Årsmelding Orkanger menighetsråd 2011
Den norske kirkes organisasjon er bygd opp nedenfra med soknet som den grunnleggende
enhet. Soknet er juridisk selvstendig og eier kirken og gravplassene. Selv om kirkelig
fellesråd utøver en del av myndigheten på vegne av soknet, er det menighetsrådet som er
styringsorgan for virksomheten i det enkelte sokn i Den norske kirke.
En viktig del av menighetsrådets ansvar er å ”vekke og nære det kristelige liv i soknet”.
Dette innebærer bl.a. å støtte opp under de oppgaver presten og andre kirkelige ansatte
utfører og støtte og inspirere frivillig forkynnende og diakonalt arbeid.
Etter kirkeloven skal menighetsrådet en gang i året i et åpent menighetsmøte gi en
redegjørelse for virksomheten i foregående år. Årsmeldingen er en del av denne
redegjørelsen.

Statistikk.
Døpte
Konfirmerte
Vigsler
Gravferder
Gudstjenester
Deltakere i
gudstjenester
Gjennomsnittlig
deltakelse
Nattverdgjester
Nattverd - snitt
Kirkeoffer

2007
31
44
10
27
27
3.658

2008
36
43
7
33
35
3.233

2009
32
45
9
27
35
3276

2010
40
43
9
29
37
3498

2011
20
52
11
34
40
3721

96

92

94

95

90

257
18
65289

211
15
57362

190
16
58268

155
16
64089

302
23
62344

Det ble også i 2011 arrangert en økumenisk gudstjeneste Langfredag. Som det har vært
vanlig de senere årene, ble det holdt to gudstjenester på julaften. Første søndag i juni
gjentok vi forrige års forsøk med friluftsgudstjeneste i Hermetikken. Med velvillig utlån av
utstyr fra Orkanger Vel gikk det greit rent praktisk, og oppslutningen var bra. Her ligger det
an til en tradisjon. I november fulgte vi opp tradisjonen med sportsgudstjeneste i
Ulvåshytta.

Menighetsrådet. Kirkevalg
Fram til 1. November 2011 hadde menighetsrådet 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
Pål Ove Lilleberg, geistlig medlem
Eli Karoline Olsen
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Varamedlemmer:
1.
2.
3.
4.

Per Olav Pedersen
Gunn Lian Fugløy
Per Opøyen
Anita Hammervik Ofstad

Eli Karoline Olsen rykket opp som fast medlem for Inger Marit Karlsen, som hadde
sykdomspermisjon hele perioden til hun gikk bort i 2011.
Etter historiens korteste valgperiode ble det høsten 2011 holdt valg på menighetsråd og
bispedømmeråd. Både nominasjonen og gjennomføringen av valget krevde betydelig innsats
fra menighetsrådets side. Vi fikk satt sammen en lang og god valgliste med 18 kandidater,
og valget ble gjennomført uten store problemer. Oppslutningen var litt lavere enn for to år
siden. I menighetsrådsvalget ble det avgitt 172 stemmer, som utgjør 7, 1 % av de
stemmeberettigede. Ved bispedømmerådsvalget var det noen færre som stemte.
Etter valget har menighetsrådet hatt følgende sammensetning:
John Egil Bergem, leder og varamedlem til fellesrådet
Randi Ebbesen, nestleder og varamedlem til fellesrådet
Geir Knutzen, kasserer
Ingrid Holte Karlsen, sekretær
Ole Kristian Fagerli, medlem i fellesrådet
Kari Fagerholt medlem i fellesrådet
Anita Hammervik Ofstad
Jens Olav Olsen
Pål Ove Lilleberg, geistlig medlem
Varamedlemmer:
1.
2.
3.
4.
5.

Egil Magne Hammervik
Marte Fossvoll
Terje Fjøseide
Kari Lilleås
Ruth Thoresen

Det gamle menighetsrådet har holdt 9 møter i 2011, hvorav ett felles med Geitastrand og
ett felles med det nye menighetsrådet. I tillegg holdt det nye menighetsrådet ett møte.

Gravplasser.
Det har i flere år vært arbeidet med opprusting av gravstedet ved Den Gode Hyrdes kapell.
Det lyktes ikke å bli ferdig med de planlagte arbeidene i 2011, men dette vil bli prioritert i
2012.
Derimot ble gjerdet rundt kirkegården ved kirka revet på dugnad sist sommer. På høsten
fikk kirketjenerne satt opp nytt gjerde og malt dette.
Samtidig arbeides det med å sikre tilgangen til gravplasser på Orkanger i årene framover.
Opparbeidelse av sørvestre del av gravstedet ved kapellet står på fellesrådets handlingsplan
for 2014. Menighetsrådet drøfter flere andre tiltak.
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Det forrige menighetsrådet etablerte en kirkegårdsnemnd som underutvalg for saker knyttet
til gravstedene. Nemnda vil bli opprettholdt også i denne valgperioden.
Som tidligere år var det også i 2011 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, bl.a. fra Orkanger pensjonistforening.

Kirkebygg. Menighetshuset.
Ny handikappinngang ved Orkanger kirke kom på plass i 2008. Fellesrådet har ikke hatt
mulighet til å prioritere skiferlegging. Menighetsrådet har ikke lyktes med å finansiere dette
så langt. En testamentarisk gave til kirken ser nå imidlertid ut til å løse
finansieringsproblemet slik at skifer kan komme på plass i 2012.
Innvendig er våpenhuset oppusset. Arbeidet er utført av kirketjenerne. Menighetsrådet har
dessuten skaffet lerret for bildevisning.
Karl Olav Karlsen har i flere år hatt ansvar for å sette på varme i kirka. I vår får han omsider
avløsning av teknologien ved at det blir tatt i bruk varmestyring via mobiltelefon.
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.

