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1. Innledning
1.1 Menighetsrådets visjon
- Min kirke
- Min menighet
Full av Gud gjennom forkynnelse og med mennesker som viser omsorg og varme
Åpen for alle mennesker i alle livets faser.
I «min kirke» er det godt å være. Her kjenner jeg tilhørighet: «Min Kirke!»
1.2 Menighetsrådets sammensetning
Siljan menighetsråd har i 2014 bestått av følgende medlemmer og varamedlemmer:
Lisbeth Tveitan, leder
Gunn Tove Ringstad Heisholt, nestleder
Arne Austad
Willy Solberg
Hilde Venstøp Bentsen
Karianne Godal
Hilde Sølverød
Anne Jorun Nordbø Hagen
Sokneprest Trond Engnes
Geistlig vararepresentant: Prost Morten Fleischer.

Sekretær: kirkeverge Ruth Elisabeth Lien Myrvang
Kommunenes representant til fellesrådet: Brynjar Rismyhr
Vararepresentant: Anders Rønjom.

1 varamedlem: Nelly Kristine Bøe Svarstad
2 varamedlem: Kåre Eriksen
3. varamedlem: Gunnlaug Hege Wirgernes
1.3 Siljan menighetsråd oppgaver - fordeling menighetsråd og fellesråd
Kirkelovens § 9 regulerer menighetsrådenes ansvar – og virkeområde, og § 14 definerer
fellesrådets ansvar. Det er fellesrådets ansvar å forvalte kirkebygg, innbefattet bygging, drift
og vedlikehold av kirker og kirkegårder, arbeidsgiveransvar, regnskaps – og
økonomioppfølging samt overordnede planer for kirkelig virksomhet.
Kirkevergen er ansvarlig for føring av kirkegårdsregisteret (Ecclesia) og gravforvaltningen.
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Siljan kommune består av ett sokn med ett menighetsråd. Menighetsrådet fungerer dermed
også som fellesråd.
Det kirkelige arbeidet med gudstjenester, trosopplæring, dåp, konfirmasjon, vielser og
begravelser samt alt annet menighetsarbeid er menighetsrådenes og prestenes ansvar, i nært
samarbeid med den øvrige staben. Kirkene er soknenes eiendom (jfr. kirkelovens § 17), og
ansvaret for utleie av kirken ligger til menighetsrådet.
1.4 Menighetsrådets behandlede saker
Menighetsrådet har i løpet av året hatt 6 møter og behandlet i alt 42 saker. Under fast post
Orienteringer blir rådet orientert om løpende saker i administrasjonen.
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Valg av leder i Siljan menighetsråd
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Overtakelse av bruksrett og driftsansvar for bedehuset
Tilsetting av kapellan i Gjerpen sokn
Økonomiplan 2015- 2018
Endring av gudstjenesteplan 2014
70 - årsmarkering Grorud kapell
MUV prosjektet – avsluttende fase våren 2014
Oppfølging av årsmøte 2013 - Overtakelse av bruksrettog driftsansvar for bedehuset
Gudstjenesteplan høsten 2014
Tildeling av kontrakt på sprinkleranlegg Siljan kirke
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Av større saker nevnes:
Overtakelse av bedehuset som menighetshus
Menighetsrådet mottok et brev datert 4.11.13 fra styret i Siljan Normisjon om en forespørsel
om menighetsrådet var interessert i å overta bedehuset som et menighetshus.
Menighetsrådet stilte seg følgende spørsmål :
Hva vil vi med huset ?
Har vi ressurser til å drifte huset, både økonomisk og menneskelig ?
Hva mister vi ved ikke å ha huset ?

