
 
Avspasering i Aust-Nedenes prosti 12 – 19 juni 2018 

Prostidiakonens avslutning av et 4 ½ års prøveprosjekt 
 
Da jeg i 1985 begynte i min første prostidiakonstilling var avspasering et fremmedord i den 
delen av kirken som jeg jobbet. Det var hverken kristelig eller kirkelig akseptabelt. Men jeg 
avspaserte allikevel, på den måten man vanligvis tenker med avspasering. Og dermed holdt 
jeg meg frisk, holdt balansen, og hadde sågar stor trivsel i tjenesten. Men min bruk av 
avspasering den gang var nok en av grunnene til at diakonen ikke sto særlig høyt i kurs blant 
prestene på slutten av 80 tallet. Nå, i 2018, er avspasering et både kirkelig og kristelig 
legitimt ord. Ja, det er jo nesten uakseptabelt å jobbe mer enn 37,5 time pr uke.  
 
Ideen. 
Ideen om å avspasere på den mer konkrete måten fikk jeg i mitt forrige prosti, Otredal. Etter 
å ha vært der i litt over 5 år tenkte jeg at jeg burde få meg en skikkelig gjennomgang av 
arbeidsområdet mitt. Derfor gikk jeg Otredalen på langs fra der Otra begynner idet den 
renner ut fra Breivatn på Bjåen til der Otra renner ut i Byfjorden ved Tangen i Kristiansand. 
En tur på 228 km som jeg brukte 7 dager på. Den gang sov jeg i telt, og hadde hverken 
medvandrere eller annonserte morgensamlinger. Men det var en god ting å gjøre.   
 

Hvordan gjøre det i Aust-
Nedenes? 
Jeg skjønte tidlig at jeg ved 
prosjektperiodens utløp etter 4 ½ år 
kom til å ha mye avspasering som jeg 
ikke ville ha mulighet til å få tatt. Så 
tenkte jeg, skitt au, la meg heller 
avspasere på den gode fysiske måten. 
En gjennomgang av de 5 vakre 
kommunene i Aust-Nedenes, 
Tvedestrand, Risør, Gjerstad, 
Vegårshei og Åmli det ville bli en god 
måte å avslutte et 23 årig liv som 
prostidiakon på. Derfor bestemte jeg 
meg for å si ifra i styret og rundt på 
kirkekontorene og i diakoniutvalgene 
om hva jeg tenkte. Og det som 
overrasket mest var at flere sa at da 
ville de gå sammen med meg. Det 
hadde jeg ikke tenkt på at noen ville. 
Men det var jo en ny og morsom 
tanke. Jeg spurte prosten om jeg 
kunne starte i Holt kirke med 
morgenbønn og nattverd tirsdag 12 

juni. En av prestene kunne være med på det. Jeg forhåndsbestille meg privat overnatting 



