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FruesnÅDET HAR HATT Drssr FAsrE MEDLEMMENE

Ole Kristian Fagerli Orkanger menighetsråd

Tove Bjerkset Orkanger menighetsråd

Liv Digerås Håvik Orkdal menighetsråd

lvar Nerhoel Orkdal menighetsråd

Håkon Rye Orkland menighetsråd

Torgeir Fagerli Orkland menighetsråd

Gunhild Reitan Geitastrand menighetsråd

Johan Arnt Gjeten Geitastrand menighetsråd

Torstein Larsen Orkdal kommune

DagfinnThomassen Nidarosbiskopsrepresentant

Fellesrådet har i 2018 hatt 5 mØter og behandlet 32 saker.

AU har bestått av: lvar Nerhoel, Torgeir Fagerli, Dagfinn Thomassen, i tillegg til
Margit Sødal og Tor Brage Fagerli.

Administrasjonsutvalget har bestått av: lvar Nerhoel, Gunhild Reitan, Tove

Bjerkset (alle FR-repr), Tor Brage Fagerli og Olav Pederstad (begge ansattes

repr.), i tillegg til Margit Sødal.

Fannrem

lvar Nerhoel

Leder fellesrådet

Silje Ysland

W^'"Wå"1,^rlCr^bC
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PrRsowRler

Kirkeverge Margit Sødal t00 %

Kirketjener Tor Brage Fagerli 100 %

Kirketjener Daniel Hellstrdm IOO %

Sekretær Geir Olav Valstad Syng Medl20% + 55 %

Sekretær Gunvor Nyvoll Kjerstad 50%

Diakoniarbeider lngrid Holte Karlsen LOl %

Kateket Olav Pederstad 80 %

Kantor Piotr Wr6bel 80 %

Kantor Barbara Kamienska Wr6bel 80 %

Renholder Magdalena Smejda 50 %

Klokker Trine Snekvik Fagerli Ca 3 %

Klokker Jorhild Ljøkjet Ca 3 %

Klokker Kirsti Svorkmo Kristiansen Ca 3 %

Klokker/ diakoniarb. Hildegunn R. Eikli 30% / rc%

Menighetspedagog Liv Randi Henøen Sødal 80%

Menighetspedagog Marit Johanne Selbæk 12% Enhet 1 i Orkdal prosti, Agdenes

Menighetsarbeider Heidi Snuruås 20% Enhet 1 i Orkdal prosti,

Meldal

Vikar for men.h.pedagog Tone Maria Jonassen

I tillegg jobber frivillige som klokkere i Geitastrand og Orkdal kirke, noe vi er svært
takknemlige for.

FØlgende bispedømmerådsansatte arbeidet i Orkdal i 2018:

Prost i Orkdal prosti: Dagfinn Thomassen

Sokneprest i Orkland og Geitastrand: Åse Rugland,

Sokneprest i Orkdal: Eldfrid-Marie Hollevik Bakken

Sokneprest i Orkanger fra 1. juni: Marita Hammervik Owen

Sokneprest vikar i Orkdal: Ranveig Dahle Svanholm
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Axnv neTS- o G RE D EGJ øRE LsEsP LI KT E N,

I henhold til likestillingsloven redegjØres det for den faktiske situasjon når det
gjelder likestilling i virksomheten. Totalt er det opprettet 9,76 årsverk som

innehas av t7 personer. Av dette er 4,35 årsverk (5 personer) menn o95,4L

årsverk (12 personer) kvinner.

Fellesrådet er kjent med forbudet mot diskriminering og arbeider kontinuerlig
med dette.

Tilstedeværelsesprosenten for fellesrådsansatte har vært på 97,1, %. Dette er
noe lavere enn i 2017, men langtidsfravær på slutten av året påvirker i vesentlig
grad.

Ørcouorø$K REITJLTAT

Det regnskapsmessige driftsresultatet for 2018 er på kr 180 967,27.

Det vesentlige avviket i sum inntekter og utgifter er økte inntekter i fb. med

festeavgifter, økt sykelønnsrefusjon og refusjon fra menighetsråd. Det er Økte

utgifter i fb. med kjøp av varer og tjenester, bl.a. strømutgifter/energi, inventar
og utstyr, samt vedlikehold. Økt tilskudd fra kommunen skyldes at tilskuddet til
Orkland kirkelige fellesnemnd, og dens utgifter, er inkludert i regnskapet for
Orkdal kirkelige fellesråd (vertsregnskap).
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Sransnxrc

Hvor mange ble døpt i Orkdalskirkene i 2018. Hvor mange konfirmanter? Hvor

mange ble vigd? Hvor mange gravferder? Hvor mange til gudstjeneste?

