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FeursnÅDET HAR HATT DtssE FAsrE MEDLEMMENE

Lars Birger Aadland

Agdenes menighetsråd

Oddvar Kjøren

Geitastrand menighetsråd

Jan lnge Holm

Løkken menighetsråd

Ola Syrstadeng

Meldal menighetsråd

Ole Kristian Fagerli

Orkanger menighetsråd

Norhild Kirkbakk Solligå rd

Orkland menighetsråd

Helge Klungland (leder)

Orkland menighetsråd

lngeborg Landrø

Sn

Torstein Larsen

Orkland kommune

Dagfinn Thomassen

Nidaros biskops representant

iI

lfjord men ighetsråd

Fellesrådet har i 2020 hatt 5 møter og behandlet 32 saker.
AU har bestått av: Helge Klungland (leder), lngeborg Landrø (nestleder), prost
Dagfinn Thomassen og kirkeverge Silje Ysland.

Administrasjonsutvalget har bestått av: Helge Klungland (leder), lngeborg
Landrø (nestleder), Jan lnge Holm, Magne Krogsgaard, Torill Størvold,
Hildegunn Rydland Eikli og prost Dagfinn Thomassen.

Fannrem, 12.05.2021
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Leder fellesrådet

Kirkeverge
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PrRsorvRlrr
Kirkeverge Silje

Ysland

tOO %

Ass. Kirkeverge og kirketjener Tor Brage

Avdelingsleder bygg og anlegg Noralf

Fagerli

Ljøkjel

Karlsen
Diakon Magne Krogsgaard
Kantor Piotr Wr6bel
Kantor Barbara Kamienska Wr6bel
KantorJohanne Bjørkhaug
Kateket Tonje M. Stølan
Kirketjener Daniel Hellstrdm
Kirketjener Per Ådne Saltnes
Kirketjener Frode Fossmo
Kirketjener/klokker Leslie A. Fielding
Klokker/ diakoniarb. Hildegunn R. Eikli
Klokker Monica Hellem
Klokker Trine Snekvik Fagerli
Klokker Jorhild B. Ljøkjel
Klokker Johan L. Mosdal
Klokker Gerd Valseth
Klokker Sissel Karlsen
Klokker lngrid Groeggen
Klokker lvar Nerhoel
Klokker Ola Mattias Lohn Rugland
Menighetsarbeider Heidi Snuruås
Diakon lngrid Holte

tOO %
LOO %

tOO%
LOO

o/o

80 %
80 %
LOO%
LOO %
LOO %

27 %
tOO %

20 %
40 %

Ca.5 %
Ca.S %

Ca.5 %
Ca.S %

Ca.5 %
Ca.S %
Ca.S %

Ca.5 %
IOO %

Sødal
Kontorleder, sekretær Torill StØrvold
Sekretær Geir Olav Valstad
Sekretær Gunvor Nyvoll Kjerstad
Renholder Magdalena A. Stocka (permisjon)
Renholder Aster Tekle Hadgu (vikar)
I

tO %

20%

Menighetspedagog og kirketjener Marit J. Selbæk L2%
Menighetspedagog Liv Randi Henøen

/

/

18%

80 %
60 %
Syng Med I 20 % + 55 %

50 %
50 %
50 %

tillegg jobber frivillig klokker i Geitastrand kirke, noe vi er svært takknemlige for.
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Følgende bispedømmerådsansatte arbeidet i Orkland i 2O2O:
Prost i Orkdal

prosti:

Sokneprest i Orkland og

Dagfinn Thomassen

Geitastrand:

Åse Rugland

Sokneprest i Orkdal:

Eldfrid-Marie Hollevik Bakken

Sokneprest i Orkanger:

Marita Hammervik Owen

Løkken:
Sokneprest i Agdenes:
Sokneprest i Snillfjord:

Jonas Dahlberg

Sokneprest i Meldal og

Lars Sperre

Jon Nilsen

Arctv n rrs- oG RE D EGI ø RE LsEsp Lt KT E N,
I henhold

til likestillingsloven redegjøres det for den faktiske situasjon når det

gjelder likestilling i virksomheten. Totalt er det opprettet L7 årsverk som
innehas av 31 personer. Av dette er 7 årsverk (11 personer) menn og 10 årsverk
(21 personer) kvinner.
Fellesrådet er kjent med forbudet mot diskriminering og arbeider kontinuerlig
med dette.

Tilstedeværelsesprosenten for fellesrådsansatte i 2O2O har vært på 98,7 %.

IA
Fellesrådet er lA-bedrift

FRlvtt-t-lc E MEDARBET DERE

Frivillige medarbeidere er av stor betydning og er en uvurderlig og helt
nØdvendig ressurs for arbeidet i menighetene. Hundrevis av frivillige
medarbeidere i Orkland har vært med i planlegging og gjennomf6ring av
gudstjenester, barne- og ungdomsarbeid, diakonalt arbeid; - besøk hos eldre
ved fødselsdager ffi.ffi, i komiteer og utvalg eller på dugnader.
En stor takk

tll alle frivillige medarbeidere!
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NYE ORKLAND KIRKELIGE FELLESRÅD

Orkland kirkelige fellesråd trådte i kraft 0t.0I.2020, etter sammenslåing av de
fire kirkelige fellesrådene i de gamle kommunene Agdenes, Meldal, Orkdal og
Snillfjord. Snillfjord ble delt i tre, hvorav ca. 50 % gikk til Orkland. For Orkland så
ble nye fagsystemer innen gravarkiv og Økonomi tatt i bruk, nye vedtekter og
reglementer faset inn og ny hjemmeside utviklet og publisert. Knappe 2,5
måneder ut i året 2O2O ble hverdagen sterkt preget av Covid-L9 pandemien, og

omfattende smittevern med restriksjoner å følge; holde avstand til andre; økt
bruk av hjemmekontor, holde seg hjemme fra jobb og andre aktiviteter ved
forkjølelsessymptomer, mye ekstra renhold, spriting av hender, ffiV.Arbeidet
med å bygge stab og felles bedriftskultur fikk dermed ikke helt det fokuset det
burde ha hatt i en ny organisasjon og virksomhet. Dette ble det arbeidet godt
med i 2019, med prosjektleder for sammenslåing Egil Hammervik i spissen.
Målet for 2020 var jo å fortsette og bygge videre på det gode grunnlaget som
var lagt med å <riste stabene sammenD for de fire tidligere fellesrådene. Mye
bra er blitt gjort på tross av krevende forhold grunnet pandemien, det skal sies.
Det er ukentlige stabsmøter på Teams, og utnyttelse av teknologien er tatt
mange steg viderei2O2O sammenlignet med tidligere år. Det samarbeides godt
i de ulike faggruppene og på tvers av faggrupper i kirka i Orkland, selv om det
er fysisk avstand å ta hensyn til. Det er 4 kirkekontorer i Orkland. Mange
medarbeidere savner nok den <daglige og uformelle> praten og møtet med
sine kollegaer i denne tiden hvor vi anbefales å praktisere sosial distansering.
Det er et kontinuerlig fokus på arbeidsmiljøet i virksomheten. I skrivende stund
implementeres nye Simployer HMS- og personal bøker for Orkland kirkelige
fellesråds medarbeidere på kirkens intranett. Administrasjonen, verneombud
og tillitsvalgte (fra AMU) er i gang med denne jobben.

