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Den norske kirke 
Fåberg menighet 

 

 

Årsmelding for 2020 
 

Fåberg menighetsråd vil med dette legge fram en kortfattet oppsummering over aktiviteten i 

menigheten og menighetsrådet for 2020 

       

Gudstjenester, kirkelige handlinger og andre enkeltarrangement: 

I 2020 ble det holdt 32 gudstjenester i Fåberg kirke. I tillegg har det vært 2 gudstjenester i 

Nordseter Fjellkirke, 1 konfirmantgudstjeneste i Håkons Hall, 1 gudstjeneste ved Sundgården 

sammen med Nordre Ål, Vingrom og Saksumdal menigheter og 1 felles gudstjeneste for alle 

menighetene i byen i forbindelse med bibeldag. Det ble også gjennomført en 

dåpsgudstjeneste utendørs.    

 

Gjennomsnittlig frammøte på hver gudstjeneste var 44 personer i 2020, mot 64 personer i 

2019.   

 

Av spesielle gudstjenester vil vi nevne ordinasjonsgudstjenesten til Birgitte Kessel 2. august. 

 

18. oktober var det høsttakkefest der Lågen bygdekvinnelag sto for flott pynting i kirken og 

for kirkekaffe. 50 års-konfirmantene ble feiret 20.september, de var invitert til gudstjeneste i 

kirken. 

 

En spesiell, årlig begivenhet for Fåberg kirke er Forsvarets kirkeparade før jul. Denne ble 

dessverre ikke noe av i 2020 pga. korona, men vi håper de kommer tilbake i 2021. 

 

Det ble døpt 9 barn i Fåberg kirke i 2020 og 2 barn som tilhører Fåberg menighet ble døpt i 

andre kirker.  

Det var 3 vielser og 32 gravferder i Fåberg kirke i 2020. I tillegg var det 3 vielser i Iskatedralen 

på Hunderfossen. 

Før hver kirkelig handling (dåp, vigsel og gravferd) har presten samtale med dåpsforeldre, 

brudepar og sørgende. Ved dåpssamtalen får foreldrene boka «i Guds hånd», og fadderne 

får «Fadderbønn». Alle barn som døpes i Fåberg kirke får et dåpslys og får med seg kluten 

som blir brukt, den er håndlaget på Madagaskar.   

 

” Jul i Svingen” – et utendørs førjulsarrangement ved Fåberg menighetshus måtte også 

dessverre utgå i 2020  



 

2 

 

 

3. juledag var det «Romjulstoner i Fåberg kirke». Nåværende og tidligere fåberginger 

arrangerte. Det ble en stor suksess igjen med fullsatt kirke (50 pr konsert) og mange gode 

tilbakemeldinger fra tilhørerne.  Den ble også streamet til Fåberg menighet sin facebookside 

siden man ikke kunne ha fler en 50 i kirken om gangen. 

 

Diakoni og misjon 
Fåberg menighet støtter et misjonsprosjekt i Mali ”Menighetsbygging og lederutvikling blant 

kassonkéene” med tre kirkeofringer pr. år. Den årlige misjonsgudstjenesten ble gjennomført 

15. november. Til sammen ble det samlet inn 8786,- til misjonsprosjektet i 2020.  

 

De eldre i menigheten som har fylt 80, 85, 90 eller 95 i løpet av året fikk blomster til jul. I 

2020 var det 40 personer som fikk blomster. Blomstene deles ut av frivillige.  

 

Trosopplæring i Fåberg menighet 2020 

Babysang: Det ble arrangert babysang i Søre ål kirke på våren og høsten. Dette er åpent for 

barn fra alle menigheter. Det ble også gjennomført 4 samlinger med babysang i Nordre Ål 

høsten 2020. Ingen barn fra Fåberg var med. Marit Stave har ansvar for dette sammen med 

frivillige i menigheten.  

Krølletreff (1-3 år): Våren 2020 ble det gjennomført Krølletreff i Søre ål kirke. Det måtte 

dessverre avlyses i Nordre Ål og Lillehammer kirker p.g.a restriksjoner. Høsten 2020 ble det 

invitert til Krølletreff i Lillehammer, Søre og Nordre Ål kirker. Ingen barn fra Fåberg deltok. 