Nedenfor finner du opplysninger for de enkelte tjenestene.

DÅp

1201,6b|e78,2%oav alle fødte barn i Orkdal døpte i kirka.

91 barn ble døpt i 2018.

Barnedåpen er en festdag i kirka og for familiene som døper barna sine. En

gang i måneden er det ei dåpssamling for de som skal ha dåp kommende

måned. Dåpssamlinga tar grundig for seg dåpens innhold og gjennomføringa av

gudstjenesta. I tillegg får foreldre og faddere informasjon om hvordan

menighetens trosopplæring kan være en god hjelp i ansvaret de får i dåpen, slik

at barnet kan vokse opp og oppleve kirka som sin kirke.

KorurrRnnRs.low

1201,6 ble 9t,2Yo av alle 15-åringer konfirmert i Orkdalsmenighetene.

l2Ot7 ble 119 ungdommer konfirmert. Dette er 88,1 Yo av

medlemmene/tilhørige i denne aldersgruppa.

I 2018 ble 115 ungdommer konfirmert.
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Konfirmerte i Orkdalsmenighetene 1999-2018
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I 2018 var det 22 vielser i Orkdalsmenighetene

Vigde i Orkdalsmenighetene 1999-2018

42

1999 2000 2001 2002 2003 2004 200s 2006 2007 2008 2009 2010 20t! 2072 2013 zoI4 2015 2016 2017 2018

4345

40

35

30

25

20

1"5

10

38
37

36

1 37

27
25

21 22 22

side o Årshelding QrKdal KirKelige fellesråd zors



Gravferder i Orkdalsmenighetene 1999-2018
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GnRvrrRorR

I 2018 var det I02 gravferder. Av disse var 44 bisettelser (kremasjoner). Det er

en bisettelsesprosent på 44,4yo, noe som er det klart høyeste som er registrert.

G u osr:eru estrR

I 2Ot6 ble det holdt 133 gudstjenester totalt i Orkdalsmenighetene med 12 276

deltakere. Det er en gjennomsnitt på 92 deltakere

l2OI7 ble det holdt 122 gudstjenester med 11 878 deltakere. Det er et
gjennomsnitt på 97 deltakere pr gudstjeneste.

l2OI8 ble det holdt 139 gudstjenester med 12 591 deltakere, Det er et
gjennomsnitt på 90 deltakere pr gudstjeneste.

På julaften er det gudstjenester i alle kirkene, utenom på Geitastranda.
Tradisjonen tro var det også i 2018 Åpen kirke på julaften i Geitastrand kirke.
Jonassen leste juleevangeliet og spilte julemusikk. 53 personer var innom kirka
mellom kl. 15.00 og 17.00. Jonassen har hatt ansvaret for Åpen kirke på julaften
siden 2005. Bygdefolket på Geitastranda setter stor pris på Åpen kirke på

julaften.
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MrotmwsKAP t Deru NaRSKE KTRKE

Pr 20.02.2018 var det 10 128 medlemmer. I løpet av 2Ot7 har det vært 20

utmeldinger og f. innmelding.

Pr.13.02.2019 var det 10 134 medlemmer. I lØpet av 2019 har det vært27
utmeldinger fra DNK og 4 innmeldinger.

TnosoppLÆRtNG

BaevsRrrc oG BABYMASSASJ E

Det har blitt gjennomført 4 babymassasjekurs med fem samlinger per kurs.

Henøen Sødal var instruktør for to kurs våren 2018 og Jonassen var instruktør
to kurs høsten 2Ot8.l lØpet av 4 kurs har det til sammen deltatt 34 babyer med

foreldre. Kurset består av babymassasje, babysang og enkel lunsj. Det virker
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som deltakerne har satt pris på tilbudet, og har kommet med flere gode

tilbakemeldinger.

BRRITIESRTe

L0 onsdager har det vært barnesang i løpet av året. Her samles barn i alderen 8
mnd. til 3 år og foreldre/besteforeldre for å synge, danse og ha sosialt samvær.