ØrcoruorwtsK REIULTAT

Det regnskapsmessige driftsresultatet for Orkland kirkelige fellesråd for 2020 er
på kr 385 t24,35 (merforbruk) etter første drifts år. Merforbruket skyldes i
hovedsak tilleggsarbeid/opsjon for vedlikehold utført for Lensvik kirkes tårn og
takryttere i første kvartal 2020, og dekkes inn ved bruk av fond. Orkland
kirkelige fellesråd har en grei økonomi, og har et godt samarbeid med nye
Orkland kommune. Visma Enterprise benyttes for regnskapet. LØnn- og
regnska psføri ng utføres av kom m u nen jmf. kom m u na I Tjenesteyti ngsavta le.
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Srensnrcx
DÅp

12020 ble det i Orkland til sammen døpt 11-L barn, fordelt slik:
Agdenes sokn
Geitastrand Sokn
Løkken sokn
Meldal sokn
Orkanger sokn
Orkdal sokn
Orkland sokn
Snillfjord sokn

4
9
6

13

t9
40
15
5

Barnedåpen er en festdag i kirka og for familiene som døper barna sine. En
gang i måneden har det brukt å være dåpssamling for de som skal ha dåp
kommende måned. Dåpssamlinga tar grundig for seg dåpens innhold og
gjennomf øringa av gudstjenesten. I 2020 ble dåpssamlingen erstattet av

dåpssamtaler, ofte over telefonen, mellom forrettende prest og dåpsfamilien i
hele Orkland. Dette grunnet smittevernhensyn, som følge av Covid-L9
pandemien. 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.

KorurrRvrRstow

|.2020 var det 159 konfirmanter i Orkland, fordelt slik:
Agdenes sokn
Geitastrand sokn
Løkken sokn
Meldal sokn
Orkanger sokn
Orkdal sokn
Orkland sokn
Snilltjord sokn

19
5
13
18

47
42
15
9
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lr2020 var det L7 vielser i Orkland. Vigseltallet er noe synkende, slik at her må vi
være på tilbudssiden for å tilby vielser. Mye av årsaken til de lave tallenei2O2O
kan nok relateres

til korona,

da flere planlagte vielser er utsatt på grunn av

situasjonen.
Agdenes sokn
Geitastrand sokn
Løkken sokn
Meldal sokn
Orkanger sokn
Orkdal sokn
Orkland sokn
Snillfjord sokn

3

0
1,

3
3
5
T

1

GRRvre noe n

12020 var det L45 gravferder i Orkland. Av disse var 51 bisettelser
(kremasjoner). Det er en bisettelsesprosent på 35,2%. Det ble søkt om
askespredning for 4 av kremasjonene.

Totalt Begr.
Agdenes
6
5
Lensvik
10
8
lngdalen
4
4
Geitastrand 4
3
L2
Orkanger 36
Orkdal
34
20
Orkland
9
7
Løkken
1
3
Meldal
28
32
Snillfjord
7
6
Guosue

K rem

%

krem.

4

L6,7
20,0
0,0
25,0
66,7
4L,2
22,2
66,7
12,5

t

L4,3 2 satt ned Hitra

L

2

0
1

24
1.4

2
2

ruEsrER

l2O2O ble det holdt 214 gudstjenester i Orklands 8 sokn, med

til sammen 8 982

deltakere. Det er et gjennomsnitt på 42 deltakere pr. gudstjeneste. Dette lave
tallet skyldes antallsbegrensningene som følge av Covid-19 restriksjoner som
harvært praktisert siden mars 2020. På grunn av prestestreik på slutten av
2O2O ble noen få gudstjenester avlyst.
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Agdenes sokn
Geitastrand Sokn
Løkken sokn
Meldal sokn
Orkanger sokn
Orkdal sokn
Orkland sokn
Snillfjord sokn

24

t2

2t
34
33
46
26
18

julaften er det vanligvis gudstjenester i Orklands alle 1L kirker, utenom på
Geitastranda. Tradisjonen tro var det også i 2O2O Åpen kirke på julaften i
Geitastrand kirke. Terje Jonassen leste juleevangeliet, juledikt av Leif Ofstad og
spilte julemusikk. Jonassen har hatt ansvaret for Åpen kirke på julaften siden
2005. Bygdefolket på Geitastranda setter stor pris på Åpen kirke på julaften. I
2O2O ble det også praktisert Åpen kirke på julaften i Orkdal, på Moe og i
Orkanger kirke. I Agdenes sokn ble det digital gudstjeneste fra soknets tre
kirker, og denne gudstjenesten ble vist på menighetens FB side og Trønder-TV.
På

MeorcrwsKAP

t

DEN NaRSKE KTRKE

Pr.31.12.2020 var det t5 022 medlemmer av Den norske kirke i Orkland. I 3.
kvartal 2020 var det registrert 18 300 personer bosatt i Orkland kommune. Det
vil si at 82yo, omtrent 4 av 5 personer, er medlem av Den norske kirke.
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TnosopPLÆRtNG

MerurcsersPEDAGoGEN I Acoerues
Småbarnssang-gruppe med unger 3-5 år og foresatte/en voksenperson, mØtes
til sang og sanglek annenhver mandag på bedehuset. Samlingene varer ca. 40

minutter, og så avslutter vi med felles kveldsmat slik at det er enkelt å bare
stupe i seng når de små kommer hjem. Ser ut til å funke bra. Har hatt 8-14
unger per samlin gi 2020. Vi rakk et trivelig besøk på sykehjemmet med
små ba rnssa ng-gjengen i februar. Små ba rnssa ng og vaffel kveldsmat sam men
med de gamle der. Småbarnssang-tilbudet fikk et opphold da koronanedstegningen kom i mars. Noen digitale innspillinger ble delt med barna i den
tiden vi ikke hadde mulighet til å treffes, i tillegg til oppgaver de kunne løse og
lignende. Dette ble delt via ei lukka side som gruppa har på Facebook.
opp igjen, og møttes annenhver mandag fram til
juleavslutning for unger og foreldre/søsken 7. desember. Vi hadde påmelding,
med maks 5 stk. fra hver familie, koronarestriksjoner, grautservering, sang og
lek. Konfirmantene deltok med pynting og borddekking, servering og rydding,
og Jorid Landrø var god ekstrahjelp på kjøkkenet denne kvelden.
I september starta vi

Korgruppetilbud til unger i barneskolen, annenhver mandag, også åpent for
eldre unger om ønskelig. Har delt inn i mindre grupper, i forhold til
klassetilhørighet. lkke så mange unger deltok etter jul.
Vi hadde planer for vårsemesteret som stort sett ble skrinlagt på grunn av
korona. Oppstart igjen i september. Da ble korsamlingene, som er for 1.-5.
klasse, kalt <Sang&Sånt>.
Kun lita gruppe på 5 høsten 2020, men disse fikk gjort mye. Trivelige samlinger.
En liten video ble spilt inn, med 3 sanger, som blant annet ble delt på

sykehjemmet og ialdersboligene. Disse ungene ble og med da vi laga vår
digitale julaftensgudstjeneste, og deltok på julegrautavslutninga sammen med
Småbarnssangerne.
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BneYsRt!G oG BABYMASSASJE

