Årsmelding Orkanger menighetsråd 2009.
Virksomheten i en menighet er sammensatt av en rekke faste arrangementer og tiltak.
Gudstjenester og kirkelige handlinger er bundet i formen gjennom fastsatte liturgier. Andre
sider av den pålagte virksomheten har friere rammer, som opplegget for
konfirmantundervisningen, menighetens årsfest og diakoniarbeidet.
Menighetsrådet har imidlertid adgang til å sette i verk og støtte annen virksomhet enn den
som direkte er pålagt. Etter kirkeloven skal rådet ”vekke og nære det kristelige liv i soknet”,
noe som tilsier at rådet ikke bare skal engasjere seg i forhold til lovpålagte oppgaver, men
også ha for øye og støtte opp om virksomhet drevet av enkeltpersoner og selvstendige
organisasjoner innenfor kirken. Det er også slik at selv om mange oppgaver utføres av fast
ansatte, bæres menighetens virksomhet oppe av et stort antall frivillige på ulike måter og i
ulik grad.
Årsmeldingen er ment å gi en liten oversikt over dette mangfoldet av mennesker og
aktiviteter som til sammen har dannet menighetens liv det siste året.

Statistikk.
Døpte
Konfirmerte
Vigsler
Gravferder
Gudstjenester
Deltakere i
gudstjenester
Gjennomsnittlig
deltakelse
Nattverdgjester

2005
33
38
4
40
35
3.189

2006
29
49
8
35
35
2.853

2007
31
44
10
27
27
3.658

2008
36
43
7
33
35
3.233

2009
32
45
9
27
35
3276

91

82

96

92

94

197

221

257

211

190

Det ble også i 2009 arrangert en økumenisk gudstjeneste Langfredag. Dette er et positivt
tiltak som vi håper kan videreføres. Som det har vært vanlig de senere årene, ble det holdt
to gudstjenester på julaften, og oppslutningen var god om begge.

Menighetsrådet. Kirkevalg
Fram til valget hadde Orkanger menighetsråd i 2009 følgende sammensetning:
Inger Williams, leder og medlem i Fellesrådet
Randi Ebbesen, nestleder
Per Opøyen kasserer
Per Johan Sæterbakk, sekretær og varamedlem i Fellesrådet
Elisabeth Mogård Bergem, medlem og varamedlem i Fellesrådet, misjonskontakt
Gunn Lian Fugløy, medlem
Magnhild Gravdal, medlem, styremedlem i Fjellkirka, representant i
Malaba
Aage Olav Svendgård, medlem og medlem Fellesrådet, styremedlem i Syng
med
Pål Ove Lilleberg, geistlig medlem

Bergljot Omland, 1. varamedlem
Solveig Sletvold, 2. varamedlem
Eli Karoline Olsen, 3. varamedlem
Marit Bugge, 4. varamedlem
Karl Olav Karlsen, 5. varamedlem
En viktig og krevende oppgave for dette menighetsrådet var å forberede og gjennomføre de
kirkelige valgene, som for første gang ble holdt samtidig med stortingsvalget. Det var også
første gang at det ble holdt direkte valg på 4 leke medlemmer i bispedømmerådet.
Gjennomføringen gikk godt, og valgdeltakelsen ble god i forhold til tidligere
menighetsrådsvalg. Ved valget på menighetsråd ble det avgitt 192 stemmer, som utgjør 8,1
% av de stemmeberettigede, mens deltakelsen i 2005 bare var 1,2 %. Ved
bispedømmerådsvalget ble det avgitt 153 stemmer, tilsvarende 6,5 % av de
stemmeberettigede.
De øvrige 3 leke medlemmene i bispedømmerådet ble valgt ved avstemning i de nyvalgte
menighetsrådene i bispedømmet.
Etter valget og påfølgende konstituering har menighetsrådet fått følgende sammensetning:
John Egil Bergem, leder og medlem i fellesrådet
Randi Ebbesen, leder og varamedlem til fellesrådet
Arnt Otto Lie, kasserer
Ingrid Holte Karlsen, sekretær
Ole Kristian Fagerli, medlem i fellesrådet
Ruth Thoresen, varamedlem til fellesrådet
Inge Ernald Simonsen
Inger Marit Karlsen
Pål Ove Lilleberg, geistlig medlem
Varamedlemmer:
1. Eli Karoline Olsen
2. Per Olav Pedersen
3. Gunn Lian Fugløy
4. Per Opøyen
5. Anita Hammervik Ofstad
Det gamle menighetsrådet har holdt 9 møter i 2009. I tillegg ble det etter valget holdt ett
felles møte for det gamle og det nye rådet. I fortsettelsen av dette ble det nye
menighetsrådet konstituert, og dette rådet har i tillegg hatt ett møte i 2009.