Menighetsrådet nedsatte et utvalg som skulle se på mulighetene for eventuell overtakelse.
Utvalget bestod av Brynjar Rismyhr, Arne Austad, Gunn Tove Heisholt, Nelly Kristine Bø
Svarstad, Vigdis Øjerud og Ruth Elisabeth L Myrvang.
Utvalget gikk igjennom regnskapstall for årene 2010-2012. En overtakelse av huset innebar
økte driftsutgifter som menighetsrådet ikke hadde dekning for i budsjettet.
Eier av tomta til Gnr 16/ bnr 14 ( bedehuset) er Siljan Midtb indremisjon. Ingrid og
Johannes Holte Sørhaug har samme positive holdning til bruk av deres areal til et
aktivitetshus for menigheten. Tomten til bedehuset er det samme som den opprinnelig var.
Gjerdet er satt noe inn på deres eiendom, noe de stilte seg velvillige til så lenge det var til
menighetshusets beste. Det samme gjelder å kunne benytte arealet utenfor til parkering. Det
bør lages en avtale om leie av den grunn som er deres med et årlig leiebeløp.
Siljan menighetsråd la saken frem for årsmøte / menighetsmøte den 6. april der stemningen
var positiv til å overta bedehuset som et menighetshus. Flere ønsket å sette seg opp på både
dugnads- og giverliste til menigheten.
Det ble foretatt en tilstandsbefaring med Jan Olav Øverbø for å få en oversikt over
vedlikeholdsbehov- og kostnader.
Et mandat ble utarbeidet til driftsstyret bestående av Jan Bjørn Taranrød, Anders Rønjom og
Einar Ask.
Det ble informert om eventuell overtakelse av bedehuset til et menighetshus i
menighetsbladet der det ble oppfordret til å være med på en økonomisk, praktisk eller
administrativ dugnad. I tillegg ble det sendt ut avtalebrev om givertjeneste til de som hadde
satt seg opp på en liste under årsmøtet. Menighetsrådet mottok giveravtaler på kr 58 800 for
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2015 og kr 32 400 for 2016. Menighetskontoret har ansvaret for oppfølging av
giveravtalene.
Siljan Normisjon står som formell eier av huset, mens Siljan Menighetsråd har bruksrettog driftsansvar for huset. Det ble inngått en husleieavtale med Siljan Normisjon om
bruksrett- og driftsansvar den 18.11.15.
Dugnadsarbeidet kom i gang 6. januar 2015.
Minnelund
Siljan menighetsråd ba om en forhåndsvurdering av et område på Siljan kirkegård med
tanke på etablering av en navnet minnelund. Siljan kirkegård ble befart 10.04.2014 av
rådgiver for gravplassaker Åsa Skrøvset. Området som ligger inne på eksisterende
gravplass i skråningen nord for kirken ned mot siste utvidelse ( 2002) ble funnet egnet.
Tiltaket vil være en vesentlig endring etter gravferdsloven og skal godkjennes av
bispedømmerådet. Minnesmerke på gravplass skal godkjennes av bispedømmerådet. I en
navnet minnelund vil utforming og innfesting av navneplater være en viktig del av
løsningen. Antall navn på minnesmerke skal samsvare med antall graver i tilliggende
gravfelt.
Forskrift til gravferdsloven ble endret i 2012 og det har nå kommet inn bestemmelser om
anonym og navnet minnelund i § 15a. Anonym og navnet minnelund skal plasseres i
adskilte gravfelt.
70 års markering av Grorud kapell
Den 9. juni, 2. pinsedag, ble det arrangert 70 års markering av Grorud kapell med
menighetsrådet som vertskap. Det var et fullsatt kapell, med preken av prost Morten
Fleischer. Vakre toner fra piano fra Terje Tjervåg og Tone Vestgarden. Etter gudstjenesten
ble det holdt tale av ordfører Gunn Berit Holmelid om viktigheten av å ha møtesteder for
felleskapet i ei bygd. Kjell Ekornrød gav mange tidsbilder fra byggetiden av kapellet og
Bjørg Skilbred leste talen Abraham Rønningen, leder av byggekomiteen av kapellet, holdt
på innvielsesgudstjenesten.
Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i jaktslottet til Mille Marie Treschow med hilsener og
taler. Jubileumsmarkeringen ble avsluttet med historisk kirkegårdsvandring.
Sprinkelanlegg i Siljan kirke
Siljan menighetsråd tildelte oppdraget til sprinkleranlegg i Siljan kirke til Comfort
Notodden Oscar Johansen AS som leverte det mest fordelaktige tilbudet basert på
konkurransens tildelingskriterier pris, kvalitet, kompetanse og leveringstid, som ble angitt i
konkurransegrunnlaget.
Kontraktsmøte og oppstartsmøte ble avholdt Siljan kirke den 15. mai.
Prosjektet ble ikke ferdigstilt i 2014.
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1.5 Arbeidsutvalget
Administrasjonsutvalget har bestått av Lisbeth Tveitan ( leder av menighetsrådet/fellesrådet)
og sokneprest Trond Engnes. Kirkeverge Ruth Elisabeth L Myrvang er sekretær.
1.6 Administrasjonsutvalget
Administrasjonsutvalget har bestått av Lisbeth Tveitan, Gunn Tove Heisholt og Brynjar
Rismyhr. Kirkeverge Ruth Elisabeth L Myrvang er sekretær.
Det er ikke etablert tillitsvalgte for arbeidstakerne. De aktuelle arbeidstakerorganisasjoner
vil bli tatt på høring/innkalt vedrørende saker som har med ansettelser og ansettelsesforhold
å gjøre. Fra administrasjonen møter kirkevergen.
1.7 Forhandlingsutvalget
For å ivareta forhandlinger om lønns- og arbeidsforhold har menighetsrådet vedtatt at
arbeidsgivers representanter i administrasjonsutvalget også utgjør Siljan menighetsråds
forhandlingsutvalg. Det ble avholdt et møte i forhandlingsutvalget:
001/14

