Årsberetning for Siljan menighetsråd med
fellesrådsfunksjoner
Vedtatt av Siljan menighetsråd den
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1.1 Menighetsrådets visjon og mål

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!»

Mål
 Siljan menighet skal preges av en levende tro som skaper en aktiv,
inkluderende og utadvendt menighet.
 Siljan menighet skal være et synlig trosfellesskap midt i bygda, nær troens
kilder og nær dagens mennesker – En menighet som deler sin tro og ser
menneskers ulike ressurser og behov.
 Siljan menighet skal være et inkluderende fellesskap der alle opplever seg
verdsatt med sin livserfaring.
 Siljan menighet skal fremme godt samarbeid og aktiv deltagelse av sine
medlemmer. Det er viktig at barn og ungdom får være delaktige.
 Dugnad er en viktig arena for relasjonsbygging.
 Siljan menigheten vil tilby en nattverdfeiring med lav terskel.
 Siljan menighet skal ha forandringsvilje og evne til endring.

1.2 Menighetsrådets sammensetning
Faste medlemmer
Lisbeth Tveitan ( leder)
Brynjar Rismyhr (nestleder)
Ingrid Elisabeth Holte Sørhaug
Willy Solberg
Ragnhild Rismyhr
Ragne Feen Rønjom
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Varamedlemmer
Anne Jorunn Nordbø Hagen
Bente Skinhøj-Ness
Anne Grethe Saga
Geistlig representant: Sokneprest Agathe Bergem- Tinnan
Geistlig vararepresentant: Prost Morten Fleischer
Saksforbereder: Daglig leder/kirkeverge Ruth Elisabeth Lien Myrvang
Kommunenes representant til fellesrådet: Solfrid Tveitan
Vararepresentant: Elisabeth Hammer

1.3 Administrasjonsutvalget
Det er den til enhver tid valgte leder og nestleder samt kommunens representant som
sitter som arbeidsgivers representanter i administrasjonsutvalget.
Administrasjonsutvalget bestod av Lisbeth Tveitan ( leder av menighetsrådet),
Brynjar Rismyhr ( nestleder av menighetsrådet) og kommunes representant Solfrid
Tveitan.
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.

1.4 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:
001/16 Søknad om utdanningspermisjon

25.08.2016
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1.5 Trosopplæringsutvalget
Trosopplæringsutvalget bestod av Vigdis Berntsen Aas, Lisbeth Tveitan, Brynjar
Rismyhr, Tormod Klovning (trosopplærer), Vigdis Øjerud (menighetssekretær) og
Agathe Bergem- Tinnan ( sokneprest).

1. 6 Kontakter skole- og barnehage
På Siljan ungdomsskole er kontaktperson kontaktlærer for 8 trinn, på Midtbygda
skole er Hege Ulsnes kontaktperson.
Kontaktperson på Loppedåpan barnehage er Lisbeth E. Christensen.

1.7 Menighetsrådets oppgaver – fordeling menighetsråd og fellesråd
Siljan kommune består av ett sokn med ett menighetsråd. Menighetsrådet fungerer
dermed også som fellesråd.
Siljan menighetsråd ivaretar oppgavene etter Kirkelovens §§ 9 og 14 i Siljan
kommune. Menighetsrådet forvalter midler som kommer fra overføringer fra Siljan
kommune, og har ansvaret for:
 Økonomiske og administrative oppgaver
 Drift og vedlikehold av kirker, gravplasser og menighetskontor
 Arbeidsgiveransvar for lokalt kirkelige ansatte
 Utarbeidelse av mål og planer
Kirkevergen er daglig leder for fellesrådet og ansvarlig for føring av
kirkegårdsregisteret og gravforvaltningen.
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.
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1.8. Menighetsrådets behandlede saker
Menighetsrådet har i løpet av året hatt 7 møter og behandlet i alt 47 saker.

