Årsmelding
Orkanger menighetsråd 2013
Menighetsrådet har ansvar for Den norske kirkes arbeid i sitt sokn. Sammen med kirkelig
fellesråd tar menighetsrådet hånd om forvaltningen av kirker og gravplasser. I samråd med
soknepresten og andre kirkelig tilsatte skal menighetsrådet sørge for at det blir holdt
gudstjenester og kirkelige handlinger, men skal også ha et øye til annet kristent arbeid i
soknet. Årsmeldingen er et forsøk på å beskrive dette arbeidet i Orkanger sokn i 2013.

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

2009
32
45
9
27
35
3276

2010
40
43
9
29
37
3498

2011
20
52
11
34
40
3721

2012
30
35
6
38
40

2013
27
38
5
25
36
3502

94

95

90

90

97

190
16
58268

155
16
64089

302
23
62344

23
65987

203
17
64024

Menighetsrådet.
Menighetsrådet har 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

Menighetsrådet har holdt 10 møter i 2013. Til sammen 72 saker er behandlet.
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Arrangementer og tiltak. Økonomi
Menighetsrådet har også i 2013 gjennomført flere
faste arrangementer som går igjen fra år til år.
Menighetens årsfest ble holdt 7. april. Direktør
Steinar Bjerkestrand fra Nidaros Domkirkes
Restaureringsarbeider deltok og ga en spennende
innføring i Nidarosdomen, Erkebispegården og
virksomheten knyttet til disse bygningene.
Konfirmantfesten ble av plasshensyn også dette
året holdt i Orkdal menighetshus. Oppslutningen
var god. Lisa Marie Husby var kveldens taler.
Tradisjonen tro arrangerte menighetsrådet kirkekaffe for 50-årskonfirmantene etter
gudstjenesten 23. juni. Det var også i tråd med tradisjonen at rådet arrangerte juletrefest
på menighetshuset 5. juledag.
Tilbakemeldingene fra det som har deltatt på arrangementene er gjennomgående svært
positive, men oppslutningen kunne godt ha vært bedre på en del av dem.
Et spesielt arrangement sist høst var Solveig Slettahjells konsert 25. oktober. Hun åpnet sin
turne med nyutgivelsen Arven. Sammen med et stort mannskor skapte hun begeistring med
de gamle evangeliske sangene i en overfylt kirke. At NRK filmet for Lørdagsrevyen og slik
satte Orkanger og Solveigs røtter på kartet, var et ekstra pluss på en flott kveld.
Menighetsrådet inngikk i fjor vinter et samarbeid
med Orkanger Historie om utgivelse av en
konfirmantbok for Orkanger. Menighetsrådet
bidro med kr 40.000 til finansieringen, og Pål
Ove Lilleberg og Ole Kristian Fagerli la ned et
betydelig arbeid som menighetsrådets
medlemmer i prosjektgruppen. Boka ble lansert
på et eget arrangement 18. juni under Orkanger
2013. Salget har gått godt, og menighetsrådet
har fått tilbake sitt tilskudd og allerede fått et
visst overskudd på prosjektet. Men fra vår side
har bidraget til lokalhistorien og kirkens historie
vært det viktigste.
Menighetsrådet vedtok i fjor å bli ”Grønn menighet”. Med det har rådet forpliktet seg til å
oppfylle 25 ulike punkter knyttet til bevissthet om og vern av miljøet.
Menighetsrådets økonomi er generelt god i forhold til å finansiere den løpende
virksomheten. De tyngste utgiftene knyttet til kirke, kapell og gravplasser finansieres over
fellesrådets budsjett. Betydelige testamentariske gaver, senest i 2012, har imidlertid gitt
midler som kan brukes bl.a. til tiltak på kirke, kapell og gravplasser som ikke har plass
innenfor fellesrådets budsjett. Menighetsrådet har i 2013 dels finansiert, dels forskuttert
flere slike tiltak. Dette er grunnen til at regnskapet for 2013 viser et betydelig
driftsunderskudd.
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Gravplasser.
Arbeidet med å ta i bruk gravplassen ved Orkanger kirke som urnelund er fortsatt på
prosjekteringsstadiet. Men i løpet av året har det blitt felt en del trær på kirkegården, og
gangvegene har blitt oppgruset. Kostnaden ved oppgrusing er forskuttert av
menighetsrådet. Orkdal kommune har dessuten pusset opp området rundt minnestøtten for
de falne fra 2. verdenskrig.
Det har ikke vært gjennomført større tiltak på gravplassen ved Den Gode Hyrdes Kapell i
2013, men i 2014 vil det bl.a. bli satt opp nytt gjerde.
Menighetsrådet har en egen kirkegårdsnemnd som underutvalg for saker knyttet til
gravstedene.
Som tidligere år var det også i 2013 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 frammøtte, bl.a. fra Orkanger pensjonistforening.

