ÅRSMELDING Orkanger menighetsråd 2010
Menighetsrådet er styringsorgan for virksomheten i det enkelte sokn i Den norsk kirke.
Arbeidsgiveransvaret for tilsatte og forvaltning av kirker og gravplasser er det kirkelig
fellesråd som har ansvar for. Men fellesrådet består av medlemmer fra menighetsrådene og
utøver sin myndighet på vegne av soknene. Menighetsrådet har dessuten et særskilt ansvar
for prioriteringer i soknet også på disse områdene.
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.
Årsmeldingen er ment å gi en liten oversikt over alle de virksomhetsfeltene som er nevnt.

Statistikk.
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Det ble også i 2010 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. Et nytt innslag var
friluftsgudstjenesten i Hermetikken første søndag i juni. Den ble vellykket og gjentas i år. I
februar ble det for første gang foretatt dåp i Ulvåshytta i forbindelse med en
sportsgudstjeneste der. Det samme ble gjentatt i november, fordi hyttestyret nå ønsker å
legge sportsgudstjenesten til før jul.
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Menighetsrådet.
Menighetsrådet har i 2010 hatt 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
Inger Marit Karlsen har hatt permisjon hele året på grunn av sykdom.
Menighetsrådet har holdt 9 møter i 2010.

Gravplasser.
I løpet av 2009 ble det bevilget midler over fellesrådets budsjett til opprusting av gravstedet
ved Den Gode Hyrdes kapell. Det ble laget en plan for dette av det forrige menighetsrådet. I
2010 har vi fått gjennomført en god del av de planlagte tiltakene. Arbeidet har vært
organisert av en kirkegårdsnemnd som har bestått av Inger Williams, Per Opøyen, Arnt Otto
Lie og Eli Karoline Olsen, og det ble bl.a. gjennomført 4 dugnadskvelder med bl.a. planting.
Det gjenstår noen tiltak som vil bli gjennomført i 2011 med bruk av det som gjenstår av
bevilgede midler.
I forbindelse med revisjon av kommuneplanen og Orkdal 2040 kom menighetsrådet med
innspill til kommunen om behovet for nye gravplasser for Orkanger. Det har ikke lyktes å
finne noen sikker og god løsning på dette, men fellesrådet vil arbeide med sikte på å utnytte
arealer i tilknytning til de eksisterende gravplassene, herunder ved kirka.
Som tidligere år var det også i 2010 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.
Minnefondet brukes til forskjønnelse bl.a. med blomster i kirken og på gravplassene.
Kapitalen på minnefondet har vært forholdsvis beskjeden, men en gave på ca. kr 10.000 i
forbindelse med en gravferd på slutten av 2010 har kommet godt med. Det er et ønske om
å få økt kapitalen ytterligere, for eksempel gjennom minnegaver. Det vil gi muligheter for å
gjøre mer for forskjønning av kirkebygg og gravplasser.
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Kirkebygg. Menighetshuset.
Ny handikappinngang 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 har ikke lyktes å få dette på plass så langt.
Derimot er det gjort enkelte tiltak innvendig. Golvet på galleriet er malt og nye mikrofoner
er anskaffet. I løpet av våren vil våpenhuset bli oppusset.
I juni 2010 kom nytt elektronisk orgel på plass i Den Gode Hyrdes kapell. Det er kjøpt fra
Polen og ble innviet med en flott konsert i forbindelse med Orkanger 2010, der mange lokale
aktører deltok og der benkene ble fylt helt opp av tilhørere.
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 2010 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 80 år og oppover. Marit Bugge har hatt oppgaven med å bringe ut slike
gaver og har gjort en formidabel innsats med flere titalls besøk årlig.
Ellers deltar diakoniutvalget i besøkstjeneste sammen med de kirkelig ansatte.
Malaba, som er et arbeid blant innvandrerkvinner, er videreført i 2010 med stor oppslutning.
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. 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 2010 holdt 4 konfirmasjonsgudstjenester i løpet av to dager. På den
måten får alle som vil, delta i gudstjenesten, noe som blir satt stor pris på. Opplegget fører
til mer arbeid for ansatte og frivillige, men gjør at alle som vil, kan delta i
konfirmantgudstjenesten.
Konfirmantundervisningen utvikler seg stadig, mer i form enn i innhold. Det har blitt mindre
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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.
Den norske kirke har tradisjonelt basert mye av sin trosopplæring på kristendomsundervisningen i grunnskolen. Den konfesjonelle kristendomsundervisningen ble avviklet i 1969, men
det har tatt tid å få på plass en selvstendig og planmessig trosopplæring innenfor kirken.
Men nå er dette endret. Etter å ha vært forsøksmenigheter for trosopplæringsprosjektet, har
menighetene i Orkdal nå blitt med i et samordnet opplegg i prostiet. I fjor høst ble det tilsatt
4 menighetspedagoger i til sammen 2 årsverk i et område av prostiet som omfatter Orkdal,
Meldal, Skaun, Agdenes og Hitra. Arbeidet administreres fra kirkekontoret i Orkdal, men
medarbeiderne har primærområder i en eller to av kommunene. Hovedansvaret for Orkdal
har Line Krutvik Saltbones.
Oppstarten er preget av planlegging, og menighetsrådet er aktivt med i dette. Aktiviteter fra
prøveperioden er imidlertid videreført, slik som ”Tieren” og ”Eleven”. Nye tiltak er også på
gang, som ”Tårnagentene”, som ble avviklet på nyåret 2011.

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 60-70 % av
årskullet. Det var også i 2010 kirkevandring for 6 åringer med utdeling av DVD.
Oppslutningen om dette er økende. Det har også vært god deltakelse på utdelingen av bibler
til 5 klassinger.
Normisjon har fortsatt korvettlag for alle barn fra og med 4 år på Menighetshuset annen
hver mandag. Oppslutningen om dette har økt i det siste. 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.

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
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Misjonsselskap på Madagaskar og et prosjekt for Normisjon i Ecuador, der Atle og Randi
Ølstørn fra Orkdal arbeider som misjonærer.

Oppsummering
Vi aner en tendens i statistikkene med økt deltakelse i kirkelige handlinger som dåp,
konfirmasjon og kirkelig vigsel. Det viser at de kirkelige tradisjoner står sterkt i menigheten.
Dette er noe vi må ta vare på. Samtidig er det en utfordring å øke engasjementet i andre
deler av virksomheten, som vedlikehold og fornying av gravplasser og kirkebygg og framfor
alt å kunne gi grobunn for at det kristne budskapet må få rotfeste og skape tro og håp hos
flest mulig.

Orkanger 25. mars 2011
Orkanger menighetsråd
John Egil Bergem