I 2018 ble også frivillige engasjert til blant annet å koke grøt til barna etter
sangen. Gjennomsnittlig har det vært ca. 9 barn. Noen har hatt med seg en

voksen, mens andre har hatt med seg to voksne. Mange har vært ganske fast
på alle samlingene, mens noen kommer litt mer uregelmessig. Barnesangen er
preget av lun og god stemning der barnesanger med kristent innhold og mer
tradisjonelle barnesanger, samt gode og artige regler formidles. Dette er et
arbeid som drives av frivillige medarbeidere, Marie Loe Fagerholt, Mia

Sommerschild, Kjersti Hoel Tronvoll og Kristin Arnesen i samarbeid med

menighetspedagogen i Orkdal.

Onronl souL KrDs
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Pre Soul Children skiftet navn til Soul Kids høsten 2OI8 og er et arbeid med

barn i alderen 3-9 år.

Koret driver med sang og bevegelse og samtidig har de leker og sosiale

aktiviteter. Øvelsene er på Svorkmo misjonshus onsdag i oddetallsuker og ledes

av Eldrid og Sveinung Susort, Maria Eikli og Tor Brage Fagerli, samt at de har

med seg 3 jenter som ledere.

Soul kids fortsetter suksessen og har i gjennomsnitt 35 barn på øvelser.

De har et eget misjonsprosjekt der de pr. i dag stØtter et prosjekt - Amigos i

lndia for Normisjon. På hver Øvelse har de innsamling til prosjektet. De har også

en egen facebookside.

<Mrru KTRKEBoK> TtL 4-ÅnTNGENE

Det er blitt utdelt boka <Min kirkebok 4)) til 4-åringer i alle kirkene. Til sammen

har 62 barn fått < Min kirkebok 4> i 2Ot8. Det er 8 flere enn i 2017 .
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(( H ELT FøRSTEKLASSES))

Det er blitt arrangert skolestartergudstjeneste i kirkene. Der fikk skolestarterne,

de som fylte 6 år i 2OI8, boka <Min kirkebok 6,). Til sammen fikk 50 barn <Min

kirkebok 6>. Det er 9 flere enn i 2017.

TÅnruncrNTHELG

I år ble det nasjonale breddetiltaket for 8/9-åringene (3. trinn)Tårnagenthelg,
arrangert for sjuende gang. Dette arrangeres i Orkdal kirke siste lørdag og

søndag ijanuar. Flere foreldre var med som frivillig på tiltaket som Orkdal

menighet er vertskap for.

55 barn deltok. Det var barn fra alle de fire menighetene. De utforsket kirka,

lette etter symboler i kirkerommet, hadde politibesØk, utforsket kirketårnet,
forberedte gudstjeneste og løste ulike oppdrag. Helga ble avsluttet med

familiegudstjeneste der tårnagentene deltok aktivt i sang, lesing,

dramatisering, bæring og som dåpsassistenter.

OnroRl Sou t- CH t t-o Rerrt

Orkdal Soul Children er et kor for barn- og ungdommer som er 10 år eller eldre.

Koret drives fremdeles av Orkdal menighet. Barn- og unge fra alle

Orkdalsmenighetene er hjertelig velkommen !

I løpet av 2018 har koret hatt noen viktige frivillige medarbeidere. Steinar

Fagerli som lydansvarlig og Else RØdset Svensson som musikalsk leder for koret,

samt Jorunn Alsethaug som pådriver og medhjelper. I tillegg har to foreldre
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vært viktige bidragsytere på kjøkkenet under Øvelsene. Ellers har

menighetspedagogen i Orkdal vært med som leder for koret. På øvelsene har

det stort sett vært mellom 7 ogIO ungdommer. Koret hadde 1L øvelser på

våren og 9 på høsten. Orkdal Soul Children har sunget på forskjellige

arrangement, blant annet en av julegudstjenestene i Orkdal Kirke.

Selve Øvelsene preges av svært god stemning og dyktige, sangglade

ungdommer. Orkdal Soul Children legger også vekt på det sosiale, og har derfor
kveldsmat i løpet av øvelsene.