4-årsbok: 5 barn møtte opp til gudstjenesten i Fåberg kirke 18.10 (Dette utgjør 42% av de 

døpte barna i dette årskullet). 

Høsttur for 5-åringer: Alle 5-åringer i Lillehammer ble invitert til høsttur i Saksumdal, 

sammen med Kfuk-Kfum speiderne. Ingen barn fra Fåberg deltok. 

Gullfisken for 5-åringer: 7 5-åringer (fra flere menigheter) var med på Gullfisken i starten av 

2020. 

6-årsbok: Utdeling av 6-årsbøker ble gjennomført utenfor Fåberg kirke i mai. 6-åringene ble 

invitert til en oppgaveløype med tilknytning til pinse og fortellinger i 6-årsboka. En større 

andel av kullet møtte opp i 2020 sammenlignet med tidligere år. 

Juleverksted: 7-åringene ble invitert til juleverksted utenfor Fåberg kirke etter 

familiegudstjenesten 6. desember. 
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Kongebarnlørdag (8-10 år): Alle 8-10-åringer i Lillehammer ble invitert til felles 

Kongebarndag i Nordre Ål kirke. 13 barn deltok. 

Tårnagenthelg (9 år): I år ble det invitert til Tårnagenthelg i Lillehammer kirke i slutten av 

januar. Totalt 24 barn fra de fleste av menighetene møtte opp. 

Tårnagentklubb for 8-10-åringer: 27 barn var med på to samlinger i februar og 11 barn 

deltok høsten 2020. 

Lys Våken for 11-aringer: 6 barn deltok sammen med ungdomsledere 

Himmelhåp: 12-åringene ble invitert til en ettermiddagssamling om sorg, savn, død og håp i 

Søre Ål kirke. 2 barn deltok. 

Aldri alene klubb for 12-13 åringer: En klubb for tweens med film, samtale, dans, sang og 

lek. 11 barn deltok på 4 samlinger. 

Karnevalsgudstjeneste i Fåberg: Fastelavenssøndag ble det arrangert karnevalsgudstjeneste 

i Fåberg kirke. En klovn medvirket for å formidle omkring syndsbekjennelse og nattverd. 

Barnehagesamlinger: Før jul i 2020 ble alle barnehagene tilhørende Fåberg invitert til å 

komme avdelingsvis til kirka, eller få besøk av Marit Stave/ Gunnar Melbø og Møyfrid Brenn. 

I slaps og søle, regn, vind og sol ble det gjennomført mange vandringer mot Betlehem i 

desember. 

Fåberg menighet får trosopplæringsmidler sammen med de 5 andre menighetene i 

kommunen. Det betyr at alle barn/ ungdommer fra 0 til 17 år skal få tilbud om 

trosopplæringstiltak gjennom breddetiltak for hver aldersgruppe.  

Menighetsrådslederne og prestene har blitt invitert til møte med trosopplærerne to ganger i 

året for å dele erfaringer og få orientering om kommende aktiviteter. Menighetsrådet har i 

tillegg møter med trosopplærer to ganger i året. 

Den lokale trosopplæringskontakten er Grete Arnesen.  

 

De ulike tiltakene for barn og unge 

Konfirmanter: 26. og 27. september 2020 ble 33 ungdommer konfirmert i Fåberg kirke. 

Omtrent halvparten av konfirmantene deltok på Hektaleir i Håkons hall i starten av februar. 

Ung messe ble arrangert digitalt. Fasteaksjonen ble også arrangert digitalt. Konfirmasjonen 

ble pga. restriksjoner utsatt til september. For første gang ble det delt ut trekors i gave til 

konfirmantene fra menigheten. 
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ISing: Høsten 2018 startet sang- og dansetilbudet ISIng og IMove opp på menighetshuset for 

aldersgruppen 5.-8. klasse. Det deltok 6 barn 2020. Det ble ledet av Veslemøy Furuseth, Ida 

Paulen og Ingrid Skullerud fram til sommeren. Høsten 2020 har Gunnar Melbø og Åse Mari 

Kessel ledet. Dansetilbudet IMove stoppet i 2019, men Ising har fortsatt. 