Lønnspolitisk drøftningsmøte 2014

24.09.2014

1.8 Trosopplæringsutvalget
Trosopplæringsutvalget har bestått av Vigdis Berntsen Aas ( leder), Tormod Klovning
(trosopplærer), Lisbeth Tveitan, Anne Jorun Nordbø Hagen, Brynjar Rismyhr, Vigdis Øjerud
(menighetssekretær) og Trond Engnes ( sokneprest).

1.9 Kontakter Skole-og barnehage
Anne Karine Austad
Brynjar Rismyhr
Lisbeth Christensen

2. Menighetsrådets administrasjon
Staben på menighetskontoret har i 2014 bestått av årsverk / stillinger:

Hovedformål
Administrasjon
Kirker
Kirkegård
Annen kirkelig virksomhet

Årsverk
1,2
0,7
0,2
0,1

Ansatte
2
2
1 ( innleid)
1 ( Skien kirkelige fellesråd

Totalt

2,2

6

Vertsfellesråd)
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Navn
Ruth Elisabeth Lien
Myrvang
Vigdis Øjerud
Terje Tjervåg
Sigurd Omdal
Tormod Klovning

Stilling
Kirkeverge

Stillingsstørrelse
70%

Menighetssekretær
Kantor
Kirketjener
Trosopplærer

Jørn Lie
Edgar Kløverød

Kirkegåredsabeider
Kirketjener kirkelige
handlinger

50%
50%
20%
11 % Skien kirkelig
fellesråd vertsfellesråd
Innleid 20 %
Fører timeliste

I tillegg kommer prestetjenesten, der Agder og Telemark bispedømmeråd er arbeidsgiver
for for sokneprest Trond Engnes. Det har vært diverse vikarer i kapellanstillingen. Ida
Margrethe Krogstad Rød ble tilsatt som kapellan i Skien prosti med Gjerpen sokn og Siljan
sokn som tjenestested den 10.juni 2014.
Det samarbeides om trosopplæring der Siljan samarbeider med Skien, Gulset, Gimsøy og
Nenset. Det er Skien kirkelige fellesråd som er vertsfellesråd for Siljan og tilskuddene
overføres tilsvarende. Det samarbeides om fellestiltak i prostiet og trosopplæringsstillinger.

