
 
Nome kirkelige fellesråd 

Nome kirkelige fellesråd består av to sokn, Lunde og Flåbygd samt Holla og Helgen. Soknene tilhører Øvre Telemark 

prosti. Vi har totalt 5 kirker og 2 kapell, derav en middelalderkirke med tilhørende kirkegårder.  

Nome kirkelige fellesråd har i mange år hatt tilbud om stell av gravsted. I 2018 har vi stelt ca. 125 graver i 

kommunen, jevnt fordelt mellom Lunde og Ulefoss.  

Vi har følgende ledig oppdrag fra våren 2019: 
 

Stell av gravsted 
Vi søker etter en person/firma som liker blomster, gjerne en hobbygartner. Noen som kan sette sin ære i å holde 

gravsteder med avtale finest mulig gjennom hele sommersesongen (mai – september).  

Vi tilbyr kr. 500,- pr. gravstedsavtale. Ca. kr. 60.000,- pr. i dag.  

Dette beløpet vil bli prisjustert etter lover og regler hvert år. Første gang i 2020. 

Vi har ca. 125 gravsteder som skal plantes på, lukes, vannes og sees etter fra mai til september. Avtalene er fordelt i 

tre ulike kategorier. Disse avtalene består av: 1. Kun vanning (etterlatte planter selv). 2. Kjøp av blomster en gang pr. 

år. 3. Kjøp av blomster to ganger pr. år - inkl. vanning, luking og ettersyn. 

Kirkelige fellesråd har bestemt at gravstellavtaler fra 2019 skal endres. Den nye avtalen inkluderer delikate 

vårblomster (mai) og sommerblomster (juni/juli). Blomstene må vannes, lukes og ses etter, gjennom hele sesongen. 

Det skal settes ned selvvanningskasse på alle nye gravsted med avtale.  

Kirkevergen har kontroll på avtaler og har løpende kontakt med de etterlatte. Det blir utarbeidet lister på våren for 

hver kirkegård, som må følges. I tillegg kan det komme flere avtaler i løpet av sesongen.  

Kjøp av blomster, jord m.m. dekkes av kirkelige fellesråd, og personen vi søker er ansvarlig for å kjøpe inn blomster 

og jord m.m. Vi bruker Hageland Leikvoll.  

Det skal settes ned selvvanningskasser høsten 2018 på alle graver med avtale. Dette gjøres av våre kirketjenere. 
Selvvanningskasser vil gjøre vannejobben lettere i framtiden. Når høsten kommer vil kirketjenerne fjerne sommer-
blomster i ca. september og dekke graven med granbar før allehelgensdag. Noen få avtaler har kjøp av krans til jul.  

Personer vi søker: 

 Søker bør ha eget firma, men alle som ønsker det kan sende oss en søknad. 

 Det vil bli utdelt arbeidstøy, for å synliggjøre at du jobber for oss. 

 Planlegge og gjennomføre stell av gravsted i samarbeid med kirkevergen og øvrige ansatte. 

 Vedkommende må være lojal mot det arbeidet vi driver med og være medlem av Den norske kirke (Dnk).  

 Det kan være aktuelt og dele opp stell av gravsted mellom soknene.  

 Søker må disponere egen bil. Vi har tilhenger som kan brukes, ved behov.  

Endelig avtale utarbeides i samarbeid mellom den som tilsettes og Nome kirkelige fellesråd. 

Den som tilsettes må fremlegge tilfredsstillende politiattest (barneomsorgsattest), jfr. Kirkelovens § 29. 

Den som tilsettes må være medlem av Den norske kirke. 

Nærmere opplysninger om oppdraget kan fås ved henvendelse til kirkeverge Mona Halsvik: 

Tlf.: 35 94 62 62 / 95 72 72 14 eller e-post: mona@nome.kirken.no  

 

Søknad sendes til:  

Nome kirkelig fellesråd, Ringsevja 30, 3830 Ulefoss eller på e-post til: mona@nome.kirken.no  

SØKNADSFRIST: 01.11.2018 
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