Det ble gjennomført ett babymassasje/babysang kurs før midten av mars.
Kurset bestod av babymassasje, babysang og enkel lunsj. 9 babyer med foreldre
deltok på dette kurset. Det var planlagt flere kurs, men det ble dessverre ikke
gjennomfØrt flere kurs i løpet av året på grunn av smittevernhensyn.
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På barnesang samles barn i alderen 8 måneder

til 4 år og

foreldre/besteforeldre for å synge, danse og ha sosialt samvær. Før midten av
mars, ble det gjennomf ørt3 samlinger (ei samling hver måned) med omtrent
20 barn hver gang. Barnesang er preget av god stemning der barnesanger med
kristent innhold og mer tradisjonelle barnesanger, samt regler formidles.
Samlingen avsluttes med mat. Mange har kommet ganske regelmessig på
samlingene, mens noen har kommet litt mer sporadisk. Hensyn til smittevern
har preget året i høyeste grad. Da det åpnet litt mer opp i høst fikk vi til tre
samlinger, før det ble strengere regler igjen. Barnesang drives av frivillige
medarbeidere som pianist, hjelpere og grøtkoker i samarbeid med
menighetspedagogen.
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ORrmruo souL KrDs
Orkland Soul Kids er et barnekor for barn i alderen 3-9 år

Sang og dans, samt leker og sosiale aktiviteter er en del av hver øvelse.
Øvelsene var på Svorkmo misjonshus annenhver onsdag og ble ledet av Eldrid

og Sveinung Susort. Tor Brage Fagerli og Lisa Melby er også en del av

lederteamet.
Soul Kids har stor oppslutning og det var omtrent 40 barn på hver øvelse! Siden
midten av mars har koret hatt pause på grunn av korona.

aMtru KTRKEBoK> TrL 4-Ånrrue rrur
4-åringene ialle de fire soknene igamle Orkdal kommune ble spesielt invitert
til en gudstjeneste i sin kirke hvor de kunne motta boka <Min kirkebok 4)). Til
sammen 41.barn mottok boka (2 mindre enn i 2019).
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KnØlle TvELDER, Lvs VÅrrru, UruGoovrsLEDERKUns (ULK) oe FRvrtl.rrurDDAG
Siden det har vært vanskelig å blande barn og ungdommer i fra forskjellige
klasser/avdelinger, samt skoler/barnehager, ble det bestemt å ikke arrangere
krøllekvelder (for 2-3 åringer), Lys Våken (11-åringer), samt ikke starte nytt

ungdomslederkurs (for 15 åringer) høsten 2020.

det Familiemiddag på Orkanger menighetshus. Her
serveres middag og middagen avsluttes med ei andakt. På grunn av korona har
det vært pause i Familiemiddag siden midten av mars.
En torsdag i måneden er

<<

H

rtt FøRsrEKLAssEs ))

Det er blitt arrangert skolestartergudstjeneste i alle de 4 kirkene i gamle Orkdal
kommune. Der fikk skolestarterne, de som fylte 6 år i 2020, boka <Min kirkebok
6)). Til sammen 38 barn fikk boka (8 flere enn i 2019).
TÅnrunerNTHELG

2020 ble det nasjonale breddetiltaket Tårnagenthelg , for 8/9-åringene
(3.trinn), arrangert for niende gang. Dette ble arrangert siste helga ijanuar
1

Orkdal kirke. Flere foreldre, ungdomsledere og konfirmanter var med som
frivillig på tiltaket som Orkdal menighet er vertskap for.
38 barn deltok fra alle de fire menighetene. De utforsket kirka, lette etter
symboler i kirkerommet, hadde besøk av politiet, utforsket kirketårnet,
forberedte gudstjeneste og løste ulike oppdrag. Helga ble avsluttet med
gudstjeneste der tårnagentene deltok aktivt med blant annet sang.
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OnroRl Sour- Cunonrru
Orkdal Soul Children er et kor for barn- og ungdommer som er 10 år eller eldre.
Koret drives fremdeles av Orkdal menighet, men alle barn- og unge fra alle
menighetene er hjertelig velkommen !
12020 var det jevnt over 3 medlemmer på Øvelsene frem

til midten av mars.

Koret Øvde frem mot SING lT! Soul Children gathering iTrondheim som var
vårens må|. Koret har hatt pause fra midten av mars på grunn av korona.

TnosoppLÆRrNG r Snn-lruoRD soKN

l2Ot9 var Snillfjord eget sokn/ fellesråd med menighetspedagog og tiltak
sammen med Hemne kirkelige fellesråd.
12020 ble Snillfjord sokn delt i 3 kirkelige fellesråd; Heim, Hitra og Orkland.
Den delen som nå er Snillfjord sokn er

blitt innlemmet i Orkland kirkelige

fellesråd og har færre medlemmer i de ulike aldersgruppen enn tidligere.

KnØuervelo
Det ble bestemt å invitere 2-åringenei202O og 2-åringene i 2021,
i løpet av høsten 2021, siden det var så få 2-åringer på hvert kull.

til Krøllekveld

Uroelrruc AV KTRKEBoK TrL 4- oc 6-Ånrrue rn
Også i år ble det delt ut bØker til 4- og 6-åringer i kirka som var pyntet til
høstfest. Det var to 4 åringer som mottok den nye <Kirkeboka mi>>, mens det
var ei som mottok <Min kirkebok 6>.
BneysRNc
Det har blitt arrangert 4 samlinger med babysang i løpet av året. Dette tilbudet

drives av dyktige frivillige; Liv lnger Kvalheim og Anne Kristine Bolme Selnes.
samlingene har det vært 2-3 barn og 3-4 voksne tilstede.

På

JuIrvRruoRING
desember ble det gjennomført eijulevandring i kirka. t2barn i alderen 1-5 år
og 7 voksne deltok.
I

5. TRINN
Det ble forsøkt å gjennomføre lys levende leir i kirka for de rundt LL-år, men
det ble avlyst på grunn av ingen påmeldte. Elevene fra S.trinn ble invitert til
gudstjeneste for å motta Bibelen, men ingen kom.
LyS IrveruDE OG BIBEL TIL
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oc LØrreN
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2020 ble et rart år med Covid-lg. Mye vi hadde planlagt å gjøre måtte vi
dessverre avlyse.
Småbarnssang for 0-3 år gikk ut, likedan juleverksted for 8-9-10-åringer. Vi

hadde laget en påskel Øper med påskeu ka i bilder og praktisk deltagelse for
barnehagene som også ble avlyst. Dette er tiltak som vanligvis er veldig
populære med godt oppmøte, barnehagene hadde gledet seg til påskebesøk,
men sånn ble det.
På våren lagde vi en løype med poster på kirkegården med

tema kirke ogmiljø,

ideen var god, men ikke så god respons, forsøket verdt.

for påskebesøk i barnehagene lagde sokneprest Jonas og undertegnede
en video, innspilt i Meldal kirke. Tema var påske, dette ble sendt til
barnehagene som la det ut på sine sider til barn og foreldre. Gode
tilbakemeldinger!
I stedet

Dette fikk vi gjennomført til tross for Covid-19:

2,4 og 6-årsbøker ble utdelt med fokus i forkant på smittevern og trygt opplegg
i kirka. Bra oppmØte og gode tilbakemeldinger. For 4-åringene var det en
ettermiddag i forkant av gudstjenesten der vi var ute sammen og samla litt
høstting til søndagen, leste litt i boka og øvde på sanger. Fint var det. 4-årsboka
deles ut på høsttakkefesten og barna bærer inn bær, blad o.l i prosesjon.

