DEN NORSKE KIRKE
Orkanger menighetsråd

Årsmelding Orkanger menighetsråd 2008.
Orkanger menighet består av 2.914 medlemmer. Det er stor variasjon i engasjementet
fra det enkelte medlem, men vi har likevel inntrykk av at kirken har en viktig plass i folks
bevissthet, og det er spesielt oppmuntrende å se den store kirkesøkningen på Julaften.
Flere lag og organisasjoner driver kristent arbeid i menigheten. Vi er spesielt takknemlig
for deres innsats.

Statistikk.
Døpte
Konfirmerte
Vigsler
Gravferder
Gudstjenester
Deltakelse i gudstjenester
Gjennomsnittlig deltakelse i gudstjenester
Nattverdsgjester

2004
27
44
6
36
31
2.928
94
283

2005
33
38
4
40
35
3.189
91
197

2006
33
49
8
35
35
2.853
82
221

2007
31
44
10
27
27
3.658
96
257

2008
29
43
7
33
35
3233
92
211

Det ble også i 2008 arrangert en økumenisk gudstjeneste Langfredag. Dette er et positivt
tiltak som vi håper kan videreføres. Påskenattsmessa ser også ut til å bli besøkt av
mange utenom Orkanger menighet. Noe vi setter stor pris på.
Som i 2007 ble det avholdt to gudstjenester på Julaften. Det var gledelig stor søkning til
begge gudstjenestene.

Menighetsrådet.
Orkanger menighetsråd har i 2008 hatt følgende sammensetning:
Inger Williams
Randi Ebbesen
Per Opøyen
Per Johan Sæterbakk
Elisabeth Mogård Bergem

Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Medlem

Gunn Lian Fugløy
Magnhild Gravdal

Medlem
Medlem

Aage Olav Svendgård

Medlem

Pål Ove Lilleberg
Bergljot Omland
Solveig Sletvold
Eli Karoline Olsen
Marit Bugge
Karl Olav Karlsen

Geistelig medlem
1. varamedlem
2. varamedlem
3. varamedlem
4. varamedlem
5. varamedlem

Medlem Fellesrådet

Varamedlem Fellesrådet for Svendgård
Varamedlem Fellesrådet for
Williams,misjonskontakt
Styremedlem i fjellkirka, representant i
Malaba
Medlem Fellesrådet, styremedlem i Syng
med

Det har vært avhold 7 menighetsrådsmøter og årsmøte. Det er et aktivt og engasjert
menighetsråd. Det er mange oppgaver å ta fatt i. 2008 har også vært preget av
vedlikehold og forbedringer av kirkebygg og kirkegårder. Menighetsrådet deltok i
bispevalget.

Kirkegårder.
Det er to kirkegårder i soknet. Begge trenger oppussing og vedlikehold. Verken
menighetsråd eller kirkeverge klarer å ta etter alt det forsømte arbeidet.
Menighetsrådet har i 2008 fått mulighet til å få på plass en mer langsiktig plan over
forskjønnelse og vedlikehold, ved Den Gode Hyrdes kapell. Det er også laget en
beplantningsplan. En må nok regne med at det vil ta noen år å få kirkegården opp til den
standarden vi ønsker. Menighetsrådet har enda ikke satt opp en framdriftsplan over
dette, men vil arbeide videre med saken i 2009.
Med støtte fra Mardahl Maskin AS, ble det i 2008 ryddet, anlagt og gruset opp
stisystemet. Dette er en god begynnelse for den videre utviklingen.
Som tidligere år var det også i år dugnad ved begge kirkegårdene i april. Rundt Orkanger
kirke var konfirmantforeldrene engasjert, mens menighetsrådet serverte kaffe.
Ved Den Gode Hyrdes kapell var menighetsrådet med på selve dugnaden, men fikk god
hjelp av mange frammøtte.