TEN

TEN er et tiltak for de som er 13 år der påska er tema. Deltakerne kommer en

lørdag og overnatter i kirka påfølgende natt. TEN avsluttes med gudstjeneste

og kirkekaffe dagen etter. I 2018 var det 6 deltakere. Verken i 20tG eller 2017

ble det arrangert TEN. TEN ble arrangert i Orkanger kirke. Flere frivillige fra
ulike menigheter var med på arrangementet.
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LYSVÅKEN

Lys Våken er et tiltak for 11-åringer der de blir invitert til overnatting i Moe

kirke lørdagtil søndag første helga i advent. I 2018 var det 23 (4 færre enn i

2017) 11-åringer som deltok, og flere ungdomsledere og voksenledere deltok
som frivillige. Deltakerne fikk gjennom helga bli kjent med hverandre og kirka

gjennom vandring med poster i kirka, lek, juleverksted og forberedelse til
gudstjeneste på søndagen. Det ble ei flott og trivelig helg for både deltakere og

ledere.

KorunRvtAsJoN

Konfirmasjonsundervisningen har inneholdt ca. en månedlig samling med

konfirmantene fra september til mai. Dette har vært undervisning i grupper på

ca. L0, om sentrale tema i kristen tro. Noen av disse samlingene har inneholdt
forberedelser til spesielle gudstjenester der konfirmantene deltar, som
presentasjonsgudstjenesten, leirgudstjenesten og lysmesse. I tillegg har

konfirmantene i hele kommunen sammen vært med på Pysj-cup i Orklahallen

og fasteaksjonen til inntekt for Kirkens Nødhjelp.

n-i
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Gjennom året deltar foreldre som frivillige som nattevakt på leir, ulike

oppgaver på Pysj-cup og som sjåfører under fasteaksjonen. Her møter villige
foreldre.

De to leirene på Søvassli ungdomssenter ut$Ør også i år en vesentlig del av

konfirmantåret. Der er elever fra Orkanger ungdomsskole på den ene leiren og

elever fra Grøtte og Årlivoll på den andre. Leiren gir tid til fordypning, erfaring
og kontakt med voksne og ungdomsledere. God bemanning fra staben og en

stor gjeng ungdomsledere er med oggjør denne leiren til et høydepunkt for
konfirmantene. Årets leirer ble avholdt med innleide hovedledere grunnet at
kateketen var borte fra jobb høsten 2018. Med en erfaren stab, erfarne
ungdomsledere og et gjennomarbeidet opplegg ble leirene ble godt
gjennomført.
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UwcoolvrslEDERKUns ( U LK)

Skoleåret 2Ot8/20I9 ble det ikke avholdt ungdomslederkurs i Orkdal. Planen

var å gjennomføre lokale ledersamlinger i Skaun, Meldal og Orkdal dette året. I

Orkdal ble dette ikke gjennomført grunnet at kateketen var borte høsten 2018,

Vi ser at det er behov for et rekrutterende opplegg hvert år fordi vi trenger
mange ungdomsledere i menighetens barne- og ungdomsarbeid.

TOnSonCSKLUBBEN

Torsdagsklubben er fortsatt et

møtested for ungdom i alder
I4-2O år. Det har vært relativt
liten nyrekruttering av

ungdommer siste året, og det

er mye de faste som kommer.
For dem betyr klubben ffiy€,

og mange frivillige gJør en

kjempejobb med å være

tilstede i ungdommers liv.

HØsten 2018 har tilbudet vært noe redusert grunnet kateketens fravær fra
arbeid.
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SnMnneerD MED BARNEHAGER oG SKoLER

Kirka har et godt samarbeid med barnehager og skoler. Før jul var 22 grupper

fra barnehager og skoler på julevandring. Prester har utenom dette vært på

flere barnehagebesØk. Våren 2018 ble det gjennomfØrt aPåskevandringer> i

Orkdal kirke for elever fra 2.trinn på Grøtte skole.

I alle 4 kirkene var det til sammen 7 skolegudstjenesler før jul. Prester har også

besøkt grunnskole og videregående skole.

BISLTR TIL 5. TRINN

Hvert år deler Orkdalsmenighetene ut bibel til alle på 5. trinn i kommunen fra
menighetsrådene, I den forbindelse er kateket ute på skolene i 5. trinn med

undervisning om bibelen. Dette opplegget blir godt mottatt av skolene. 5.

trinns-elevene inviteres pr. brev til å motta bibelen i kirken om de Ønsker. I

2OI8 fikk elevene Bibelen som gave i klasserommene.