2-åringer får sauen Krølle i tillegg til boka og 5-åringene får en matboks til
skolestart i tillegg.
Diakon og trosopplærer hadde 3 adventsstunder med barnehagene i begge
kirker på desember, litt annerledes pga. Covid-19, men veldig fint. Fortelling av
juleevangeliet pluss at vi snakket om diverse symboler på julekransen.
Julesanger ble sunget.

julegudstjenester i Løkken kulturhus for 1.-10. klasse og 6 julegudstjenester i
Meldal kirke for småskole og- mellomtrinnet der. For å få det til ble det så
mange, veldig fint opplegg fra Pål Ove Lilleberg, bare gode tilbakemeldinger og
fine stunder for oss. En ser kanskje verdien av å dele opp litt i mindre
forsamlinger mellom trinn, det ble en mye bedre kontakt mellom oss og elever,
god dialog.
3

Veldig godt samarbeid med begge skolene!
Barnehage/skolesamarbeid regnes jo ikke som trosopplæring, men synes det er
fint å ta det med.
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Tårnagenthelg rakk vi å arrangere på januar med bra oppmøte, ivrige unger
som leker detektiv, ser etter spor i tårn og kirke, synger og de lagde sin egen
billedutstilling til søndagen !
Frivillige i menigheten driver en barneklubb der vi som ansatte bidrar

innimellom til andakt o.l.

KorunRvrAsJoN

Konfirmasjonsundervisningen har inneholdt ca. en månedlig samling med
konfirmantene fra september til midten av mars. Det har vært undervisning i
grupper på omtrent 10 konfirmanter med temaer som har omhandlet kristen
tro, gudstjenestefeiring, livsmestring m.m. Noen av disse samlingene har
in neholdt forberedelse r ti I gudstjenester der konfirma ntene deltok.
Konfirmantene i hele gamle Orkdal kommune var sammen på Pysj-cup i
Orklahallen ijanuar 2020. Fra midten av mars ble konfirmantåret brått
annerledes og konfirmantene fikk noen digitale oppgaver, samt at det ble
digital samtalegudstjeneste. Fasteaksjonen, hvor penger ble samlet inn til
inntekt for Kirkens Nødhjelp, ble digital i år på grunn av korona. Før
konfirmasjonene i september ble konfirmantene samlet til en siste samling.
Gjennom året deltok foreldre som frivillige som nattevakt på leir og med ulike
oppgaver på Pysj-cup. Her møter vi villige foreldre som er svært viktige for
gjennomføringen av disse arrangementene.

to leirene på Søvassli ungdomssenter utgjorde også en vesentlig del av
konfirmantåret for konfirmantene som ble konfirmerti år 2020. Elever fra
De

Orkanger ungdomsskole var på den ene leiren og elever fra de andre skolene
på den andre. Leiren gav god tid til fordypning, samarbeid, ulike aktiviteter,

erfaring og kontakt med voksne og ungdomsledere. En stor gjeng med
ungdomsledere og god bemanning fra staben var med å gjØre denne leiren til
et høydepunkt for konfirmantene.
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TonsoncsKLUBBEN
Torsdagsklubben, et møtested for ungdom i alderen 14-20 år, hadde pause i år 2020

SnMRnesD MED BARNEHAGER oG SKoLER
Kirka har fortsatt et godt samarbeid med barnehager og skoler. Før jul ble det

til sammen gjennomført julevandring med 23 grupper fra skoler og barnehager
i de fire soknekirkene i Orkdalsmenighetene. Dette var to flere grupper enn
åretfør. Det skyldes at en av skolene som vanligvis ikke deltar på julevandring,
valgte å sende 1. og 2. trinn på julevandring, som et alternativ til
skolegudstjeneste, som ikke kunne gjennomføres som normalt a 2020. Det var
som vanlig planlagt 4 påskevandringer i Orkdal kirke med elever fra 2. trinn på
Grøtte skole og barn fra Liavoll barnehage. Dette ble umulig å gjennomføre i
2020.
stedet for skolegudstjenestefør jul i Moe kirke, var sokneprest og kateket på
besøk på alle klassetrinnene ved Årlivoll skole. I Orkdal kirke ble det holdt
skolegudstjeneste for ett klassetrinn ved Grøtte skole mens resten av skolen
kunne følge gudstjenesten via streaming. I Geitastrand kirke ble det holdt 2
skolegudstjenester for elever og ansatte ved Gjølme skole. Sognepresten i
Orkanger sokn hadde i samarbeid med Orkanger barneskole forberedt vandring
ute som alternativ til gudstjeneste. Dette måtte avlyses, fordi skolen fikk
problemer med bemanning av opplegget. Orkanger ungdomsskole valgte i 2O2O
å ha skolegudstjeneste kun for 9.trinn.
I
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5. TRINN

Tidligere kateket Olav Pederstad var ute i skolene i S.trinn med undervisning
om bibelen. Dette opplegget ble godt mottatt av skolene. Det ble bestemt at
bibelutdelingen blir flyttet til rundt oppstarten av konfirmasjonsåret. Dermed
blir det noen år det ikke blir utdeling fordi de allerede har fått.

Onronl

søNDAGSSKoLE

I løpet av 2020, ble det arrangert 7 søndagssamlinger i Orkdal menighetshus.

Samtidig som det var sØndagssamling, var det også søndagsskole for barna.
Tone Maria Jonassen, som da var menighetspedagog, hadde ansvaret for
søndagsskolen våren 2020. Fra høsten 2O2O har søndagsskolen blitt drevet av

frivillige. Gruppen var delt i skolebarn og de under skolealder. Sverre Solberg
ledet gruppen med skolebarn mens forskjellige småbarnsforeldre har hatt
ansvaret for gruppen med barn under skolealder. Det er flott å ha søndagsskole
samtidig som det er søndagssamling.
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DIAKONI

Pandemien har satt begrensninger for det diakonale arbeidet, særlig
muligheten til å samle mennesker. Mange av tiltakene samler mennesker i
risikogruppa for korona, i tillegg til at mange av de frivillige også er i denne
gruppa. Det er grunn til å rette en stor takk til alle frivillige som har stilt opp de
periodene det har vært mulig. De har tatt ansvar for smittevern, innarbeidet
nye rutiner og møtt mennesker på en god måte på diakonale samlinger.
Pandemien har også gitt nye muligheter for diakonalt arbeid. Gjennom
samarbeid med Frivilligsentralen fikk menighetene mulighet til å delta med
utkjøring av mat til mennesker som måtte ha hjelp til innkjøp, og menighetene
bidro på ulike måter i Frivilligsentralenes julegaveaksjon 2020. Orkanger

menighet hadde Åpen kirke to timer på søndag ettermiddag i adventstida og
arrangerte på torsdager gåturer med innlagt stopp og ord for dagen.

AruoRxreR

grunn av pandemien ble det holdt langt færre andakter på institusjonene
enn normalt. Prest/prost eller diakon/diakoniarbeider har sammen med kantor
ansvar for andaktene. På Orkdal Helsetun ble det holdt L0 andakter fra januar
til mars. I tillegg ble det holdt 1 gudstjeneste på Helsetunet i desember. Fra 7 til
L5 beboere og brukere av dagsenteret har deltatt på andakter. På
Elvepromenaden på Orkanger ble det også holdt 10 andakter og 1
gudstjeneste. Her ble det åpnet for andakter igjen annenhver torsdag fra
midten av oktober. På Kårstuggu ble det holdt 3 andakter fra januar til mars og
2 i november/desember. Her var det i 2020 få tilhørere, i gjennomsnitt 3
personer.
På

det raskt tatt kontakt med enhetslederne for
alle eldreinstitusjoner i Orkland. De fikk kontaktinformasjon til alle prester og
diakoner i kommunen, og det ble informert om hvordan kirkeansatte og
Da Norge stengte ned i mars, ble

helsepersonell i samarbeid kunne bidra med åndelig og eksistensiell
ivaretakelse av beboere i koronatid. Helsetun og bofellesskap for eldre ble også
gjort kjent med og oppfordret til å bruke Kirka i Orkland sine digitale
gudstjenester og sangstunder våren 2020 og i advent- og juletida.
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Snruesruruo OnroRI HTISTTUN oG FANNREM TRYGDEPENSJoNAT

januar til mars fikk vi gjennomf ørt 4 sangstunder på helsetunet til glede
både for beboere, brukere av dagsenteret, ansatte, frivillige forsangere, pianist
og diakon. I slutten av februar fikk vi arrangert det årlige karnevalet i godt
samarbeid mellom helsetunet, trubadur Tor Kvarsnes og diakonien. I juni var
kantorene i Orkdalsmenighetene med og spilte på sangstund ute på
Helsetunet. I august fikk vi også gjennomført sangstund ute, en fin opplevelse
for alle. Resten av året var det ikke mulig å gjennomføre sangstunder.
Fra

fikk diakon og to forsangere gjennomførtkun 2
sangstunder med etterfølgende kaffestund i2020. Både helsetunet og
trygdeboligen fikk informasjon om hvordan de kunne finne og bruke de to
digitale sangstundene fra Kirka i Orkland.
På Fannrem Trygdebolig