langs vandreruta. Det var enkelt å få til. Da vandreruta var lagt fant jeg ut at det ville passe 
fint å ha en morgensamling hver morgen, fortrinnsvis i kirker langs ruta.  
Gjennomføringen 
Tirsdag 12. juni 
Så startet det hele tirsdag 12 juni kl 09 i Holt kirke. Sokneprest Lars Lauvvik Ørland hadde 
aldri hatt morgenbønn med nattverd og flaggheis og diakonalavgang før. Han meldte meg at 
det måtte bli en blanding av vielse, morgensang, gudstjeneste med nattverd, laudes, andakt 
på Strannasenteret og 17 mai. Det ble helt prima og organist Hans van der Mejden spilte.  
Etter morgensamlingen var det 4 som var med og gikk inn til Tvedestrand, og en gikk 
sammen med meg ut til Gjeving hvor jeg overnatta.   
Onsdag 13. juni 
Startet med morgenbønn som jeg hadde selv i Dypvåg kirke, sammen med organist Hans van 
der Mejden. Etterpå var det kirkevergen i Risør, Ingvar Lillehammer som var veiviser til Risør. 
Siste etappe denne dagen var i båt over Sandnesfjorden fra Hopestrand til Åmland. 5 
medvandrere gikk sammen med meg denne dagen. Deriblant en 75 år gammel tidligere 
kirkeverge i Risør som gledet seg over at han også omsider fikk avspasert sin tjeneste.  
Torsdag 14. juni 
Startet med morgenbønn som sokneprest Albert Walla hadde i Frydendal kirke sammen med 
den nytilsatte organisten i Risør. Albert var veiviser fra kirken og over Barmen, hvor en ny 
båtskyss frakta oss inn til Søndeled. På brygga i Søndeled venta bilskyss til Gjerstad hvor jeg 
var med på sommeravslutning med kirkestaben i Risør. Fra Gjerstad ble det spasertur inn til 
Søndeled hvor jeg fikk mat og seng.  
Fredag 15. juni   
Startet med morgenbønn som prost Ragnhild Eikeland Floberg hadde i Søndeled kirke. På 
denne samlingen var den nytilsatte prostidiakonen Svein Schøgren tilstede. Arne Lauvhjell 
var veiviser på begynnelsen av løypa som gikk om Eikelands Verk og kom ned på Fiane. 
Derfra gikk jeg om Brokelandsheia til Gryting. Hvor ny dusj, mat og seng ventet.  
Lørdag 16.juni 
Etter en morgensamling rundt kjøkkenbordet startet jeg fra Gryting med 3 medvandrere,. 
Gikk opp til Vegårshei. På Lauve fikk jeg ertesuppe. Så gikk jeg videre derfra til Færsnes 
Gjestegård hvor jeg fikk losji i Reveknatten i Tårnhuset. Også der var det dusj og mat. 
Søndag 17. juni 

Startet med morgensamling i Tårnhuset 
kl 08. Den hadde jeg selv. En av de 
frammøtte, Daniel på 3 år, gjorde sitt til 
at det ble en enkel barne-og 
familiesamling. Derfra gikk jeg meg ut 
av Vegårshei, og inn i Åmli. Kom over 
ved Storbrua, og gikk til litt ovenfor Pan 
Garden. Der ble jeg hentet og kjørt til 
overnattingsstedet på Eppeland. Også 
der ventet dusj, mat og seng. 
Mandag 18. juni  
Kl. 09 var det morgensamling på Åmli 
menighetssenter. Jeg var så innom 



redaktøren i Åmliavisa, Bakeriet, Piano Interiør og ÅPOS (Åmli pleie og omsorgssenteret). 
Først kl. 11.50 spaserte jeg ut av Åmli sentrum, og rundt 16.30 ble jeg plukket opp av Aud 
Marit. Da holdt jeg stø kurs mot kommunegrensa til Froland. 
 
Morgensamlingene 
Dette var en god måte å starte dagens vandring på. Vi var fra 3 til 11 på disse samlingene. 
Flere av de lokale prester og organister stilte opp og bidro. Totalt var vi litt over 50 
frammøtte på disse 7 morgensamlingene. Og 2 av samlingene var sågar kl 08, resten kl. 09.   
 
Medvandrerne 
Tom Martin Berntsen serverte frokost tirsdag morgen 12 juni, 
i Landvik prestegårsd, og kjørte meg til Holt kirke. Han fulgte 
meg hele første dagen. Ingvard Lillehammer tok på eget 
initiativ ansvar for vandreruta fra Dypvåg til Risør. Albert 
Walla tok ansvar for å lede oss over Barmen. På 
avskjedsgudstjenesten den 13. mai kom diakonirådgiveren i 
bispedømme Erling Jakobsen og sa han gjerne ville gå 
sammen med meg 2 av dagene, og prostidiakonen i Vest-
Telemark (hvor jeg starta opp for 33 år siden) meldte fra at 
han ville gå sammen med oss en av dagene. Mer enn halve 
turen hadde jeg fra en til fem medvandrere. Totalt 16.  
 
Overnattingene 
Før jeg startet avspaseringen hadde jeg på disse 4 ½ år, 
overnattet privat i 28 forskjellige heimer. For å få det til å 
passe best med gangruta, fikk jeg losji på 3 nye, og 3 steder 
jeg hadde overnattet før. Overalt var det som å komme på et 5 stjerners hotell, og alle 
steder var det hyggelig både kvelds- og morgenprat i tillegg til deilig seng, dusj og mat.  
 