Aktiviteter som er felles for alle menighetene:

AruoRrrrn

Det er holdt 40 andakter (41 i 2OI7) på Orkdal Helsetun (OH) og 23 (37 i 2}t7l
på Elvepromenaden borettslag på Orkanger i 2018. En av prestene eller
diakonimedarbeider har ansvar for andaktene sammen med kantor. På OH

samles 8-15 beboere hver uke. På Orkanger har det vært 1-5 tilhørere, og her

er det andakt annenhver uke. I tillegg til andaktene har det vært tre
nattverdgudstjenester på Helsetunet og to på Elvepromenaden. Mange

uttrykker takknemlighet over andaktsstundene og gudstjenestene. På

Helsetunet er det alltid en frivillig forsanger med på andaktene. På

Elvepromenaden er en til tre forsangere med på noen av andaktene.

På Kårstuggu på Svorkmo har det vært 10 andakter (11 i 2OI7) i løpet av året.

Her har det kommet 3-6 tilhørere. Etter andakten sørger noen av tilhørerne for
kaffeservering, noe som gjØr dette til trivelige stunder med sosialt fellesskap.
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Snrucsruruo OnroRl Helseruru

Dette er fortsatt et populært tiltak på helsetunet, og vi har et godt samarbeid

med helsetunet om sangstundene. Det ble holdt 15 sangsamlinger (13 i 2017)
med rundt 30-45 beboere på helsetunet, brukere av dagsentret og frivillige
forsangere samlet. Fra kl. 13 til 1,4har vi møttes for å synge kjente og kjære

sanger og salmer. Diakonimedarbeider leder sangstundene, Kirsti Kristiansen er
fast, frivillig pianist. De gangene den faste pianisten eller diakonimedarbeider
må melde forfall, er det alltid en frivillig pianist som stiller opp og noen av

forsangerne som leder sangstunda.

SnrucsruND FANNREM TRYGDEBoLTG

En gang i måneden koser vi oss med kaffe, kaker, sang og diktlesning på

Fannrem trygdepensjonat, og vi tar oss god tid til prat. Det er flere beboere

som har deltatt på sangstundene dette året enn tidligere. Nå kan det være 6-7

beboere som møter opp i tillegg til 2 frivillige og diakonimedarbeider. I 2018

var det lL sangsamlinger (samme som i 2017) på trygdepensjonatet,

SIMEN . ET TILBUD FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING

SIMEN- Sammen I Menigheten er et tilbud for mennesker med

utviklingshemming over 18 år.

I 2018 hadde SIMEN 10 samlinger (samme som i 2017) på Orkdal

menighetshus, med kaffe, sang, prat og liturgisk avslutning. Dette er veldig

trivelige samlinger, der 4 frivillige og7-8 deltagere er med. Sverre Solberg

deltok på den første samlinga på høsten med andakt, sang og gitarspill.

SIMEN deltok også i 2OI8 på gudstjeneste under diakoniens dag i Orkdal kirke i

april. Simen-deltakere er kirkeverter, tekstlesere og deltar i inngangsprosesjon.

I september reiste ca. t2 personer fra Simen til Nidarosdomen og deltok på

høsttakkefest og kirkekaffe i Erkebispegården. To av deltakerne på Simen var
tekstlesere u nder gudstjenesten.

SonccRuppe

Våren 2018 ble ei sorggruppe avslutta. Den hadde oppstart høsten 20t7.
Høsten 2018 starta ny sorggruppe som vil bli avslutta våren 2019. Gruppene

blir leda av diakonimedarbeider og en frivillig med lang erfaring fra sorgarbeid.
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BESøKSTJENESTE / SnVrnlr

Alle menigheter går med hilsen til jubilanter som fyller 75,80,85, 90 og 95 år,

og hvert år etter 95 år. I 2018 var det ca. 250 jubilanter (i 2Ot7 215) som fikk
besøk i anledning dagen sin. I alt er 56 grendekontakter engasjert i utdeling av
jubilanthilsener. På75- årsdagen gis boka <Gode ord på vandringen>, på 80-

årsdagen <Syng med!>, ellers gis en blomst.

Menighetene ser på disse besøkene som en del av sin besøkstjeneste. I tillegg
har diakonimedarbeiderne hatt mellom 50 og 60 hjemmebesØk/samtaler i

løpet av året.