3. Økonomiforvaltning

Justert budsjett for 2014 ble vedtatt på menighetsrådsmøtet 13.01.2014 med en samlet
tilskudd fra Siljan kommune på kr. 2 094 000 . Tilskuddet dekker drift av den lokale kirke
og kirkegårdene i kommunen. I tillegg kommer tjenesteytingsavtalen mellom Siljan
kommune og Siljan kirkelige fellesråd som dekker driftsoppgaver innenfor
økonomiforvaltning, administrasjon, husleie og bistand ved begravelser verdsatt til kr 137
000.
Rammetilskuddet fra Siljan kommune, hjemlet i kirkelovens § 15 utgjør den vesentligste
delen av inntektsgrunnlaget. Andre inntekter er brukerbetalinger ved kirkelige tjenester,
festeavgifter, statlige refusjoner (rentekompensasjon), og andre tilskudd, gaver og
innsamlede midler.
Resultatregnskapet for 2014 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 197 550,Det foreslås å sette av kr 197 550,- til disposisjonsfond.
Årsaken til mindreforbruket skyldes i hovedsak at det i forbindelse med installasjon av
sprinkleranlegg i Siljan kirke var lagt inn rente- og avdragskostnader med helårsvirkning i
2014 budsjettet. Budsjettert rente- og avdragskostnader var på kr 132 000 hvorav det kun
ble betalt kr 16 000 i rentekostnader. Avdragene begynner å løpe i 2015.
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Det ble i søknad til Husbanken for rentekompensasjon for kirkebygg datert 10.2.2012 søkt
om kr 800 000 til sprinkleranlegg, og i søknad datert 6.11.2012 søkt om kr 500 000 til
brannanlegg for Siljan kirke. Påløpte kostnader i prosjektet pr 3.12.2014 var på kr
1 687 000. Husbanken godkjente kostnadsøkningen for prosjektet og innvilget tilsvarende
tilsagn om rentekompensasjon.
Pensjonsutgiftene ble lavere enn budsjettert i 2014. Det var avsatt kr 132 00 i budsjettet til
pensjonsutgifter, mens innbetalt premie var kr 103 225,-.
Innstalleringen av styringssystem i Siljan kirken har ført til at vi har klart å redusere
strømutgiftene i kirken.
Bruk av fondsmidler i 2014.
Totalt bruk av disposisjonsfond i 2014 er kr 112 300.
Det ble kjøpt inn ny gressklipper til Siljan kirkegård på kr 37 000. Kostnaden ble finansiert
av eget disposisjonsfond.
Det ble utbetalt et tilskudd til Agder og Telemark bispedømmekontoret på kr 5 000 for
avsluttende fase av prosjektet Menighetsutvikling i folkekirken. Kostnaden ble finansiert av
eget disposisjonsfond.
Siljan kirke fikk installert nød- og ledesystem. Prosjektet ble lagt inn i budsjettforslaget til
Siljan kommune for 2014. Kommunen forutsatte prosjektet finansiert av eget
disposisjonsfond. Faktiske kostnader for prosjektet var kr 70 300,- og ble finansiert av eget
disposisjonsfond.
I regnskapet for 2014 er det avsatt kr 30 476 til bundne driftsfond.
Pr 31.12.2014 står det kr 356 169,- på disposisjonsfond fordelt :
Barne- og ungdomsarbeid
Ikke øremerkede avsetninger

kr 96 000
kr 260 169

Pr 31.12.2014 står det kr 174 5876 på bundet driftsfond fordelt:
Givertjeneste
Givertjeneste menighetshus
Kulturgavefond fra Alfhild Hem