Kirkegårder.
I løpet av 2009 ble det bevilget midler over fellesrådets budsjett til opprusting av gravstedet
ved Den Gode Hyrdes kapell. Det er også bevilget midler til fornyelse av belysningen på
begge kirkegårdene i soknet. Det er kirkelig fellesråds ansvar å gjennomføre disse
prosjektene, men menighetsrådet har lagt ned betydelig arbeid for å få de nødvendige
bevilgninger og få gjennomfør prosjektene.
Menighetsrådet har også kommet med innspill til kommunen om behovet for nye gravplasser
for Orkanger. Dette er sist gjort i forbindelse med arbeidet med Orkdal 2040. De

eksisterende opparbeidede plassene rekker bare til behovet i et begrenset antall år.
Det blir en viktig oppgave for det nye menighetsrådet å følge opp de nevnte sakene.
Som tidligere år var det også i 2009 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. Menighetshuset.
Ny handikapinngang ved Orkanger kirke kom på plass i 2008. Fellesrådet har ikke hatt
mulighet til å prioritere skiferlegging. Menighetsrådet har arbeidet hardt med å finansiere
dette, men det blir en oppgave for det nye rådet å føre dette videre.
Det er bevilget midlert til nytt elektronisk orgel i Den Gode Hyrdes kapell. Nytt orgel vil
komme på plass i løpet av 2010.
Orkanger menighetshus er organisert som en stiftelse som opprinnelig ble dannet av
Orkanger menighet og Orkanger indremisjonsforening. Menighetsrådet utgjør sammen med
styret i Orkdal Normisjon årsmøtet for menighetshuset, som bl.a. velger stiftelsens styre.
Menighetshuset er et viktig redskap i menighetsarbeidet og gir rom for
konfirmantundervisning og ulike samlinger i regi av menighetsrådet, diakoniutvalget og
frivillige organisasjoner. Huset leies også ut til private, bl.a. til samvær i forbindelse med
dåp, konfirmasjon og begravelse.

Diakonalt arbeid.
Diakoniarbeidet har blitt ført videre i 2009 i samsvar med diakoniplanen som ble vedtatt i
2008.
Diakoniutvalget, som ledes av Martha Landmark, arrangerer hyggetreff hver måned på
Orkanger menighetshus. Dette er et viktig og populært tiltak. Øvrige medlemmer i
diakoniutvalget er Siri Horne, Vigdis Bye Olsen, Ruth Vognild Løseth og Heidi Øberg.
Diakoniutvalget sørger også for at de eldste i menigheten får en oppmerksomhet på
merkedager fra 75 år og oppover. Marit Bugge har hatt oppgaven med å bringe ut slike
gaver.
Ellers deltar diakoniutvalget i besøkstjeneste sammen med de kirkelig ansatte.
Menighetsrådet støtter dessuten opp om Røde Kors sin besøkstjeneste, der Magnhild
Gravdal har deltatt fra menighetsrådet.
Malaba er et forholdsvis nystartet arbeid blant innvandrere, rettet mot kvinner og barn.
Gruppen går under navnet Malaba og har hatt jevnlige samlinger i 2009. Arbeidet har vært
ledet av diakonmedarbeider Hildegunn Rydland Eikli med bistand av Magnhild Gravdal,
Martha Landmark og Heidi Øberg.