SKAPERVERKETS DAG

ljuni 2OL8 arrangerte de fire menighetene en felles gudstjeneste i Hermetikken
på Orkanger for å markere skaperverkets dag.

JEG OG DøDEN.GRUPPER

l2Ot5/2016 gjennomførte prester, diakoner, diakonimedarbeidere og ansatte i

helsevesenet i Orkdal og flere andre kommuner i distriktet kursopplegget
<Åndelig og eksistensiell ivaretakelse ved livets slutt.> I Orkdal kommune førte
dette til oppstart av Jeg og døden-grupper for ansatte ved Orkdal Helsetun og

Hjemmetjenesten i Orkdal kommune. Hensikten med gruppene er gjennom

samtale å arbeide for at deltakerne skal få bearbeidet eget forhold til døden og
egne opplevelser med dødsfall. Dette er både dyktiggj6ring av deltakerne med

tanke på ivaretakelse av pasienters og pårørendes åndelige og eksistensielle

behov, og hjelp til å kunne stå i en krevende jobb. Samtidig er Jeg og døden-
gruppene relasjonsbygging mellom Helse og Kirke i kommunen. I 2018 har vi

avslutta ei Jeg og døden-gruppe med ansatte i Hjemmetjenesten som ble starta
våren 2Ot7. Ei av sokneprestene og diakonimedarbeider har vært
gruppeledere. Det har vært to Jeg og døden-grupper på Helsetunet. Sokneprest
og en ansatt ved Helsetunet leda den ene gruppa, sokneprest og

diakonimedarbeider leda den andre.
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DIAKONI I nuq MENIGHETER

Alle menighetene har arrangert fasteaksjon også i 2018. Det ble samles inn i

underkant av 103.000 kr (118.000,-i20t7).

I to av menighetene har det vært hyggetreff, enten hver uke eller en gang pr.

måned. Det har vært servert kirkekaffe etter mange gudstjenester i alle

kirkene.

Diakoniutvalget i Geitastrand menighet arrangerer hvert år sensommerfest.

Det har også vært tilbud om kirkeskyss i alle menighetene. Det er sjelden at
noen benytter seg av tilbudet, men det er viktig at det er mulig å få skyss til
kirka.

Prester og diakonimedarbeidere har sjelesorgsamtaler. Disse er jevnlig ute i

soknebud (nattverd i hjemmet). Dette gis på forespørsel.

For mer informasjon om arbeidet i den enkelte menighet, vises til
diakoniplanene.

MRLRen

Malaba er ei flerkulturell samling for kvinner og barn. Våren 2018 var det

samlinger en torsdag på Orkanger menighetshus og fjorten dager etterpå på

Grøtte skole. Dette halvåret var det få som benytta seg av Malaba-tilbudet
både på Orkanger og Fannrem. I lØpet av sommeren inngikk Malaba et

samarbeid med Sanitetsforeninga og Røde Kors om samordning av sine

flerkulturelle tiltak. Det førte til at de tre aktørene fra høsten 2018 tilbyr
flerkulturelle samlinger hver onsdag fra kl. 18-20. Røde Kors har sin

internasjonale kaf6 for hele familien annenhver onsdag. De andre onsdagene

har Malaba og Saniteten felles samlinger for kvinner og barn i

Sanitetsforeningas hus på Evjen. HØsten 2Ot8 ble positiv for Malaba/Saniteten

med flere kvinner og barn som benytta tilbudet enn på våren. Malaba,

Saniteten og RØde Kors hadde felles juleavslutning med mye folk, god

stemning, sang og musikk, juletregang og god mat.

GRøNN MENIGHET

Tre av fire menigheter er registrert som grønne menigheter.
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Musrcrc t KRKENS t Onrcont t 2078

Musikk spiller en sentral rolle i kirken. Den er til stede i alle gudstjenester og
kirkelige handlinger. Musikken har forskjellige funksjoner. Den er med på å
skape høytidelig stemning, understreker betydningen av ordet og

sakramentene, gir rammer til kirkelige ritualer, men gir også åndelige
opplevelser for mennesker i ulike livssituasjoner, i sorg og glede.