SIMEN -

ET TILBUD FOR MENNESKER MED UTVIKLINGSHEMMING

Simen er et tilbud for mennesker over 18 år med utviklingshemming.
l2O2O fikk vi gjennomf

ørt7 samlinger, fire i vårhalvåret og tre på høsten.

På

hver samling drikker vi kaffe, synger, prater og har en liturgisk avslutning.
Sverre Solberg deltok også dette året på sommeravslutning ijuni med andakt,
sang og gitarspill.
Dessverre kunne verken diakoniens dag i Orkdal kirke med deltakelse fra
Simen- gruppa eller høsttakkefest i Nidarosdomen gjennomf øres.
Fire frivillige i tillegg

til diakon har deltatt på samlingene der 5-8 deltakere har

møtt opp.

SoRcenuppe
sorggruppe ble avslutta i vårhalvåret. Ny gruppe pleier å ha oppstart i
oktober, men i 2020 ble starten utsatt til desember på grunn av koronaen
Gruppene ledes av diakoniarbeider og en frivillig med lang erfaring fra
sorgarbeid.
Ei

BesØrsuENEsrE

/ snurnle

nyåret 2O2O vedtok menighetsrådene iOrkdalsmenighetene å gi hilsen til
jubilanter i menighetene først fra 80 år, mot tidligere 75. Dette førte
På
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selvfølgelig til at færre fikk besøk fra menighetenes grendekontakter i
forbindelse med fødselsdagen sin. | 2019 fikk ca 260 personer besøk.l2O2O
stod 186 på grendekontaktenes jubilantlister. Dette arbeidet ble også i perioder
vanskelig å gjennomførei koronaåret2020. Syng med-boka gis fortsatt på 80årsdagen, ellers gis en blomsterhilsen.
Grendekontaktenes arbeid er en del av menighetenes besøkstjeneste. I tillegg
har diakoniarbeider og diakon gjennomført 68 besøk/samtaler. Dette er noen
flere besøk enn i 2OI9.l perioder da diakonale samlinger ble stengt ned, ble
besøk og telefonsamtaler til mennesker som bor alene prioritert. I flere
perioder var det av smittevernhensyn vanskelig å gjennomføre hjemmebesøk.
Det førte til at både diakoniarbeider og diakon gjennomførte en del samtaler
på telefon, til sammen ble 87 telefonsamtaler loggført. 5 tursamtaler ute ble
gjen nomf Ørt av d ia kon ia rbeider/d ia kon.

SKAPERVERKETS DAG

ble arrangert på Geitaneset med 74 tilstede. Et fint arrangement som

orkdalsmenighetene samarbeider om hvert år.

JEG OG DøDEN.GRUPPER

l2015/2015 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 med kirkeansatte som gruppeledere.
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 dyktiggjøring 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 dødengruppene
relasjonsbygging mellom Helse og Kirke i kommunen.
Deltakere har gitt gode tilbakemeldinger på opplegget, og planen var å bruke
vårhalvåret2O2O til evaluering og eventuell revisjon av opplegget. SenhØsten
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2019 fikk diakonien en forespørsel fra Hjemmetjenesten iOrkdal kommune om

etikk-undervisning for ansatte. En av sokneprestene og diakonen tok
utfordring?, oB vi fikk gjennomf ørt ei undervisningsøkt før nedstenging i mars.
Det var videre planlagt et møte mellom diakon/sokneprest og
en hetsleder/u ndervisn ingsa nsva rlig i hjem metjenesten om veien videre, som
ikke lot seg gjennomføre. Fra diakoniens side er det et ønske at både arbeidet
med Jeg og døden-grupper/refleksjonsgrupper og etikkundervisning i
kommunehelsetjenesten kan gjenopptas når smittesituasjonen gjør det mulig.

DIAKONI t eur

MENTGHETER

12020 ble den årlige fasteaksjonen digital. Det ble dessverre ikke registrert hvor
mye som ble gitt fra Orkdalsmenighetene.
Koronaen har i lange perioder gjort det umulig å invitere til diakonale

samlinger. Men når det har vært mulig, har det blitt arrangert Mandagskaffe
hver mandag i Orkdal menighet, Hyggetreff i Orkland menighet og Åpen kaf6
Orkanger menighet en gang i måneden.

i

Diakoniutvalget i Geitastrand menighet arrangerer hvert år sensommerfest.
Dette arrangementet ble avlyst a 2020.
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 diakon/diakoniarbeider har sjelesorgsamtaler. Diakon og prester er
også ute i

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

MRLRSR

Malaba er ei flerkulturell samling for kvinner og barn. Malaba og Saniteten
hadde også i 2O2O
felles samlinger for kvinner og barn i Sanitetsforeningas hus på Evjen. Dette
året ble det bare gjennomf ørt5 samlinger, den siste var L1.mars.
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SøNDAGSSAMLING

Søndagssamlingene i Orkdal menighetshus har også i 2O2O blitt arrangert en
gang i måneden, primært på søndager der det ikke er gudstjenester. Her
samles folk i alle aldre

til ettermiddagskaffe, fellessang og undervisning/ kåseri

eller lignende. En komite bestående av frivillige fra Orkdal menighet,
Normisjon, Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband og

diakonimedarbeider Hildegunn R. Eikli planlegger og gjennomfører disse
samlingene. Det har som tidligere vært tilbud om søndagsskole på samlingene,
12020 ble det gjennomf ørt7 søndagssamlinger, 3 måtte avlyses.

GRøNN MENIGHET
Tre av fire menigheter er registrert som grønne menigheter.

Diakoniplanene for de fire orkdalsmenighetene gir en mer detaljert oversikt
over det diakonale arbeidet i de ulike menighetene.
KrRKA pÅ

nUrr

Fra høsten 2019 har Kirka i Orkland vært tilstede på kjøpesenteret Amfi på

Orkanger en onsdag i måneden fra kl. tt-L3. Sokneprest på Orkanger itillegg til
diakoniarbeider og diakonene i Orkland har deltatt i dette arbeidet. Kirka får
benytte et bord på kaf6en Pikene på torget, og flere har satt seg ned ved
bordet for samtale. Når vi går rundt på kjøpesenteret, kommer vi også i
samtale med folk, både kjente og ukjente. Så langt har vi fått bare positive
reaksjoner på at kirka er tilstede på Amfi.

DtRrorut oG FRrvrLLrcHET r MELDAL oG LøKKEN

MENTGHETER

Det diakonale arbeidet har a 2020 i stor grad blitt påvirket av covid-l9 og dertil

hørende

sm

itteverntilta

k.