Kirkebygg. Menighetshuset.
I løpet av våren ble arbeidet med legging av
skifer på kirketrappa og rullestolrampen gjort
ferdig. Ole Kristian Fagerli og Tron Berbu gjorde
en stor innsats med dette. Finansieringen ble
gjort av menighetsrådet med midler som var
testamentert av Sigrid Lassen.
Malingen på kirka begynner å bli slitt, og den
har vært sterkt angrepet av svartsopp. Fordi
det ennå kan ta noe tid før kirka kan bli malt,
organiserte menighetsrådet en dugnad for vask
av kirka. Det ga synlige resultater. Noen flekker
som ble avdekket eller oppsto på grunn av
vaskingen, vil bli malt denne sommeren.
Det er i 2013 gjennomført registrering av verdifulle gjenstander i kirka, fastsatt maksimalt
antall personer og etablert branninstruks.
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. I løpet av 2013 er det bl.a. anskaffet ny komfyr. Utleien til
private samlinger, særlig dåp og minnesamvær, har vært økende. I forbindelse med to
gravferder har det vært etablert lydoverføring til menighetshuset.
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Gudstjenester
Menighetsrådet sørger for at det ved de aller fleste gudstjenester deltar en eller flere
kirkeverter. Det er laget rettledning for medliturger, som har fått en viktig funksjon etter
den nye gudstjenesteliturgien.
Det ble også i 2013 arrangert en økumenisk gudstjeneste Langfredag. Som det har vært
vanlig de senere årene, ble det holdt to gudstjenester på julaften med god oppslutning.
Friluftsgudstjenesten i Hermetikken siste søndag i juni hadde god oppslutning. Det ble også
dette året holdt en førjulssamling i Ulvåshytta.
Etter gudstjenesten 24. november ble det holdt menighetsmøte, der den nye salmeboken
ble vedtatt innført. På nyåret har også salmebøkene kommet og blitt tatt i bruk.

Diakonalt arbeid.
Diakoniarbeidet har blitt ført videre i 2013 i samsvar med diakoniplanen fra 2008.
Diakoniutvalget arrangerer hyggetreff hver måned på Orkanger menighetshus. Dette er et
viktig og populært tiltak. I samarbeid med de øvrige menighetene i Orkdal arrangeres det
også en egen tur.
Diakoniutvalget sørger også for at de eldste i menigheten får en oppmerksomhet på
merkedager. 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 2013 med stor oppslutning.
Samlingene er i menighetshuset. Arbeidet har vært ledet av diakonmedarbeider Hildegunn
Rydland Eikli med bistand av flere frivillige.

Konfirmantarbeid.
Andelen av årskullene som velger kirkelig
konfirmasjon er fortsatt 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. Siden kikren er ganske liten
blir man derfor nødt til å ha flere
konfirmasjonsgudstjenester. I 2013 ble det holdt
to gudstjenester på lørdag og en på søndag.
Konfirmantundervisningen skjer bl.a. gjennom
månedlige samlinger. Konfirmantleiren på Søvassli
ungdomssenter er en sentral del av opplegget. Ungdommer fra de foregående årenes
konfirmantkull er med 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, bl.a.
i lysmessen i adventstiden. Pysjcupen i Orklahallen har også blitt en tradisjon, men hadde i
2013 et litt annet aktivitetsopplegg enn tidligere.
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Trosopplæring.
Menighetene i Orkdal er med i trosopplæringsenhet 1 i Orkdal prosti sammen med
menighetene i Meldal, Skaun, Agdenes og Hitra. Enheten administreres fra kirkekontoret i
Orkdal og det er fire ansatte menighetspedagoger i til sammen to hele stillinger.
Line Krutvik Saltbones har hovedansvar for Orkdal. Orkanger menighet har to
representanter i et felles utvalg for de fire menighetene i Orkdal, som har laget utkast til den
trosopplæringsplanen som gjelder og vil delta i evalueringen av denne.
I trosopplæringen inngår både tradisjonelle og nye tiltak. Dåpssamlinger for I 2011 foreldre
og faddere er vel innarbeidet, likeså utdeling av ”Min kirkebok” til 4-åringene og utdeling av
bibler til 5. klassingene.
Nyere tiltak er kirkevandring for 6 åringer med utdeling av DVD, Tårnagentene og Ten.
Oppslutningen er god, særlig for tiltak som har blitt innarbeidet over noen år. Ten er for de
som står på terskelen til å bli tenåringer og ble også i 2013 arrangert i Orkanger kirke og
Orkanger menighetshus med overnatting i kirka.