Gudstjenester
I februar 2011 ble det holdt menighetsmøte for uttalelse om antall forordnede gudstjenester
i Orkanger kirke. Antallet ble foreslått redusert fra 36 til 31, og dette er senere fastsatt av
biskopen.
Menighetsrådet sørger for at det ved de fleste gudstjenester deltar en eller flere kirkeverter.
Første søndag i advent fikk vi den første smaken av ny liturgi. Menighetsrådet får nå en
større rolle i utformingen av den liturgien som skal brukes ved gudstjenestene i Orkanger
kirke. Det er nedsatt en felles komite for Geitastrand og Orkanger til dette arbeidet. Det blir
en viktig oppgave for menighetsrådet i 2012 å få ordningen for gudstjenesten på plass.

Diakonalt arbeid.
Diakoniarbeidet har blitt ført videre i 2011 i samsvar med diakoniplanen som ble vedtatt i
2008.
Diakoniutvalget, som i 2011 har vært ledet av Martha Landmark, arrangerer hyggetreff hver
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måned på Orkanger menighetshus. Dette er et viktig og populært tiltak. Martha Landmark
har nå for øvrig sagt fra seg ledervervet i diakoniutvalget, men man har så langt ikke fått
noen ny leder.
Diakoniutvalget sørger også for at de eldste i menigheten får en oppmerksomhet på
merkedager. Marit Bugge har i lang tid hatt denne oppgaven alene, men det er nå etablert
en gruppe på 10 personer som deler på oppgaven.
Ellers deltar diakoniutvalget i besøkstjeneste sammen med de kirkelig ansatte.
Malaba, som er et arbeid blant innvandrerkvinner, er videreført i 2011 med stor oppslutning.
Samlingene har vært på Terna, senere Strandheim, men er nå i menighetshuset. Arbeidet
har vært ledet av diakonmedarbeider Hildegunn Rydland Eikli med bistand av flere frivillige.

Konfirmantarbeid.
Antall konfirmanter varierer med årskullenes størrelse, mens andelen som velger kirkelig
konfirmasjon er forholdsvis stabil og ganske høy. En god del 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.
Derfor ble det også i 2011 holdt 4 konfirmasjonsgudstjenester i løpet av to dager. På den
måten får alle som vil, delta i gudstjenesten.
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.
Et av de største prosjektene i Den norske kirke de siste årene har vært innføring av en
systematisk trosopplæring. Menighetene i Orkdal var forsøksmenigheter og har nå i over et
år vært med i enhet 1 i Orkdal prosti sammen med menighetene i Meldal, Skaun, Agdenes
og Hitra. Det er ansatt 4 menighetspedagoger i til sammen to hele stillinger. Line Krutvik
Saltbones har hovedansvar for Orkdal. Enheten administreres fra kirkekontoret i Orkdal.
I trosopplæringen inngår både tradisjonelle og nye tiltak. I 2011 er det holdt månedlige
dåpssamlinger for foreldre. Fadderne kan være med på disse om ønskelig. ”Min kirkebok”
ble delt ut til 4-åringene. Det var også i 2011 kirkevandring for 6 åringer med utdeling av
DVD og utdeling av bibler til 5 klassinger. Oppslutningen har vært økende, særlig for tiltak
som har blitt innarbeidet over noen år.
For tiden er vi i gang med utarbeiding av trosopplæringsplaner for de enkelte menigheter.
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Der vil tradisjonelle trosopplæringstiltak inngå sammen med nyere tiltak.
Konfirmasjonsundervisning, kirkebok og Tårnagentene og andre tiltak inngår i en samlet
plan for et systematisk opplæringstilbud for alle fra 0 til atten år.

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.
Før jul hadde barnehagene julevandring i kirka, og det var skolegudstjenester for barne- og
ungdomsskolen. Det har også vært samarbeid med skolen i forbindelse med at
femteklassingene får utdelt bibler.
Normisjon har fortsatt korvettlag for alle barn fra og med 4 år på Menighetshuset annen
hver mandag.

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. For tiden støtter vi et evangeliseringsprosjekt for Det norske
Misjonsselskap på Madagaskar og et prosjekt for Normisjon i Ecuador.

Oppsummering
Kirka, kapellet og menighetshuset er synlige og særpregede bygg på Orkanger som folk
søker til ved livets store høytider og litt mindre store anledninger. Bevisstheten om
betydningen av kirke og gravsted er stor. Det er også stor velvilje fra lokalsamfunnet i
forbindelse med samarbeidstiltak som for eksempel gudstjenestene i Hermetikken og på
Ulvåshytta.
Engasjementet er ikke like stort i forhold til en helt ordinær gudstjeneste, og det er plass til
mange flere både i kirka og på menighetshuset de fleste dager. Det er også en stor
utfordring å skulle få på plass og holde oppe trosopplæringstiltak for alle under 18 år.
Det nye menighetsrådet har imidlertid startet sin periode med engasjement og pågangsmot
for å gjennomføre de mange oppgavene vi er pålagt. Det gjør vi i ydmykhet og med respekt
for den to tusen år lange tradisjonen vi står i med å bringe evangeliet til jordens ende.
Orkanger, 25.03.2012
Orkanger menighetsråd

John Egil Bergem