Diakoni handler om å se folk og snakke med dem, og i stor grad samle dem i
fellesskap. I Meldal menighet vil vi vanligvis ha 1-2 sangstunder pr. semester og
i Løkken menighet har vi 5-6 sangstunder pr. semester. I tillegg er det
<sangkaffe> hver tredje uke i Sanitetsheimen. Alle disse er samlinger der
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diakonen leder samlingene. Vi rakk å ha noen av disse ijanuar og februar innen
nedstengingen i mars.

frivillige fordelt på fem grupper drar til
en gruppe pr. uke. Dette ble naturligvis også

Så har vi besøkstjenesten, der ca. 50

Helsetunet og besøker beboerne
avlyst etter hvert.

-

Våre to diakoniutvalg rakk å gjennomføre diakoniens dag i både Meldal og
Løkken før nedstengingen, mens den årlige sommertur måtte avlyses.
Diakon Magne har i samarbeid med diakon lngrid laget to digitale sangstunder

fra henholdsvis Meldalog Snillfjord kirke, som ble publisert i mai og juni
måned. Her var det også frivillige fra menighetene som deltok.
Andaktene på Helsetunet har i perioder blitt gjennomfØrt, med tilpassede
smitteverntiltak. Kantor og andaktsholder har da fått lov å komme inn, mens
sanggruppene måtte bli hjemme.
Diakon Magne har gjennomført enkelte hjemmebesøk i koronatiden, men det
er færre enn det vanligvis ville være. Han har da tatt mer kontakt pr. telefon til
enslige eldre i menighetene.
Vår vennskapsmenighet i Sakussaare er fortsatt en viktig del av menighetenes

diakonale selvforståelse og vi har i 2020 sendt våre økonomiske bidrag med
samme frekvens som tidligere. Det har kommet mye mindre penger enn vanlig
inn i offer til Sakussaare, så begge menighetsråd har bidratt til å opprettholde
stØnaden.
12020 tenkte diakoniutvalgene at vi skulle endre i opplegget på vår

julegaveinnsamling. I stedet for den tradisjonelle innsamling, pakking og
sending av dagligvarer til Sakussaare, laget vi et digitalt loddsalg, der vi fikk
mange fine gevinster fra lokale bedrifter og enkeltpersoner. Vi fikk inn ca. 8500
kr. som sporenstreks ble sendt til Sakussaare, så de kunne bruke pengene i
lokale butikker og dele ut varene til de som trengte det.
Det ble også laget et mindre digitalt loddsalg for Sakussaare på sommeren som
kastet ca. 1800 kr. av seg.

Dette er en, for oss, ny måte å samle inn penger på, og det var artig å se at det
fungerte. Så kanskje vi fortsetter med det.
Vi er mange som gleder oss til å kunne samles igjen, og selv om vi har prøvd
kompensere med nye tiltak, har de ikke kunnet erstatte de ekte møtene

mellom mennesker.
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Det kan nevnes at diakon Magne har hatt pappapermisjon i 50% fra mars til
november, og at det også har satt noen begrensninger i aktivitetsnivået.

DIRTOruIRRBEIDET I AGDENES

Stort sett hver mandag er det Allsangstund på Hamnahaugen helse- og
omsorgssenter. Stunda varer en time, har nå blitt bra innarbeidet, og
pårørende, venner og bekjente fra bygda dukker og ofte opp og deltar. Dette er
berikende for alle, men stillingsprosenter tilknytta diakonijobben var kun til
februar 2020, og med korona i mars ble det lite med allsangstunder. Ei digital
allsangstund ble innspilt i april, med Marit Selbæk og Stine Svanem, og ble delt
med sykehjem og aldersboliger. Det ble og to Allsangstunds-samlinger ute ved
sykehjemmet på Hamnahaugen sommeren 202'J,. Godt oppmøte.
En tirsdag i måneden har Helga Hugdal Ødum og

Marit Selbæk Formiddagstreff

på Lensvik bedehus fra kl. 11-13. Mye allsang, enkel lunsj, innslag med både
humor og alvor, god prat rundt bordene, liten utlodning. Dette ser ut til å

fungere godt. Mellom 30-40 deltakere hver gang, men dette fikk også et
opphold fra midten av mars. Starta opp igjen i september, da med Birgit og
Svein Olsen sammen med Marit Selbæk. Viktig treffpunkt, godt oppmøte hver
ga ng. Koronati rettelagt.
I

En tirsdag i måneden er det Tirsdagstreff på Mølnhaugen, arrangert av

diakoniutvalget med Gerd Valseth i spissen. Sogneprest Lars Sperre og Marit
Selbæk deltar med andakt og allsangspilling. Trivelig stund med andakt, kaffe,
utlodning, de oppmØtte får Ønske seg sanger, latter og alvor. Det ble et lite
opphold i dette med koronanedstegning, men vi fikk til noen treff høsten 2O2t
også, blant annet ei trivelig julesamlin 922. desember.
Sykehjemmet, aldersboligene og andre har hatt stor glede av alle digitale
gudstjenester og andre digitale sanginnspillinger som er gjort i løpet av vår,
sommer og høst 2021,. Jon Ola Lien har muliggjort mange gode opptak for
Agdenes sokn. Svært ønskelig med noen prosenter til

diakonimedarbeiderstilling igjen i 2021, for mye arbeid for de eldre er fortsatt
blitt gjort selv om prosentene ikke er der.
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MugxrctKRKENItOnrctAND
Musikk spiller en sentral rolle i kirken, og er til stede i alle gudstjenester og
kirkelige handlinger. Musikken har også 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 både sorg og glede.

Musikkaktivitetene var, som alt annet iåret 2020, betydelig preget
av coronapandemien. Både kirken selv og eksterne arrangører måtte avlyse
flere planlagte konserter, mens de resterende aktivitetene måtte tilpasses og
gjennomføres på annet vis enn de var tiltenkt.
Smittevernsreglene (som kirken har fulgt) reduserte blant annet
antall deltakere og krevde avstand mellom musikere, sangere og
kormed lem mene. Al le forhå ndsregler og stad ig skiftende sm itteve rnskrav
krevde mye langvarig forarbeid, god planlegging og fleksibilitet av arrangørene
forkant av konsertene. Dermed ble ikke alle planlagte aktiviteter mulig å
gjennomføre.

til å delta på t4 konserter, 4 av dem
kirkens regi. 8 konserter ble holdt itradisjonell form med hensyn til
gjeldende smittevernsregler, 3 innspilt og delt på nettet.
Likevel fikk lokalbefolkningen mulighet

i

TlerursrrR
I året 2020 har kantorene bidratt med orgel- og pianospill ved følgende
anledninger:
o Gudstjenester
o Vielser

o
r

r
o
e
o
o
o
o
o

Begravelser
Andakter ved Orkdal helsetun, Orkanger Pensjonistsenter, Kårstuggu på
Svorkmo og Meldal helsetun
Sangstunder ved Orkdal Helsetun
Julevandringer
Julekonserter
Årsfest
@velser med kor og solister
Prestesamlinger
lnnspillinger av gudstjenester, andakter og konserter
Salmekveld
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FonsRrucrRr
I Orkdal kirke og Moe kirke har vi forsangergrupper som leder
menighetssangen under gudstjenester. I Moe kirke er det en ordning med
2 forsangere på hver gudstjeneste, i Orkdal mellom 4 og6 forsangere på ca. 8
gudstjenester per semester. I året 2020 ble forsangerne i Orkdal kirke invitert
til å delta til hver enkelt gudstjeneste avhengig av situasjonen med smittevern
og muligheter for å holde gudstjeneste.
SRMRRSeID MED AMATøRER oG PRoFESJoNELLE