Tjenester
I året 2018 har kantorene bidratt med orgel- og pianospill ved følgende
anledninger:

gudstjenester
vielser
begravelser
andakter ved Orkdal Helsetun, Orkanger Pensjonistsentel Kårstuggu

sangstunder ved Orkdal Helsetun
kirkehuset forteller
påskevandringer
julevandringer
påskesang
julekonserter
salmekveld
sensommerfest i Geitastra nd

f rivillighetsfest
å rsfester
sa ngøvelser for forsa ngere

øvelser med kor og solister
fagdager
prestesamlinger
sorgkonferanse
samling for nye Orkland

Forsøngere
I Orkdal og Moe kirker har vi forsangergrupper som leder menighetssangen
under gudstjenester. I Moe kirke er det en ordning med 2 forsangere på hver
gudstjeneste, i Orkdal 4 forsangere på ca. 8 gudstjenester pr. semester.
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Somarbeid med dmatØrer og profesjonelle
Det er et godt samarbeid mellom kirken og lokale musikkrefter.

I året 2Ot8 deltok Orkdal blandakor, Orkdal seniorkor, Orkland mannskor,
Fagerlikaranj, Cantilena, Viggja Voices og Soul Children på gudstjenester og
konserter i kirkene våre. Det var også mange frivillige solister: Elin Ostlund og
Carl Erik Skjølberg 6stlund, lvar Konrad Gangås, Tone Maria Jonassen, Lilly
Lillegård Almli og Sigurd Svorkdal.

Til tradisjonelle førjulskonserter og festgudstjenester inviterte vi også korpset
Orkdaljanitsjar, 1. klasse fra musikklinja ved Orkdalvideregående skole,
elever fra Orkdal og Meldal kulturskoler: dansegruppe, trompetister lngunn
Skoglund og Ann Eli Ustad, trombonist Hilde Qyangen, klarinettister: @yvor
Skoglund, sangere Lisa Hansen Rindal, Hulda Østlund Skjølberg og Maja
Bakke.

Til konfirmasjon - og festgudstjenester spilte profesjonelle musikere:
trompetist fra Trondheim symfoniorkester Odd-Biørn ØstebØ -Lund, Morten
TØmmermo, Mari RØttereng.

Det er 2 barnekor som Orkdalsmenighetene har ansvar for: Soul Children
knyttet til Orkdal menighet og Orkdal Soul Kids knyttet til Orkland menighet
Begge kor sang både under konserter og andre arrangement utenfor kirken.

Konsertvirksomhet

Kirken spiller også en viktig rolle som arrangør og koordinator i det lokale
kulturlivet. Lokalbefolkningen kunne benytte seg av det rike konserttilbudet i

kirkene våre. Til sammen var det 15 konserter i kirkene i Orkdal, 5 av dem var i

kirkens regi. I tillegg til tradisjonelle førjulskonserter er det viktig å nevne
salmekveld i Geitastrand kirke med Orkdal blandakor og elever fra Orkdal
kulturskole: Tinde von Wachenfeldt, Aurora Dahl og lne Hovde Pedersen.

Kirkene ble også utleid til konserter av andre arrangØrer: Orkdaljanitsjaq Orkdal
kulturskole, Lerka koret, Cantilena, Orkdal Blandakor, Caritatis, Viggja voices,
Nidarosdomens guttekol Norsk korforbund, Orkdal storband.

Konsertvirksomheten er en viktig mØteplass mellom folk og kirke. Den gjør

kirken tilgjengelig for en større del av befolkningen, samtidig som den gjør

kirken til en integrert del av lokalmiljøet og storsamfunnet. Repertoaret på
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konsertene har variert og inneholdt alt fra orgelmusikk, instrumental klassisk

musikk, kormusikk med tydelige kristne tekster, kjente og kjære julesanger og

folkeviser, pop- og rockemusikk.

Konsertene ble fordelt mellom kirkene på følgende måte:
. Orkdal kirke - 10

o Orkanger kirke -3
o Moe kirke - 1

r Geitastrand kirke - 1

lnstrumenter
I hver kirke finner vi både et orgel og et piano (flygel i Moe kirke).
lnstrumentene der er gode, men det er svært viktig med vedlikehold. I år er det
behov for stemming av alle instrumenteq både pianoer og orgler.
Vi har også 2 elektroniske instrumenter - et kirkeorgel i DGH kapell og et
keyboard som brukes ved kirkelige handlinger utenfor kirkene.