kr 165 900
kr 1 200
kr 7 476

Menighetsrådets økonomiforvaltning skal være ryddig, oversiktlig og forutsigbar, og rådet
skal få jevnlige, oppdaterte økonomirapporter.
Siljan menighetsråd befinner seg i en sunn og kontrollert økonomisk situasjon.
Det makter å ivareta en trygg økonomisk handlefrihet for at virksomheten også i kommende
budsjettår kan utøve en god forvaltning av ansatte medarbeidere, kirkebygg mv.
Regnskapet føres av økonomiavdelingen i Siljan kommune ihht. tjenesteytingsavtalen og
revideres av Telemark Kommunerevisjon IKS.
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Menighetsrådet starter sin budsjettprosess i september. I tråd med kommunens
budsjettprosess leverer menighetsrådet sitt budsjettforslag i begynnelsen av oktober. Det
føres en god dialog mellom menighetsråd og kommune og mellom kirkeverge og
kommunens administrasjon.
4. Menighetens arbeid
4.1 Gudstjenester

Siljan menighet har et stort antall gudstjenester, hver søn – og helligdag, herunder 1. og 17.
mai, med unntak av to søndager i juli. I 2014 fikk Siljan ny gudstjenesteforordning der det
framgår at Siljan menighet og Gjerpen menighet samarbeider om gudstjenester i vinter- og
høstferien. Det betyr at en av de to gudstjenestene som er i høst- og vinterferien er
fellesgudstjenester i henholdvis Siljan kirke/Grorud kapell og Gjerpen kirke.
I 2014 ble det foretatt en revisjon av gudstjenesteordningen for Kveldsmessa, og det har blitt
forsøkt med gudstjenestegrupper med medarbeidere som påtar seg ansvaret for ulike
oppgaver i gudstjenesten og sammen med presten planlegger gudstjenestens preg og
innhold.
Det er fortsatt slik at det er gudstjenester knyttet til trosopplæringstiltak og gudstjenester
som har en særskilt målgruppe, som for eksempel Gullkonfirmantfesten og
konfirmasjonstidas gudstjenester, som samler flest gudstjenestedeltagere. Det er ved å
knytte tiltak i trosopplæringen til gudstjenester som gjør det mulig for oss å samle barn,
ungdom og barnefamilier til familiegudstjenester. Barns deltakelse i gudstjenesten samler
flere generasjoner fra familiene, og blir med dette generasjonsgudstjenester med tre til fire
generasjoner tilstede.
Barns og ungdoms medvirkning ved gudstjenester har en forbildefunksjon for og være gode
rollemodeller for på sikt å få til mer involvering av de voksne i menigheten, slik at vi i større grad
enn i dag kan få til gudstjenestereformens tiltenkte involvering av flere medliturger og medarbeidere
i gudstjenestene.
4.2 Menighetsutvikling i folkekirken

I juni 2014 avsluttet Siljan menighet sin treårige reise i prosjektet Menighetsutvikling i
Folkekirken (MUV), initiert og ledet av en prosjektleder/ledelse fra det teologiske
menighetsfakultet.. Etter tre år med en kartlegging av menighetens historikk, medlemmenes
holdninger til menigheten, tilfredshet, forventninger, savn og utfordringer til menigheten
gjennom spørreundersøkelse, intervjuer og rundebordsamtaler, har menigheten ved
prosjektets styringsgruppe utarbeidet en menighetsprofil som beskriver menigheten,
menighetens visjon, mål og tiltak. Menighetsrådet har overtatt denne menighetsprofilen, og
gjort den til sin plan for menighetens virksomhet. Styringsgruppa har bestått av
representanter fra menighetsrådet; Karianne Godal, Williy Solberg, og Hilde Sølverød.
Kirkevergen og soknepresten har også vært med i styringsgruppa. Midtveis i
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prosjektperioden ble styringsgruppa supplert med Ragnhild Rismyhr. Styringsgruppa har
deltatt på seks dialogkonferanser sammen med representanter fra Brevik, Borgestad og
Gjerpen menigheter. Mellom dialogkonferansene har styringsgruppa, godt hjulpet av
medforskere og mentor arbeidet med ulike verktøy i prosessen fram til den ferdige
menighetsprofilen. Prosjektet vil bli fulgt opp av prosjektledelsen ved Det teologiske
menighetsfakultet ved en dialogkonferanse ett år etter fullført prosjekt.
4.3 Konfirmantarbeid