Kirkebygg.
Vi kan glede oss over at ny handikappinngang ved Orkanger kirke endelig kom på plass i
2008. Fellesrådet har imidlertid ikke hatt mulighet til å prioritere skiferlegging. Vi mener
det trengs skifer for å få en vakker inngang og vil fortsette arbeidet med å finne
finansiering.
Samtidig med inngangen ble det også satt i stand et stort og fint handikapptoalett og
lagt til rette for to rullestolplasser i benkeradene.
Rostad møbler ga i 2008 ny fin løper til midtgangen i Orkanger kirke.
Det pågår et arbeid for å skaffe til veie et nytt orgel i Den Gode Hyrdes kapell. Dette er
kostnadsberegnet til rundt kroner 200 000. Menighetsrådet har søkt om midler flere
steder og ble i 2008 tildelt 22.500 fra Torleif Strands minnefond. Dette er en god
begynnelse, men det må lages en plan for det videre arbeidet.
Kirkevergen fikk i 2008 ved hjelp av firmaet Multiconsult foretatt en tilstandsvurdering av
alle kirkebygg av i Orkdal kommune. Det er flere utbedringer både ved Den Gode Hyrdes
kapell og Orkanger kirke som står på prioritert liste i 2009.

Diakonalt arbeid.
Diakoniutvalget utarbeidet i 2008 en ny diakonilplan. Når en ser alt samlet på en slik
måte, så blir en bevisstgjort på hvor mye diakonalt arbeid som gjøres i menigheten.
Diakonutvalget, diakonmedarbeider, diakon, sokneprest, menighetsråd og andre frivillige
er viktige medspiller. Her nevnes enkelte tiltak, men ellers henvises til diakoniplanen.
Diakoniutvalget arrangerer hyggetreff hver måned på Orkanger menighetshus. Dette er
et viktig og populært tiltak.
De sørger også for at de eldste i menigheten får en oppmerksomhet på ”runddager” og
er ellers involvert i besøkstjeneste sammen med de kirkelig ansatte.
Marit Bugge har hatt oppgaven med å bringe ut gaver til de eldste i menigheten
Menighetens diakoniutvalg har i 2008 bestått av:

Martha Landmark
Siri Horne
Vigdis Bye Olsen
Ruth Vognild Løseth
Heidi Øberg

Leder/Kontaktperson

Arbeid blant innvandrere i Orkdal, rettet mot kvinner og barn har nå kommet godt i
gang. Gruppen går under navnet Malaba og har hatt 9 samlinger i 2008.Vi gleder oss
over den entusiasme som både medarbeidere og deltakere viser. Dette er et viktig arbeid
som vi håper vil fortsette. De har fått økonomisk støtte fra menighetsrådet og Orkdal
kommune.
Gruppa som har arbeidet med dette har bestått av:
Hildegunn Rydland Eikli
Magnhild Gravdal
Martha Landmark
Heidi Øberg

Leder

Konfirmantarbeid.
En stor del av ungdommen i soknet velger kirkelig konfirmasjon. Dette er meget gledelig.
De har et fint opplegg med månedlig undervisning, leir, spesielle gudstjenester,
fasteaksjon, pysjcup m.m.
Menighetsrådet arrangerer hvert år en fest for konfirmantene med foreldre som en
uformell avslutning på konfirmantåret.
Med de store kullene er det nå gjennomført 4 konfirmasjonsgudstjenester, slik at hver
enkelt konfirmant kan få med seg flere familemedlemmer til kirka på
konfirmasjonsdagen. Dette medfører selvfølgelig mer arbeid for de involverte.
Menigheten setter pris på og er takknemlig for at det gjennomføres på denne måten.