I tuv rsrt H N G E R o G v E D Lt KE H o LD

lruvrsrrRtNGER

Arbeidet med restaurering og istandsetting av vinduene i Orkanger kirke ble

starta opp sommer 2018, og har fortsatt utover høst og vinter. Det ble

avdekket en del råteskader som medfører ekstra tidsforbruk.

Prosjektering og planlegging av økt sitteplasskapasitet i Orkdal kirke er
gjennomf ørti 2018, slik at dette arbeidet kan settes i gang tidlig i 2019

VrolrrrHolo

Stakittet rundt gravplassen ved Orkdal kirke ble skrapt og malt.

Benkene i Orkdal kirke ble ferdig reparert, sparkla og mala.

Steinportal ved Orkdal kirke ble pussa opp.

Det er ordna en <barnekrok> i Orkdal kirke.

Steinmuren ved Orkdal kirke ble utbedra.

En kirketjener har fungert som kirkeverge i november og desember på grunn av

sykefravær.

Barnekrok i Orkanger kirke ferdig høsten 2018.
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Oppmåling av gravfelt og registrering av disse i Gravlund har fortsatt tatt en del

tid. Dette er et arbeid som vil bli prioritert og videreført til det er tilstrekkelig
ajour.

Også i 20L8 fikk vi nyte godt av ungdommer fra kommunen til plenklipping o.a.

vedlikeholdsarbeid på kirkegårdene, i år som tidligere år. Denne ordninga er vi
glade for, og vi håper den blir videreført. Vi har også hatt med oss tre personer
gjennom NAV som på hver sin måte har bidratt.

Toalettet i bårehuset på Moe er pussa opp og tatt i bruk.

Gulvet og benkene på galleriet i Moe kirke er under oppussing og maling.

Det er ordna med ny rampe til handikaptoalettet ved Orkdal kirke. Dette ble

finansiert med stor innsats av Jan Morten Almli. I tillegg ble det montert ny dør

med automatisk døråpner.

Arbeidet med restaurering av vinduer i Orkanger ble påbegynt.

Det ble opparbeidet et nytt område for lagring av jordmasser i sØrØstlige hjørne
på Orkdal kirkegård.

IA

Fellesrådet er ei lA-bedrift. I 2018 har vi hatt flere personer i arbeidsavklaring
og på tiltak i kirkene / på gravplassene, og flere fortsetter hos oss også i 2019.

MIUØSEnTIFISERING

Orkdal kirkekontor er Miljøsertifisert.

FRIvI I-I-Ic E oRGAN IsAsJoN ER

Kirkelige ansatte bidrar jevnlig ved ulike typer arbeid i frivillige organisasjoner i

Orkdal

FnIVII.I.Ic E MEDARBEI DERE

Frivillige medarbeidere er av stor betydning og er en uvurderlig og helt

nØdvendig ressurs for arbeidet i menighetene. Hundrevis av frivillige
medarbeidere har vært med i planlegging og gjennomføring av gudstjenester,

barne- og ungdomsarbeid, diakonalt arbeid; - besØk hos eldre ved fødselsdager

ffi. ffi, i komiteer og utvalg eller på dugnader.
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NYE oRKLAND KTRKELTGE FELLESnÅo

I 2018 har arbeidet med den planlagte sammenslåinga av fellesrådene kommet
skikkelig i gang. Prosjektleder har drevet prosessen framover på en fin måte,

fellesnemda har jobbet godt, og arbeidsgrupper har diskutert og kommet med

forslag til løsninger. FØr jul 2018 var alle ansatte i de ulike fellesrådene inviterte
til en festkveld hvor fellesskapsbygging var grunntanken. Utover i 20L9 vil

sammenspleisinga fortsette, både formelt og mellom nye kolleger. Det blir
ansatt ny kirkeverge i det nye fellesrådet, denne stillinga ble lyst ut i februar
2019.

Fra 01.01.2020 skal Orkland kirkelige fellesråd være aktivt

Avsturr E N D E Ko M M E NTAR E R

Fellesrådet Ønsker å fortsette og jobbe sammen for å skape ei god framtid for
Orkdals innbyggere og for Den norske kirke i Orkdal.

Fellesrådet takker alle kirkelige ansatte og frivillige for innsatsen dette året og

Ønsker Guds velsignelse i arbeidet videre.

Fellesrådet takker Orkdal kommune for velvilje og godt samarbeid.
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