KIRKEGÅRDEN
Kirkegården har blitt utvidet 3 ganger,
første gang i 1936, med et felt på
øversiden av kirken. I 1950 ble den
utvidet mot sør i full bredde og siste
utvidelse var i 1973, da den fikk en ny
parsell på øversiden av kirken i full
lengde.
I 1973 ble et frittstående bårehus
bygget.

Øverdalen
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Dette skriver den daværende prosten

Hatlemark om kapellet: “Øverdalen
kapell ble bygd av byggmester Erik Sylte.
Beliggende på garden Kylling overfor
Ormheim station, ca 39 km fra
Aandalsnes og ca 9 km fra Stationen
Stueflotten i Lesja. Trævirke — en stor
rummelig sal, høyt under loftet som

ØVERDALEN KIRKE

bæres av søyler, forbundet med buer.
Altertavlen dannes af et hvidmalet kors.
Galleri på vestre væg samt våbenhus.

Opp til 1901 var både Medalen og
Øverdalen, del av Kors sogn. Da sognet alle

Sakristi på østre væg. Alt sedvanlig

til Kors kirke på Flatmark.
I 1901 innløste Medalingene

kirkeklokke. Orgel (harmonium) tenkes
anskaffet væsentlig efter initiativ af

Øverdalingenes andel i kirka for 800 kr og

hjemvendte, i bygden fødte norsk-

flyttet Kors kirke til Monge. Det hadde vært

amerikanere.”

en lang strid om hvor Kors kirke skulle
flyttes. Det endte med en veldig lang
kirkevei for Øverdalingene. Etter en tid ble
det besluttet å dele sognet i to. Øverdalen
var kapell-distrikt i Kors sokn fram til
1998, da ble Øverdalen eget sokn og
Øverdalen kapell ble til Øverdalen kirke.
Øverdalen kapell ble innviet 9. oktober
1919, dagen etter at Kors kirke på Monge
ble innviet.
Det var ikke noe selvfølge at kirken skulle
ende opp på Kylling. I følge gamle kilder
hadde et kirke stått på Stavem, før den ble
bygd på Flatmark. Også Trinarabben og
Andrinaknabben ble nevnt. Men hardt ur

og fjell gjorde området lite skikka til

inventor anskaffet i 1901: 2 ovner, 1

INVENTAR
Det første orgelet kom i 1914, det var 72
norsk amerikanere med opprinnelse på
Verma som var med å betale for orgelet.
En plakat med navnene henger enda i
dag i koret, selv om harmoniumet fra den
tiden har blitt erstattet to ganger av
elektronisk orgel, både i 1990 og 2005.
Det gamle harmoniumet finner man på
galleriet i Øverdalen kirke i dag.

I 1952-53 ble kirken oppusset til sin
nåværende stand. Taket ble senket ned til
raften, hvor det var mønetak før.
Preikestolen ble restaurert, en ny
døpefont kom på plass og en altertavle
ble malt av Hallvard Hatlen fra
Isfjorden. En ny alterring ble laget 1954,
og tårnet ble kledt i kobber i 1955.
2 brudestoler ble innkjøpt i 1956.

gravplass, derfor ble kirken bygd på
Kylling.

I 1980 ble det elektrisk lys i de gamle
parafin lampene på veggene.