Konfirmantarbeid.
Som årsstatistikken viser, er antall konfirmanter nokså stabilt fra år til år. De aller fleste i de
enkelte årskull velger å konfirmere seg i kirka. Mange av de ungdommene som bor på
Evjen, og som derfor tilhører Orkdal sokn, velger å konfirmere seg i Orkanger kirke sammen
med klassekameratene på ungdomsskolen. Dette fører til at konfirmantkullene på Orkanger
er forholdsvis store. Samtidig har vi ingen stor kirke, noe som lett fører til plassproblemer.
De siste årene og også i 2009 er det derfor holdt 4 konfirmasjonsgudstjenester i løpet av to
dager. Opplegget fører til mer arbeid for ansatte og frivillige, men gjør at alle som vil, kan
delta i konfirmantgudstjenesten, noe som blir satt stor pris på.
Konfirmantundervisningen utvikler seg stadig, mer i form enn i innhold. Det har blitt mindre
tradisjonell undervisning i grupper, men man har fortsatt månedlige samlinger.
Konfirmantleiren har fått en mer sentral plass enn tidligere. Ungdommer fra de foregående
årenes konfirmantkull engasjeres som ledere. Sammen med kirkelige ansatte og andre
frivillige er de med på å gi konfirmantene gode opplevelser av fellesskap, omsorg, læring og
ettertanke. Konfirmantene deltar i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon og i ulike opplegg i
gudstjenester. Pysjcupen i Orklahallen har også blitt en tradisjon.
Av plasshensyn har menighetsrådet de siste årene arrangert konfirmantfest i Orkdal
menighetshus. Det er et stort og krevende arrangement som blir satt pris på både av
konfirmantene og deres foresatte.

Trosopplæring.
Menighetene i Orkdal var så heldige å få bli med som forsøksmenigheter i
trosopplæringsprosjektet. Dette prosjektet ble avsluttet i 2008, men tiltakene og stillingen
som trosopplæringskonsulent (menighetspedagog) har blitt videreført med tilsvarende
tilskudd fra staten.
Flere av tiltakene er felles for flere eller alle menigheter, mens andre er rettet mot en
bestemt menighet.
Babymassasje og babysang foregår i Orkdal menighetshus, men der deltar også mødre og
barn fra Orkanger.
”Eleven” ble avviklet på Fjellkirka i to ulike døgn i september og oktober. Der var det også
deltakere fra Orkanger. I slutten av november var ca. 20 unge med på ”Tiern” i Orkanger
menighetshus.
Trosopplæringen vil få en enda større plass i arbeidet i menighetene i årene framover. Det
er nå bevilget betydelige beløp til dette arbeidet i Orkdal prosti, og det vil bli en viktig
oppgave for menighetsrådet å lage en plan for trosopplæringen.

Annet arbeid blant barn og unge.
Det drives arbeid blant barn og unge også utenom rammen for trosopplæring, dels i kirkelig
regi, dels i regi av frivillige organisasjoner.
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. Det var også i 2009 kirkevandring for 6 åringer med utdeling av DVD og en
gudstjeneste med utdeling av bibler til 5 klassinger. Oppmøtet har vært jevnt godt også ved
disse anledningene.
Normisjon har fortsatt korvettlag for alle barn fra og med 4 år på Menighetshuset annen
hver mandag. Ungdomskoret Join Us har deltakere fra hele Orkdal og fra Skaun i alderen fra
13 år og oppover. Koret har sine øvelser i Orkdal menighetshus. Der har det også vært
andre felles aktiviteter for ungdom, som nattkafé og dataparty.

Frivillige organisasjoner.
Det er lang tradisjon for virksomhet innenfor frivillige organisasjoner innenfor Den norske
kirke. Orkdal Normisjon har fortsatt faste møter i Orkanger menighetshus og har bl.a. tre
aktive samtalegrupper på Orkanger. I tillegg driver kvinnene i Orkanger misjonsforening
fortsatt sitt arbeid for Normisjon og Det Norske Misjonsselskap, mens Sjøguttens Vel
arbeider for Sjømannsmisjonen.
Menigheten har også et direkte engasjement mot organisasjonenes arbeid gjennom avtaler
om støtte til prosjekter. Det ene prosjektet er et evangeliseringsprosjekt for Det Norske
Misjonsselskap. Det andre prosjektet er drevet av Normisjon i Ecuador, der Rannveig og Atle
Ølstørn for tiden arbeider som misjonærer.

Oppsummering
Virksomheten i menigheten handler om å ta vare på viktige tradisjoner, bygg og ritualer
som har betydning for svært mange av de som bor på Orkanger. Men grunnleggende sett er
det tale om å delta i et oppdrag som først ble pålagt 11 menn i et land i Midt-Østen og som
har blitt ført videre i generasjon etter generasjon. Det setter vår lille virksomhet i en stor
sammenheng og utfordrer oss til troskap og engasjement også i året som vi er inne i.
Orkanger, 17.mars 2010
Orkanger menighetsråd