Det er et godt samarbeid mellom kirken og lokale musikkrefter.
I året 2020 deltok koret Caritatis, Orkland mannskor, Fagerlikaran og Løkken
Musikkorps på gudstjenester og konserter i kirkene våre. Det var også mange
solister: Elin Østlund og Carl Erik Skjølberg Østlund, lvar Konrad Gangås, Tone
Maria Jonassen, Sigurd Svorkdal, Ola Mattias Lohn Rugland, Tor og
Birgitte Kvarsnes, Kine Ranøien, Lisa H. Rindal, Maja Bakke, Therese
Lium Eggamo, Espen Selbæk, Marit Johanne Selbæk, Leslie Fielding, Kristian
Raanes, Solfrid Gulla og Heidi Gjelten.

flere av konfirmasjonsgudstjenester spilte profesjonelle trompetister Sindre
Skauge og Morten Tømmermo, mens Hilde Lilleås Berg og
Caroline Solemsløkk Helgemo bidro med sang.
På ungdomsgudstjeneste for konfirmantene spilte bandet ledet av Emil
Meland.
På

KorusenrvIRKsoMHET
Kirken spiller også en viktig rolle som arrangør og koordinator i det lokale
ku ltu rl ivet. Følgende j u lekonserter ble a rra ngert:
Orka nger men ighetsråd a rra ngerte konserten <J u lemed itasjon med Ma ria
Garli>.
I samarbeid med korpset Orkdal Janitsjar og koret Coda ble det
innspilt førjulskonsert i Orkdal kirke.
Moe kirke hadde <Vi synger jula inn> med Sigurd Svorkdal og Eli og Carl
Erik Skjølberg @stlu nd.
I Geitastrand kirke deltok Tone Maria Jonassen og konfirmantene på <Vi synger
jula inn>.
Kirken ble også utleid av andre arrangører. Mannskoret arrangerte 2
jubileumskonserter, Koret Lerka og Orkdal Storband spilte inn sine konserter
som senere ble tilgjengelige på nettet, mens artistene Kristian Raanes og
Maja Teialeret samlet publikum til sine julekonserter i kirkerommet.
I Meldal kirke ble den tradisjonelle <Vi synger og spiller jula inn> avlyst, men
det ble i stedet holdt en salmekveld 13. desember. I samarbeid med NMS ble
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det arrangert en salmekveld med advents og julesanger. Guri, Hanne, Kristine
og Mari Gunnes, Arnt Bjørkhaug og Laila Syrstad deltok med sang.
Konsertene ble fordelt mellom kirkene på følgende måte:
Orkdal kirke - 8
Orkanger kirke - L
Moe kirke - 1
Geitastrand kirke - 1
Meldal kirke - 3
Når det gjelder planer for 2021. har menighetsrådet bestemt å arrangere en
konsert i Moe kirke i det første halvåret. Komiteen jobber med å invitere
artister med lokal tilknytning.
lrusrnuuENTER
I hver kirke finner vi både et orgel og et piano (flygel i Moe kirke).
lnstrumentene er gode, men det er svært viktig med vedlikehold. I året 2020
ble både flygelet i Moe og pianoet i Orkdal kirke stemt. Det er behov
for luftbefuktere som sørger for tilstrekkelig fuktighet i kirker, og det
eksisterende utstyret må enten repareres eller nytt må kjøpes.
Det er nødvendig å rense orgelet i Orkdal kirke fra stØv og grus som faller fra
himlingen og finne en løsning for å beskytte instrumentet for framtiden. Det er
omfattende arbeid som må gjØres av fagfolk. Ved å fjerne gulvteppet fra
orgelgalleriet i Orkdal kirke ville man også fått forbedret orgelklang i rommet,
så dette bør også vurderes. Vi har også 2 elektroniske instrumenter- et
kirkeorgel i DGH kapell og et keyboard som brukes ved kirkelige handlinger
utenfor kirkene.
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Knxgn oG

GRAVPLASSER

Det er 11 kirker og 11 gravplasser i Orkland kommune. Det er en omfattende
bygningsmasse å holde vedlike. Året 2020 ble etter hvert et veldig rart år, der vi
måtte utplassere såpe og informasjon om smittevern ved alle vannposter på
gravplassene. I inngangen ble vi møtt av plakater om virus og det ble utplassert

stasjoner med antiback. Alle måtte skrive navn og telefonnummer ved
kirkebesøk. Vi hadde ikke sett for oss et slikt år.

SrunlrronD KrRKE:
Nyåret startet med at kolven (hammeren) i kirkeklokka ramla ned. Den hang i ei
lærreim som har blitt slitt i tidens løp. Salmaker verkstedet på Fannrem laget
en ny, så vi vil tro at den vil holde i nye 12O år. Det ble også anskaffet ny
gressklipper før sommersesongen startet. Lagercontaineren i sentrum ble tømt
for gamle gravsteiner for makulering.
Vi måtte også ta en stor service på gravemaskina fordi det på grunn av
mangelfullt vedlikehold over mange år, hadde kommet vann inn i en sylinder.
Vi håper at den nå vil fungere i flere år for oss. Vi har en god nabo i Jarle Skårild
som hjelper oss med graving her.
Lrrusvrr

KrRKE:

Lensvik kirke gikk inn a 2020 med stillas og presenninger rundt seg. Tak og tårn
måtte bli oppgradert. Skifersteinene på taket ble tatt av og rengjort. Det ble
lagt nye lekter at saktevoksende gran, og takstein ble lagt på nytt. Det ble også

supplert med nye skifersteiner der det var skader eller at det manglet. De to
takryttere måtte også reetableres fullstendig. Ved undersøkelse av tårnet, viste
det seg at tårnkongen hadde så mye råte at den måtte skiftes. Dette ble et
omfattende arbeid. Kirka fremstår nå på en ny og vakker måte igjen. Det ble
veldig godt resultat, og takrytterne gir bygget en verdighet. Likevel er det også
her behov for noe utvendig malingsarbeid, og da særlig på vestveggen til koret
og på frontveggen ved hovedinngangen.
IwcoRr-rru KrRKE:
Dette er den nest nyeste kirka i fellesrådet vårt. Bygd i 1960 av lokale dyktige
naboer. Her ble vannkrana i sakristiet skiftet ut da det var lekkasje på
varmtvannet. Kirkenaboene føler et eierskap til kirka, så kirkegårdsdugnaden
organiseres lokalt uten særlig hjelp fra fellesrådet.
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Acoerurs KrRKE:
Kirka og uthuset bar preg av mangel på maling over lang tid. Det ble enighet
med menighetsrådet om at vi skulle male den på dugnad.
Menighetsrådet var behjelpelig og ordnet med en dugnadskomite der Leif
Veland var leder. I tillegg fikk vi med tidligere kirkeverge Johan L. Mosdal som
lokal kjentmann. Skraping av veggene startet i haglbyger og stiv kuling, så
lesiden ble prioritert først. Og været ble bedre etter hvert som vi kom til nye
veggflater. Dette var en dyktig og effektiv dugnadsgjeng som sørget for at kirka
og uthuset nå fremstår i en ny verdighet. Vi avsluttet med en trivelig grillkveld.
En stor takk

til komiteen.