Arbeid blant barn og unge.
Arbeidet blant barn og unge kan på et vis deles i to. Det som har vært frem til i dag samt
tiltakene som kom til utprøving i forbindelse med tildeling av midler til trosopplæring. I
fremtiden vil dette smelte sammen til menighetens barne- og ungdomsarbeid.
Det arrangeres månedlige dåpssamlinger for foreldre. Fadderne kan være med om
ønskelig.
”Min kirkebok” ble delt ut til 4-åringene med en oppslutning rundt 70 % av årskullet.
Kirkevandring for 6 åringer med utdeling av DVD. Spesiell gudstjeneste med utdeling av
bibler til 5 klassinger, også den med svært godt oppmøte. Normisjonen har fortsatt
korvettlag for alle barn fra og med 4 år på Menighetshuset annen hver mandag. Det
drives et fellesarbeid for ungdom fra hele Orkdal. Møtestedet er her Orkdal
menighetshus. Ungdomskoret Join us, nattkafé og dataparty.

Trosopplæringsprosjektet.
Trosopplæringsprosjektet gikk i 2008 inn i sitt avsluttende år.
Babymassasje og babysang er etter hvert blitt godt innarbeidet og populære tiltak.
Mange nybakte mødre fra Orkanger melder seg på kurset med sitt nyfødte barn. Dette er
for øvrig et fellestiltak i trosopplæringsprosjektet for alle menighetene i Orkdal og
avhodes på Orkdal menighetshus.

Leder’n samlet svært mange ungdommer fra Orkanger. Dette er et lederutviklingsprogram utviklet av kateketen. I tillegg til ledersamlinger blir ungdommene utfordret til å
delta som ledere i konfirmant- og ungdomsarbeidet.
I løpet av to ulike døgn i september og oktober ble "Eleven" gjennomført på
Fjellkirka. En fin gjeng med 11-åringer deltok sammen med andre 11-åringer fra hele
kommunen. Gud, Noah og troa var tema. 11-åringene uttrykte trivsel og trakk fram som
positivt at de fikk treffe og bli kjent med nye.
”Tiern" ble ikke gjennomført i år.
Natt til første søndag i advent ble igjen 11-åringene invitert til overnatting. Denne gang
til "LysVåken"i Orkanger kirke. Dette ble gjort bla. for å markere prosjektets avslutning.
Ingrid Holte Karlsen og Astrid Singstad Hagen gjorde det mulig å arrangere "LysVåken",
og bidro sterkt til at dette ble et svært vellykket døgn for de tretten 11-åringene som
deltok.
"Ten" vil bli gjennomført i Orkdal kirke i april med hele kommunes 13-åringer som
målgruppe.
Selv om ikke aktivivtetene har hatt veldig stor oppslutning, ser vi en viss økning fra i
fjor. Vi ser óg at de som deltar er svært fornøyde.

Økonomi.
Årsresultatet viser et overskudd på Kr. 39.075,- inkl finansposter.
Av inntektene er Kr. 5.000,- fra Orkdal kommune. Dette er støtte til arbeidet for
innvandrerkvinner. Videre er Kr. 22.500,- støtte til nytt orgel i kapellet, fra Torleif
Strands minnefond.
Av bundne fondsmidler, er det brukt Kr. 3.940,- som er utgifter til pynting i kirka. Dette
beløpet er dekket av blomsterfondet. Videre er det brukt Kr. 4.000,- til Stola i kappellet.
Dette er dekket av Hendens Minnefond.
Det reelle driftsoverskuddet for Orkanger menighetsråd er derfor for 2008 Kr. 12.797,-.
Inklusive finansposter er overskuddet Kr. 19.515,-. Overskuddet er i regnskapet i sin
helhet foreslått satt av til økning av egenkapitalen.
Orkanger den 15.mars 2008
Orkanger menighetsråd

Inger Williams/s

Randi Ebbesen/s

Per Opøyen/s

Per Johan Sæterbakk/s

Aage Olav Svendgård/s

Gunn Lian Fugløy/s

Magnhild Gravdak/s

Elisabeth Mogård Bergem/s

Pål Ove Lilleberg/s

Bergljot Omland/s

