til nattverd:   939 (756) 

Hovedgudstjenester særlig 

tilrettelagt for barn 5 (5) Deltagere:      428 (450) 

Gudstjenester for ungdom 4 (0) Deltagere:      292 

«Gudstjenester» for barnehagebarn 1 (1) 
Deltagere:      48 (29) 

Gudstjeneste for skoleelever 0 (0) 
 

Gudstjenester med dåp 13 (8) Deltagere:      894 (686) 

Konfirmasjonsgudstjenester 4 (4) Deltagere:      650 (455) 

Juleaftengudstjenester 2 (2) Deltagere:      423 (395) 

Gudstjenester i påsken 5 (5) Deltagere:      180 (171) 

Gudstjeneste Kristi Himmelfartsdag 1 (1) Deltagere:        17 (18) 

Gudstjenester i pinsen 1 (2) Deltagere:        68 (75) 

Allehelgensgudstjenester:  2 (1) Deltagere:        68 (87) 

Økumeniske gudstjenester:  0 (0) _ 

 