Besøk og samtaler underveis  
I tillegg til de jeg traff på morgensamlingene, medvandrerne og vertskapene ble det også 
rom for noen besøk/samtaler underveis. Ingen av disse var forhåndsavtalt, men ble til langs 
gangruta. Totalt 19 slike samtaler, noen tidligere bekjente, og noen nye.  
 
Tankene 
Jeg tenkte tankene måtte bli til mens jeg gikk. Første dagen var det ordet fred som tok 
plassen. En fredsvandring – å sørge for å holde fred med seg selv, mennesker rundt meg og 
med Gud. Andre dagen var det glede som ble et tema. I ei av andaktsbøkene mine den 
dagen sto ordene «Vend blikket mot ham og strål av glede» fra Salme 34,6. Den tredje dagen 
ble det takknemlighet som preget tankene. Så ble det disse tre som sveiv innom iblant: Fred, 
glede og takknemlighet. Og i tillegg undringen over skjønnheten i naturen og over alle de 
gode og vennlige mennesker som finns. Iblant bare gikk jeg uten å tenke.  
 
Vipps en ny prostidiakon 525528 
Jeg tenkte mens jeg planla vandringen at det hadde vært fint å kunne utfordre folk langs ruta 
til å være med på å sikre stillingen økonomisk. Ved å overlevere et beløp til arbeidsgiveren, 



(Tvedestrand kirkelige fellesråd) kunne det bli en buffer, en trygghet for stillingens økonomi. 
Under vandringen kom det inn kr. 2000,-. Dersom noen som leser rapporten skulle ha lyst til 
å være på denne lille dugnaden for å sikre stillingens framtid, er det fortsatt mulig å Vippse. 
Nr er 525528.  
Oppsummering og TAKK 
Avspaseringen fra 12 – 19 juni 2018 ble en god måte å gå ut av stillingen og prøveprosjektet 
med prostidiakon i Aust-Nedenes på. Det ble samtidig en morsom og trivelig måte å avslutte 
et 23 årig langt liv som prostidiakon i Vest-Telemark, Otredal og Aust-Nedenes prostier på. 
Og en god bekreftelse på sannheten i mottoet: Med sunn galskap og dårlig hukommelse blir 
livet en fantastisk reise. 
Det har i alle 23 år vært et privilegium å få være prostidiakon. Det triveligste og beste arbeid 
det går an å få, tenker jeg: Variert, spennende, utfordrende, meningsfyllt og innholdsrikt. 
Hjertelig takk til alle dere som har vandret sammen med meg i disse 23 år, og særlig i disse 
siste 4 ½ år. En spesiell takk til alle dere gode medvandrere under avspaseringen. 
Tusen takk til alle 31 heimer i Aust-Nedenes som har vist meg gjestfrihet med å la meg få 
overnatte. En spesiell takk til dere 6 som tok imot meg under avspaseringen.  
Takk til alle kirkelig ansatte for et vakkert, konstruktivt og spennende samarbeid i disse 
årene, og særlig takk til dere som stilte opp og bidro under avspaseringen.  
Takk for godt samarbeid og gode samtaler overalt der jeg kom fordi jeg hørte til, fordi jeg 
stakk innom, ble invitert eller utfordret. 
Takk for alle gode samtaler rundt noen av livets store utfordringer, både individuelt og i 
samtalegrupper.     
Takk til arbeidsgiver, kirkeverge Bjørg Haaland Bjørnstad og styreleder Torleif Haugland for 
tilliten dere har vist meg i disse 4 ½ år. 

 
Og lykke til hele Aust-Nedenes med den nye 
prostidiakon Svein Schøgren. Ta imot han på 
samme gode måte som dere tok imot meg. 
Sørg også for at han slipper å få høre: «Men 
slik gjorde Per det.»  
Lykke til som ny prostidiakon Svein.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
Hønsehuset 1 juli 2018 
Per Emanuelsen 
Prostidiakon i Aust-Nedenes fram til 1, august 2018 


