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Året var 1953. Det hadde lenge vært 
sukket over at de unge ikke kom til 
kirken. De ville heller ut på tur om 
søndagen, og hva kunne man gjøre 
med det? Var det kanskje mulig å for-
ene gudstjeneste og søndagstur ved å 
bygge et sportskapell?
11. september møttes en ungdoms-
gruppe for å diskutere saken, og alle 
følte at nå var tiden inne for å gå i 
gang.
En komite ble nedsatt, og den bestod 
av: Skien kr.skolelag: Gunnar Preste-av: Skien kr.skolelag: Gunnar Preste-
gård, Frank Wærstad, Tor Rasmussen
KFUK og KFUM: Dagny Thelin, Ali-
ce Rosland, Rolf Janøy, Arvid Køhn
Skien Indremisjons ungdomsforening: 
Bernhard St. Lundervold, Hans 
Andreas Stavdal, Trygve Sondbø, 
Ingebjørg Berg.
Men hvor skulle kapellet ligge? 
Noen holdt på Kikut, for her var det 

lett tilgjengelighet med buss, andre 
mente man burde komme seg lengre 
unna allfarveien. Diskusjonene og 
befaringene var mange. Forstkandi-
dat Chr. Amlie var interessert i å få 
reist et sportskapell og tilbød en tomt 
i nærheten av Vealøs. Beliggenheten 
var fl ott, så diskusjonen ble avblåst og 
valget tatt. Arkitekt Harald Bøckman 
fi kk i oppdrag å utarbeide tegninger og 
beregninger. Kapellet ville komme på 
kr. 65 000. Det ble startet innsamlinger 
og kronerulling i avisene, og alt var og kronerulling i avisene, og alt var 
klart.
Men så kom avslaget om byggetil-
latelse!
Å bygge kapell var utelukket. Heller 
ikke i de nærmeste årene ville et slikt 
bygg bli tillatt. Men en peisestue på 
maks 40 kvm. var greit.
Dermed måtte planene reduseres og 
forandres, før de kunne sendes ut på 
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anbud. Byggmesterne stod ikke ak-
kurat i kø for å legge inn anbud, først 
og fremst på grunn av transporten. 
Hvordan skulle man få opp materia-
ler? Det ble antydet både taubane og 
helikopter, med forslagene ble for 
vidløftige og kostbare. Enden på visa 
ble å utbedre veien i Svettelia og kjøre 
materialene opp med hest. Byggmester 
Ivar Haugen ble tilbudt kr. 10 000 for 
å bygge kapellet. Haugen og Heimholt 
la inn et anbud på kr. 10 601 + avgifter 
for arbeidet og fi kk tilslaget. 

Åpningsfest
13. april 1957 var Kapellrådet samlet 
til åpning i peisestua. Rådet bestod 
av representanter fra Skien KFUK/M, 
Skien Indremisjon, Skien kr. skolelag, 
Gjerpen menighet og Skien menighet.
Dagen etter kom folk strømmende for 
å være med på den første gudstjenes-
ten. Peisestua var overfylt, så de fl este 
slo seg ned utendørs i godværet, og 
Leif Isachsen måtte stå på trappa og 
tale.
Drømmen om et kapell med alter og 
klokketårn levde videre. Tilstrøm-
mingen til gudstjenestene var dessuten 
så stor, at en utvidelse var nødvendig. 
I 1960 ble peisestua utvidet litt. Den I 1960 ble peisestua utvidet litt. Den 
fi kk prekestol, alter og alterring og 
ble vigslet til kapell 13. november av 
biskop Kaare Støylen.
I – 62 fi kk kapellet strøm og et splitter 
nytt orgel.
Utbyggingsplanene ble stadig disku-
tert, og i 1966 bestemte styret seg for å 
bygge. De opprinnelige tegningene ble 
hentet fram og bearbeidet av arkitekt 

Gulla Karsten, og kostnadene ble an-
slått til kr. 80 000. Nå var det kommet 
vei opp til Vealøs, så transporten gikk 
lettere denne gangen. 
19. mai 1968 la biskop Kaare Støylen 
på nytt turen til Vealøs for å vigsle det 
nye kapellet, og 600 mennesker hadde 
møtt fram.

Mye dugnadsånd 
I kapellets historie har det alltid vært 
en trofast gjeng som har gjort en stor 
innsats. Mye praktisk arbeid som 
skulle gjøres, og villige hender var 
raske til å ta et tak.
Mange av de gamle støttespillerne er 
borte nå, men stadig nye mennesker 
kommer til og gjør en innsats. Talere 
og organister har forkynt evangeliet i 
ord og toner i alle disse årene, og klok-
keklangen og vafl ene har lokket turgå-
ere i fl ere generasjoner opp Svettelia. 
Vi ønsker ikke å sette punktum for en 
50 årig historie, men heller peke på at 
dette er en fortsettelsesfortelling.

Ingebjørg Dahl Sem

Det er sportsandakt på Vealøskapellet kl. 12 
hver søndag (Se "prekenlista" på side 2). 
Programmet for jubileet fi nner du på side 12