Konfirmantarbeidet fulgte langt på vei 2014 den samme plan som tidligere år. Størrelsen på
konfirmantkullene i Siljan varierer ganske mye fra år til år. Kullet som ble konfirmert i mai i
2014 var på 28 konfirmanter, mens kullet som begynte høsten 2014 var 19. Det som er nytt
det siste året er at vi i større grad enn tidligere samarbeider med Borgestad menighet og
Gjerpen menighet om større enkeltarrangementer som undervisningsopplegg med Road
Service fra Skjærgårds, hyggekveld og konfirmantweekend. I samarbeid med Borgestad,
Gjerpen og Skien menigheter er Siljan konfirmantene med på Ung messe, som inngår i
konfirmasjonstidens gudstjenester.
4.4 Trosopplæring

Nøkkeltall for trosopplæringen i Siljan menighet 2014
(Tall fra 2012 og 2013 i parentes)
Hva

Hvor mange

I prosent

4 årsbok

7 (9) (17)

33% (56%) (50%)

6 årsbok

5 (5) (5)

14% (15%) (24%)

Tårnagent 8 år

12 (7) (12)

50% (27%) (50%)

Mikalshula 10 år

4 (4) (13)

(17%) (72%)

Lysvåken 11 år

19 (11) (20)

81% (50%) (63%)

24 H 12 år

19 (33) (11)

79% (58%) (52%)

Kode B 12 år

9

39%

I tillegg ble det gjennomført 1-2-3-gudstjenester med særlig fokus på de minste.
Det ble også gjennomført familievennlig Juletrefestgudstjeneste med særlig invitasjon til 5åringene.
Siljan menighet deltok også på det nye fellesarrangementet PETRUS pinsedag på
Kapitelberget. Der var det også i 2014 lite oppslutning. Dette må nok innarbeides tydeligere
for å skape forventning.
Siljan menighet deler også ut PETRUS-CD til jul og påske til alle førsteklassinger.
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4.5 Kirkemusikalsk arbeid
Kantor Terje Tjervåg er ansvarlig for musikken til gudstjenester og kirkelige handlinger i
Siljan kirke og Grorud kapell. Kantor deltar på prestens andakter på Siljan sykehjem.
Kantor leder også koret i Siljan kirke. Koret består av 12-15 sangere som øver hver uke.
Koret synger på noen gudstjenester i løpet av året og er med på Vi synger julen inn. Den
20. mai hadde koret konsert i Siljan kirke der de bl.a. framførte Mørevesper av Terje
Tjervåg. Mørevesper er en musikkgudstjeneste som er ganske omfattende, og det ble en
sterk opplevelse for både menighet og medvirkende. Koret har også deltatt ved
arrangementer på Sykehjemmet og i Gjerpen Menighetshus.
Før jul hadde kantor, sammen med sin kone Birgit Tjervåg, et barnekorprosjekt rettet mot
gudstjenesten på julaften og Juletrefestgudstjenesten rett etter nyttår. Åtte barn deltok i
prosjektet.
Kantor er med i trosopplæringsprosjektene Tårnagenter, Lys våken og Kode B. Der får
barna lære sanger og de får lære litt om orgelet.
24. april hadde Siljans egen sangerinne Kjerstin Taranrød en konsert i Siljan kirke sammen
med kantor.
4.6 Misjonsprosjekt
Den 31.12.2013 gikk avtaleperioden for misjonsprosjektet mellom Normisjon og Siljan
menighet ut. Misjonsavtalen ble inngått i 2010 og innebar støtte til Dagsenteret for
opptrening av funksjonshemmede barn i Nepal. Asha Bal Bilkas Sewa (ABBS) driver et
dagsenter for funksjonshemmede og psykisk utviklingshemmede barn i Kathmandu.
Siljan menighet fornyet sin misjonsavtale med tre nye år fra 01.01.2014.Avtalen innebærer
at Siljan menighet vil støtte prosjektet med 4 kirkeofringer pr år.
Misjonsprosjektet ble inngått i 2010 med Ragne Feen Rønjom og Ragnhild Rismyhr som
misjonskontakt.
4.7 Menighetsblad
Menighetsbladets visjon er « en bro mellom mennesker, tro og tanker» og har 4 utgivelser
pr år. Redaktør er Sindre Klakegg Bruflot som også har ansvaret for layout. Trykking av
bladet foregår hos Erik Tanche Nilssen AS.
Menighetsbladet distribueres av frivillige. Takk til alle som bidrar!
5. Utfordringer – planer
Siljan menighetsråd har store og løpende oppgaver som skal ivaretas i løpet av året.
Kirkevergen ønsker å framheve noe av dette, både det som gjenstår fra 2014 og andre ting
som er viktige i det nye året:
-

