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Råd og utvalg 

 

Menighetsrådet  

Kristin Strand 

Tungen, Bernt 

Geistlig representant 

Leder 

Vattengård, Lars Nestleder 

Bjørnbet, Hilde Marie Valand Sekretær 

Husdal, Are Kasserer 

Reitan, Gunhild Medlem 

Gjeten, Johan Arnt Medlem 

Husdal, Anders 1. vara, fast møtende 

Nilsen, Ansders G. 2. vara 

Jonassen,Tone Maria 3. vara 

Bjørnbeth, Jomar 4. vara 

Ofstad, Jon Anders 5. vara 

Leknes, Liv Astrid 6. vara 

  

Representanter i Fellesrådet 

Reitan, Gunhild  

Gjeten, Johan Arnt  

  

Diakoniutvalget 

  Bjørg Sletvold Leder 
  Anne Flor Kjøren 
  Randi Aasen 

 

Menighetsrådsmøtene 

Menighetsrådet har hatt 4 møter og behandlet 28 saker. Foruten de vanlige sakene som gudstjen-
estelista med offerformål, fasteaksjonen, årsfest og konfirmantfest har blant annet følgende saker 
vært drøftet og behandlet: Ansettelse av ny Prost og bispevisitas. I forbindelse med utvelgelsen av 
ny prost var Johan Arnt Gjeten sendt til byen som representant fra menighetsrådene i prostiet. 



 

Gudstjenester og kirkelige handlinger 

Det har vært avholdt 14 gudstjenester på søn- og helligdager med totalt 828 deltakere. Dette gir et 
snitt på 59 deltagere pr. gudstjeneste, som er nøyaktig det samme som i 2015. To av 
gudstjenesten ble avholdt med nattverd med til sammen 13 til nattverd. Det ble holdt 
friluftsgudstjeneste på Geitaneset i juni. 

Klokkerens kaffe fortsatte som før – et positivt og flott sosialt tiltak etter gudstjenestene. Stor takk 
til klokker Terje H. og Solveig Jonassen for dette tiltaket. 

4 barn ble døpt og 10 ungdommer ble konfirmert. Det ble foretatt 4 gravferdshandlinger i 2016. 

Det ble også i 2016 delt ut kirkebok til 4-åringene og bibel til soknets 5.-klassinger. 

Gjølme Skole hadde også i 2016 sin skolegudstjeneste på Geitastranda før jul.  

Tradisjonen tro arrangerte Klokkeren også i år «åpen kirke» på julaften med spilling av julesanger 
og lesing av juleevangeliet. 61 la turen innom kirka på julaften. En stor takk til Terje for dette 
tiltaket som veldig mange setter stor pris på. 

Gudstjenesten 1. juledag var flyttet fram fra kl. 13 som har vært vanlig tidligere til kl. 11. 
Besøkstallet her ble beskjedne 53, noe som er vesentlig lavere enn tidligere år. Det er ikke 
usannsynlig at en del av nedgangen skyldes endring av tidspunkt og Menighetsrådet har derfor 
bedt om at tidspunktet endres tilbake til 13:00. 

Barne- og ungdomsarbeidet og trosopplæringsprosjektet 

Babymassasje og barnesang har vært et felles tilbud for alle menighetene på Orkdal menighetshus. 
Her har flere fra sognet deltatt. Som tidligere har også flere andre trosopplæringstiltak vært 
gjennomført i samarbeid med de andre menighetene. Her kan nevnes Tårnagentene, TEN og LYS 
VÅKEN. 

Diakoni 

Diakoniens dag ble markert i kirka 31. januar. Prest Åse Rugland holdt preken. 

Sensommerfest ble holdt på Kjørmoen 31. august med variert program. 

I forbindelse med bispevisitasen fikk diakoniutvalget besøk av biskopen 20. september. 

Det er i løpet av året utdelt 7 oppmerksomheter til jubilanter. 

For øvrig vises til Diakoniutvalgets årsberetning. 

Dugnader på kirkegården og i kirka 

Den tradisjonelle vårdugnaden ble arrangert 25. april. Det var som vanlig godt oppmøte, over 30 
stk. 6. september ble det holdt vaskedugnad i kirka.  

Etter innspill under årsfesten i 2016 fikk vi i løpet av sommeren montert en ny vannpost øverst på 
kirkegården. Det vil bli montert ytterligere en vannpost på kirkens østre hjørne kommende 
sommer. 

Bispevisitas 

20. – 25. september var det bispevisitas i Orkdalsmenighetene. På Geitastranda var vi heldige og 
fikk besøk av biskopen 2 dager. Tirsdag 20. var det møte med Kirkevergen, Fellesrådet og 
Menighetsråda i Ofstad grendahus. 

Onsdag 21. kom Biskopen til Geitastrandkirka til et «samtalearrangement» der Johan Arnt Gjeten 
var «talkshowvert» og hadde forberedt noen spørsmål til Biskopen. Det kom også noen spørsmål 



fra kirkebenkene. Etter tilbakemeldingen fra Biskopen å dømme var dette et møte han satte stor 
pris på. 

Etter arrangementet i kirka bar det rett til menighetshuset på Fannrem på frivillighetsfest der ca. 
30 fra Geitastrand menighet deltok.  

Økonomi og regnskap 

Resultatregnskapet viser en driftsinntekter på kr 22.526,- og driftskostnader på kr 41.118,-. Med 
finansinntekter på kr 5.615,- blir resultat et underskudd på kr 12.976,-. 

Geitastrand Menighet hadde ved utgangen av 2016 en kontantbeholdning på kr 769.762. Netto 
Egenkapital etter fratrekk av årets driftsunderskudd er kr 742.671,-. 

Avslutning 

2016 har vært et begivenhetsrikt år for Geitastrand menighet. Vi startet året med å ønske ny 
sokneprest Kristin Strand velkommen i januar. I september var det bispevisitas og i samme 
anledning ble nyprosten Dagfinn Thommasen innsatt. 

Menighetsrådet vil takke de ansatte som også i år har gjort en svært god jobb for oss.  

Vi vil også takke alle frivillige som gjør en stor innsats i menigheten. 

 

 

Geitstrand Menighetsråd 

Bernt Tungen, Lars Johan Vattengård, Hilde Marie Valand Bjørnbet, Are Husdal, Gunhild Reitan, 
Johan Arnt Gjeten, Anders Husdal 

 