I

GrrrRsrRAND KrRKE:
Løperen i kirka har blitt skjoldete etter vannsØl fra bårebuketter og i tillegg var

den helt utslitt. Menighetsrådet ville at det skulle bestilles ny løper. Ledahl
Teppeveveri la frem flere forslag/prøver.l høst ble det da lagt en ny vakker
løper. Menighetsrådet finansierte dette med minnegaver gitt ved begravelser.
Det som kanskje er mest gledelig for Geitastrand er at Orkland kommune i
november bevilget ekstra midler til opprusting av kirka utvendig. Under
forutsetning av at Riksantikvaren godkjenner det, vil det bli skiftet kledning
utvendig. Det vil bli skiftet vinduer i kirkerom og kor. Det er også startet en
prosess for å få nytt gjerde rundt hele kirkegården. lnnfesting av takstein vil
også bli kontrollert.
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ORrRruceR KrRKE:
Kirka fremstår fin etter at det ble lagt ny utvendig kledning, så utvendig er den

bra. lnnvendig har Daniel pusset opp sakristiet med nytt kjøkken og skapplass.
Her gjenstår å pusse opp prestesakristi og dåpssakristi. Det er startet en dialog
med menighetsråd for å se på hva som må gjØres. Året startet med at avløpet
var tett, og måtte spyles opp.
Deru GooE HYRDES KAPELL:

Den brukes veldig mye til gravferder, og særlig bisettelser.

Moe

KIRKE:

Prestesakristiet ble totalrenovert i 2020, i tillegg ble det kjøpt inn nye mØbler;
mØtebord og stoler. Dette ble finansiert av menighetsrådet. Parkeringen fikk
også to lysmaster på det nye utvidede området.
Skogen på nordsiden av kirka ble hugget i høst, så nå er kirka synlig så langt
soknet rekker nordover, slik det var i tidligere tider. Menighetsrådet har også
hugget mange trær på dugnad ved gjerdet på nordsiden av gravplassen. Trapp
forbindelse med nØdutgang på nordsiden har blitt påbegynt, men blir ikke
ferdigstilt før til våren.

Onronl

KrRKE:

Sentralen til brannvarslingen begynner å bli utdatert, og det er etter hvert
vanskelig å skaffe deler. Den står derfor for tur til å bli skiftet ut. To utvendige
fasadelamper måtte skiftes da de sluttet å virke. Det ble montert LED-lamper
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i

denne gang, for å se hvordan slik belysning av fasade egner seg. Vi er fornøyd
med slik belysning. Benkene på sidegalleriene ble reparert, sparkla og malt.
Orkdal kirke har mottatt to skap til å lagre ting i <<barnekroken>. Tusen takk til
Tor Wongraven.

LØrrrru KrRKE:
lnngangsdøratl kirkestua på sørvegg ble skiftet uten at fasade ble endret. Det
ble lagt ny jordkabel inn til kirka samtidig som det ble lagt strøm frem til den
nye delen på kirkegården. Det kan bli behov for tiner på den nye delen som er
for kistegravlegging.
Teleslyngen var også defekt, så det ble installert ny enhet. Lydbildet til orglet
har også blitt justert, slik at lyden er bedre tilpasset kirka.
MeIoRI. KIRKE:
Denne kirka er (ung)), og ble bygd i 1988 etter kirkebrann L5. juni i 1981. Den
ble malt på nytt utvendig i 2013. Kirka ble bygd med bomberom innenfor
kirkestua. Dette rommet er tatt i bruk til konfirmant- og ungdomsarbeid, og har
fått navnet <Krypten>.
Arbeidet med navnet minnelund er påbegynt både på Løkken og i Meldal.
mange av kirkene er det etter hvert behov for å oppgradere elektrisk anlegg. Vi
håper på å få Økonomi til dette.
I

Alle gravplassene har hatt vårdugnad, og engasjementet for kirkene og
gravplassene er stort. Det tyder på at kirkene er viktige for oss. Vi håper derfor
at vaksinering mot koronaviruset vil gå etter planen og virke som forutsatt inn i

det nye året, slik at vi igjen kan få fylle kirkene med liv og aktivitet.
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FRIvI I-I-IcE oRGAN IsAsJoN ER

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

i

FRIvI I.I.ICE 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.

februar 2O2O meldte L18 frivillige medarbeidere i Orkdalsmenighetene seg på
til frivillighetsfest iOrkdal menighetshus med variert program og servering av
suppe, brød, kaffe og kaker. Kirkeansatte hadde forberedt kvelden og stod for
servering. Dette ble en meget hyggelig kveld for alle oppmøtte.
I

MILJøSERTIFISERING

Resertifisering av kirkekontoret som Miljøfyrtårn ble ikke gjennomf ørti 2O2O
da dette viste seg å være for arbeidskrevende dette året. Vi har som mål å få
gjennomfØrt dette resertifisering igjen på et senere tidspunkt.

ARBEI DSM I LJøUTVALG ET . AM U

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) besto fra 6.12.19 av kirkeverge, avdelingsleder
kirkebygg og gravplassanlegg, verneombud, tillitsvalgt og prest.
Det ble i dette utvalget avholdt ett mØte i 2020:10. mars, med gjennomgang av
risikoanalyse mtp. Covid-19.

februar 2020 ble det inngått en avtale om samordning av HMS-arbeid mellom
Nidaros bispedømmeråd og Orkland KF. I avtalen står det at det skal opprettes
en fast samordningsgruppe for arbeidsmiljøet som består av prost, kirkeverge
og de to virksomhetens verneombud.
I

tillegg til AMU ble det, grunnet Covid-19-pandemien, opprettet en
Smitteverngruppe for Orkland KF, bestående av kirkeverge, prost, de to
virksomhetens verneombud og tillitsvalgte. Smitteverngruppa var en utvidelse
av samordningsgruppa for arbeidsmiljøet, med tillitsvalgt fra fellesrådet og
I
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lokal tillitsvalgt fra bispedømmerådslinjen. Det ble ansett som hensiktsmessig
at Samordningsgruppa for arbeidsmiljøet overtok for AMU opprettet6.12.19,
og at denne ble supplert med de to tillitsvalgte, samt to fra arbeidsgiversiden.

I

mØte i Orkland KF 25.08.20 ble det gjort vedtak om at AMU for Orkland KF skal

bestå av den utvidete samordningsgruppen for arbeidsmiljø.

AMU har så i 2020 vært sammensatt slik:
Arbeidstakersiden
Liv Randi Henøen Sødal, menighetspedagog, verneombud Orkland KF
Åse Rugland, sokneprest, verneombud Orkdal prosti
Magne Krogsgaard, diakon, tillitsvalgt Orkland KF
Eldfrid-Marie H. Bakken, sokneprest, tillitsvalgt Orkdal prosti

Arbeidsgiversiden
Helge Klungland, leder iOrkland KF
Silje Ysland, kirkeverge Orkland KF
Tor Brage Fagerli, assisterende kirkeverge Orkland
Dagfinn Thomassen, prost Orkdal prosti

KF

AMUs leder har vært Eldfrid-Marie H. Bakken.

AMU har i 2O2O hatt 4 møter og behandlet 13 saker. Av saker kan nevnes:
- Konstituering og avklaring av AMUs oppgaver.
- HMS og smittevernveileder/bransjestandard ifm. Koronapandemien.
- Vurdering av overgang til Brattøra BHT.
- Gjennomgang av foretatte vernerunder og kartlegginger av fysiske
arbeidsforhold, bl.a. kirkekontoret i Meldal i Sentrumsbygget.

AvSTTTENDE KOMMENTAR

Fellesrådet Ønsker å fortsette og jobbe sammen for å skape ei god framtid for
Orklands innbyggere og for Den norske kirke i Orkland. Fellesrådet takker alle
kirkelige medarbeidere og frivillige for innsatsen dette året og Ønsker Guds
velsignelse i arbeidet videre. Fellesrådet takker Orkland kommune for velvilje
og godt samarbeid.
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