Videreføre en forsvarlig og forutsigbar økonomiforvaltning
Gjennomføre prosjektet ledelse og samarbeid i den lokale kirke
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- Oppussing og drift av Siljan menighetshus
- Etablere Minnelund på Siljan kirkegård
- Oppdatere kartgrunnlaget over graver på den gamle delen av Siljan kirkegård,
oppfølging av graver uten festere på kirkegårdene og sikring av gravminner
- Videreutvikling av HMS-arbeidet, herunder internkontroller
Menighetsrådet ønsker så langt som mulig å disponere tilgjengelige stillinger og ressurser
knyttet til menighetenes arbeid, menighetsbygging, trosopplæring,
konfirmantundervisning samt administrasjon. Det er ofte mange ønsker og behov som det
ikke er tilgjengelige ressurser til. For menighetsrådet er det en utfordring å stimulere til
frivillighet.

6. Nøkkeltall
Art
Innmeldt i Den norske
kirke
Utmeldt i den norske
kirke
Dåpshandlinger
Konfirmerte
Kirkelige vielser

2014
1

2013
0

2012
1

0

2011

2010
1

6

3

4

5

1

19
28
5

23
25
7

25
20
8

18
30
7

20
26
4

Gravferder
Antall gudstjenester
totalt

17
70

15
70

17
73

18
64

17
64

Gudstjenester med
nattverd
Familie- og
barnegudstjenester
Gudstjenester for
ungdom
Gudstjenester for
skoleelever
Juleaftengudstjenester
Deltakerantall
gudstjenester

32

35

29

24

22

7

8

8

5

6

1

3

5

4

4

2

2

5

2

2

2
3172

2
3145

2
3378

2
2941

2
2944

Forholdet til Siljan kommune er regulert i hovedsak av kirkelovens §15 som beskriver
kommunens økonomiske ansvar for kirkebudsjettet. Ordningen fordrer god
kommunikasjon mellom kommunens virksomhet og kirkens virksomhet. Det er lagt opp
til møtepunkt i forbindelse med økonomiplanarbeidet mellom politisk ledelse og
administrasjon i kommunen som møter fellesrådsleder og kirkeverge.
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Siljan menighetsråd opplever at det er et godt klima mellom kommune og kirke. Det er vilje
til å finne løsninger. Siljan kommune yter betydelige tjenester til kirkelig fellesråd.
Menighetsrådet ønsker å takke alle ansatte, frivillige og andre samarbeidspartnere og
personer som bidrar og jobber for å styrke og/eller opprettholde den kirkelige virksomheten
i Siljan kommune.

Ruth Elisabeth L Myrvang

Lisbeth Tveitan

Daglig leder/kirkeverge

Leder av menighetsrådet/fellesrådet
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