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.
Normisjons korvettlag har ikke vært i virksomhet i 2013.
Flere ungdommer fra Orkanger har deltatt i ungdomslederkurs, som er en oppfølging for
dem som har vært konfirmanter. De deltar bl.a. som leder på konfirmantleirene.

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.
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Oppsummering
Virksomheten i Orkanger menighet i 2013 må kunne sies å være preget av stabilitet. Noen
aktiviteter har ikke blitt videreført, men det også gjennomført enkeltprosjekter og nye
arrangementer. Viktige forbedringer har blitt gjennomført i kirken og på gravplassene.
Det er et gjennomgående inntrykk at mange setter stor pris på virksomheten og de
samlingene de er til stede på. Men oppslutningen varierer, og det er et stort potensiale for å
øke det jevne gudstjenestebesøket og besøket på menighetens arrangementer. Det må
være en prioritert oppgave for menighetsrådet å gjøre virksomheten kjent og inspirere flere
til å delta i fellesskapet og høre det budskapet som kirken er satt til å dele.
Mange ansatte og frivillige bruker tid og krefter for å holde oppe et levende menighetsliv på
Orkanger. Som et vedlegg til årsmeldingen følger en oversikt over de som har faste
oppgaver utenom menighetsrådet.
Orkanger, 15.03.2014
Orkanger menighetsråd

John Egil Bergem
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Orkanger menighet
Vedlegg til årsmeldingen:
Råd og utvalg, lag og foreninger 2013
Kirkegårdsnemnda
Inger Williams
Geir Knutzen
Jens Olsen
Eli Karoline Olsen

Trosopplæringsutvalget
John Egil Bergem
Anita Hammervik Ofstad

Medarbeider på TEN
Gerd Eggen

Diakoniutvalget
Gunvor Nyvoll Kjerstad, leder
Siri Horne
Eli Karoline Olsen
Ruth Thoresen
Medarbeidere på hyggetreff
Solrun Singstad
Ole Kristian Fagerli

Utdeling av åremålsgaver
Marit Bugge
Elisabeth Mogård Bergem
Eli Karoline Olsen
Else Jorun Pedersen
Arnt Otto Lie
Marit Krognes
Åse Sæterbakk
Kari Ingeborg Svendgård
Ruth Thoresen
Gerd Eggen

Malaba
Diakonimedarbeider Hildegunn Eikli
Marta Landmark
Marit Bugge
Kjellaug Fagerholt
Ragnhild Hoff

Konfirmantbokas prosjektgruppe
Pål Ove Lilleberg, Menighetsrådet
Ole Kristian Fagerli, Menighetsrådet
Tormod Jønsberg, Orkanger historie
Finn Willy Sæther, Orkanger historie

Misjonskontakter
Det norske Misjonsselskap: John Egil
Bergem
Normisjon: Ingrid Holte Karlsen
Kirkens Nødhjelp: Pål Ove Lilleberg
Det norske Bibelselskap: John Egil Bergem

Styret i Orkanger menighetshus
Eifion Williams, leder
Liss Hege Syrstad
Ole Karlsen
Per Johan Sæterbakk
Ole Kristian Fagerli
Per Olav Pedersen
Kontakt for utleie:
Else Jorunn Pedersen

Orkanger misjonsforening
Solveig Stenset, leder
Solrun Singstad, kasserer

Orkdal Normisjon
John Egil Bergem, leder
Brit Brenne Mogstad, kasserer

