
 

Bilde: Hedalen stavkirke 

Vakre Valdres har en storslått natur og rike muligheter til et mangfoldig friluftsliv sommer som vinter. Folk i Valdres har stor respekt for tradisjon og historie. 

Folkemusikktradisjonen er levende og fornyer seg årlig gjennom bla Jørn Hilme stevnet i juli. Fagernes er Valdres sin by med fokus på handel og 

turistnæring.  

Valdres består av fellesrådsområdene (identisk med kommunene) Sør Aurdal, Nord Aurdal, Etnedal, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Vang med et samla 

folketall på ca. 18000  
Et særpreg ved kirkebildet i Valdres er en stor tetthet av kirker, mange små sokn og gode lokale relasjoner mellom folk og kirke. Dalen har til sammen 34 

gudshus hvorav 8 er middelalderkirker og 6 av dem stavkirker. Sommergudstjenester på gamle kirketufter og stølsmessetradisjon lever. 

50% sokneprest / 50% prostiprest - Hedalen og Begnadalen sokn - Valdres prosti 
Hedalen (800 innb) og Begndalen (450 innb) er to av fem sokn i Sør Aurdal som grenser til Ringerike og Hallingdal, 
2 timers kjøring fra Oslo.  

Hedalen stavkirke fra 1160, utbygd til korskirke i 1738, er trolig Valdres eldste stavkirke og et skattkammer av godt 
bevart middelalderkunst. Begnadalen kirke fra 1964 er Valdres beste konsertkirke. Kirkene betjenes av sokneprest, 
organist felles for hele Sør Aurdal, fast klokker i Hedalen, frivillige klokkere i Begnadalen, kirketjener ved hver av 
kirkene. Det er til sammen to barneskoler, en ungdomsskole og to barnehager i disse bygdene. Videregående skole 
ligger på Leira, sør for Fagernes.  

Soknene har tilsatt trosopplærer og det drives et bredt barne og ungdomsarbeid. Bygdene har foreninger for 
Normisjon, NMS og Orientmisjon.  

Hedalen stavkirke er utgangpunktet for Pilegrimsvegen gjennom Valdres til St. Thomaskirka på Filefjell. Det 
arrangeres hver sommer en tilrettelagt fellesvandring på pilegrimsvegen gjennom Valdres foruten den rike mulighet 
denne gir til kirke/skole-samarbeid og i konfirmantarbeidet.  

I Hedalen og Begnadalen kan presten regne med støtte fra frivillige og engasjerte kirkefolk.  

Målform i Hedalen og Begnadalen er bokmål, i resten av Valdres varierende mellom bokmål og nynorsk. Søkere må 
opplyse om de behersker begge målføre. 
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        Arbeidsoppgaver

■ Soknepresten vil ta hånd om alle presteoppgaver i 
soknene. 

■ ha sete i Begnadalen og Hedalen menighetsråd. 
■ det søkes et variert gudstjenestetilbud som kan 

favne alle. Mange ønsker fortsatt å holde på de 
gamle skikkene knyttet til dødsfall og gravferd. 

■ Hedalen og Begnadalen har til sammen 

        Utdanningsretning
■ Teologi / Livssynsfag

        Personlige egenskaper
■ Bygdene ønsker seg en folkelig, inkluderende og 

utadvent prest som kan oppleves som en 
”sambygding” i glede og sorg. 



gjennomsnittlig tre gudstjenester i måneden, flere i 
høgtidende, 

■ årlig 20 gravferder, 7 vielser og 15 konfirmanter. 
■ prostipresten vil fortrinnsvis få oppgaver knyttet til 

kirkelige handlinger og konfirmantarbeid i midtre 
del av Valdres. 

■ alle prostiets prester deltar i beredskapsordning 
■ samles månedlig til fellesskap og studiearbeid.

        Utdanningsnivå
■ Praktisk teologisk utdanning
■ Cand.theol - profesjonsstudium teologi (etter 2004) 

        Vi tilbyr
■ Et liv i Valdres og Hedalen/Begnadalen har mye å 

gi den som søker tilhørighet til et bygdesamfunn, 
gode oppvekstvilkår for barn og unge, nærhet til 
skog og fjell og historisk, kulturell og kirkelig 
forankring. 

■ Om ønskelig kan presten disponere ei 
tømmerhytte i Hedalfjellet med utsikt over 
Vassfaret og med tilhørende båt og båthus. Som 
innbygger i Hedalen vil en også få fiskerett i alle 
fiskevann og mulighet for småviltjakt i skog og fjell, 
samt tilgang til ei aktiv bygd sine mange lag og 
foreninger. 

■ God barnehagedekning. 
■ Til stillingen hører boplikt i "Fredheim" i Hedalen. 

Boligen er bygd i 1955 og er i god stand. Den eies 
av en egen stiftelse, men innehar kommunale 
refusjonsordning. Den er 165 m2 sor med en liten 
hage og dobbelt garasje. 

■ Bygdas kirkekontor ligger like ved presteboligen. 
■ stillingen lønnes som 0930 sokneprest ltr. 53-65 
■ innskudd i statens pensjonskasse 
■ tilsettingen skjer i hht. gjeldende lov- og regelverk 

for tilsettinger i staten 
■ anmodning om å få sitt navn unntatt offentlighet 

må begrunne, jfr. offentlighetsloven §25

        Diverse arbeidsforhold
■ Stillingsbrøk: 100%
■ Heltid
■ Fast

        Arbeidssted
■ Oppland