 

Andre tiltak 
Fellesmiddag 

Frivillige i menigheten arrangerte middager for alle som ville komme i forkant av Gullfisken-

samlingene på onsdager i januar og februar. Deltagerne er fra 0 til omtrent 60 år.  

 

KRIK: startet høsten 2018 

 

Gospelkor: Fåberg gospelkor har gjennomført øvinger på torsdager på Livets senter fra mars. 

Dirigent er Jakob L. Paulsen og det er ca 50 medlemmer fra Fåberg og andre menigheter i 

Lillehammer, Øyer og Ringsaker. 15 personer står på venteliste. 

 

Klokkertjenesten / Tekstlesere 

Den frivillige klokkertjenesten i menigheten er i 2020 utført av: 

Inger Marie Kvaale, Andreas Sollien Øfsti, Ane Skullerud, Leif Olav Aurlien og Cecilie Nygren. 
 
Gudstjenesteutvalget har bestått av Veslemøy Furuseth, frivillig. Erik A. Dahl, medlem i MR. 

Gunnar Melbø, kantor. Rosemarie Rustad Stakston, sokneprest.  

Kontaktpersoner  
Kirkens Nødhjelp: Åse Mari Kessel 
Nordseter Fjellkirke: Steinar Thunæs 
Kirkens SOS:  
Kontaktperson for På kirkebakken: Olav Christian Ringen. 
Frivilligsentralen:  

 

Kirken og kirkegården 

Årets dugnad på kirkegården var 5. mai. Det ble servert kaffe og kaker ordnet av Marianne 

Lierog Bjørn Stræte. 

 

Kirkekaffe/ pynting av kirken:  

Det har vært kirkekaffe noen få ganger i 2020. Dette har vært ordnet av menighetsrådet og 

andre fra menigheten.  

Bjørn Stræte har hatt ansvaret for blomster i kirken de aller fleste søndagene hvor det har 

vært gudstjeneste.  
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Soknepresten er fast medlem av menighetsrådet. 

 

Menighetsråd 2019-2023 

Sigmund Skullerud    (leder) 

Odd Arne Brenn (nestleder, referent) 

Erik Andreas Dahl (medlem fellesrådet, gudstjenesteutvalget) 

Ingerid Lyngnes (vara fellesrådet, kontakt husstyret) 

Olav Christian Ringen (økonomiansvarlig) 

Marianne Lier (serveringsansvarlig) 

Steinar Thunæs 

 

 

 

Grete Arnesen 

 

Varamedlemmer: 

 

 

 

Johan Enger 

Rønnaug Finsveen Haugødegård 

Rolf Holen (døde mars 2020) 

Marit Mork 

 

Menighetsrådet har hatt 8 møter og behandlet 84 saker.  

Sakene som er behandlet har bl.a. vært budsjett og regnskap, offersøknader, trosopplæring i 

Fåberg menighet og praktisk tilrettelegging av bl.a. dugnad, kirkekaffe, 

konfirmasjonsgudstjenester, konfirmantjubileum og utdeling av blomster til eldre.  

 

Årsmøtet for menigheten ble holdt 30. august på Betel. Det var 20 personer til stede.  

Gunnar og Rosemarie presenterte den nye liturgien for gudstjenestene. 

Menighetsrådet var arrangør av festen og ordnet bevertning.  

 

Menighetshuset: Styret for menighetshuset har bestått av Ingerid Lyngnes, Sigmund Sollien, 

Per Morten Granseth, Øyvind Dannemark og Torbjørn Hansen. Se egen årsmelding 

 

 

Ansatte 

Sokneprest: Rosemarie Rustad Stakston.   

Organist: Gunnar Melbø   

Kirketjener: Bjørn Stræte 

Menighetssekretær: Inger Marie Ringsbu.   

Regnskapsfører: Reidun Bjørke      

Menighetsarbeider/menighetspedagog: Møyfrid Brenn, Gunnar Melbø og Marit Stave. 
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Hjertelig takk til ansatte og alle frivillige for innsatsen! 
 

Fåberg 11.03.21 

 

Sigmund Skullerud     

Marianne Lier 

 

Odd Arne Brenn 

Erik Andreas Dahl 

Ingerid Lyngnes 

Grete Arnesen 

Rosemarie Rustad Stakston 

Steinar Thunæs 

Olav Christian Ringen 

 

  

  

 