10/00059
10/00014
10/00043
11/00002
10/00018
10/00018
14/00005
12/00009
11/00025
11/00002
10/00035
10/00028
10/00028
10/00024
11/00012
11/00012
10/00028
10/00014
10/00043
10/00045
16/00002
11/00012
11/00012
11/00012
10/00065
10/00004
10/00035
10/00054
10/00024
10/00024
10/00065
11/00002
10/00053
10/00059
10/00049
10/00014
11/00020
11/00012
10/00014
11/00027
15/00005

001/16
009/16
010/16
011/16
012/16
013/16
014/16
015/16
016/16
017/16
018/16
019/16
020/16
021/16
022/16
023/16
023/16
024/16
025/16
026/16
027/16
028/16
029/16
030/16
031/16
032/16
033/16
034/16
035/16
036/16
038/16
039/16
037/16
040/16
041/16
042/16
043/16
044/16
045/16
046/16
047/16

Justert budsjett 2016
Gudstjenesteplan våren 2016
Ofringer våren 2016
Planer og satsningsområder 2016
Årsregnskap og årsberetning 2015
Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk, 2015
Retningslinjer for bruk av kirkens klokker
Bispevisitas Siljan /Gjerpen 2016
Evaluering av dåps- og nattverdliturgi samt bønnerop til forbønn
Planer og satsningsområder 2016
Økonomiplan 2017-2020
Innkjøp av parkbenker Siljan kirkegård
Oppgradering av lydanlegg Siljan kirke
Navnet minnelund, Siljan kirkegård, avklaring kulturvernmyndighetene
Temakveld
Skyssordning
Utvendig maling av bårehus, anneks
Gudstjenesteplan, høsten 2016
Ofringer høsten 2016
Konfirmantplan 2016/2017
Friluftsgudstjeneste i samarbeid med Siljan historielag
Evaluering Siljan menighetshus våren 2016
Skyssordning
Biskopens utfordringer til Siljan menighet ifm bispevisitas 8.-13.mars 2016
Menighetens arbeid med misjon
Konstituering av nytt styre i Berthea og Andreas minnefond samt tildeling a
Økonomiplan 2017-2020
Tildeling av kontrakt på diverse vedlikeholdstjenester for Siljan kirkelige
Navnet minnelund, feste og betaling
Revidering av lokale kirkegårdsvedtekter
Menighetens arbeid med misjon
Satsningsområder høsten 2016
Tilbakemelding fra El- tilsyn utført den 13.06.2016
Forslag til budsjett 2017
Berthea og Andreas Amundsen minnefond
Gudstjeneste på julaften
Oppmåling av tomt Siljan menighetshus
Temakvelder høsten 2016
Gudstjenesteplan med offerformål våren 2017
Valg av representanter til innstillingsutvalg for tilsetting av ny organist
Vedtekter for Siljan menighetshus

14.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
14.01.2016
11.02.2016
11.02.2016
11.02.2016
11.02.2016
11.02.2016
11.02.2016
21.04.2016
21.04.2016
21.04.2016
21.04.2016
21.04.2016
21.04.2016
02.06.2016
02.06.2016
02.06.2016
02.06.2016
02.06.2016
02.06.2016
02.06.2016
02.06.2016
02.06.2016
02.06.2016
25.08.2016
25.08.2016
25.08.2016
25.08.2016
25.08.2016
25.08.2016
29.09.2016
29.09.2016
29.09.2016
29.09.2016
29.09.2016
29.09.2016
08.12.2016
08.12.2016
08.12.2016
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1 8.1 Bispevisitas i Siljan og Gjerpen sokn
Siljan og Gjerpen sokn hadde bispevisitas den 8.-13 mars 2016. Bispevisitasen
begynte med et møte med ansatte i Siljan og Gjerpen der siste avklaringer av
programmet ble gjennomgått. Etter denne samlingen hadde biskopen et møte med
staben i Siljan.
Deretter gikk turen til sykehjemmet i Siljan. Besøket ble svært godt mottatt. Et godt
samarbeid med sykehjemmene er helt nødvendig, ikke minst for å sikre at de gamle
får fortsette sin trosutøvelse.
Fra de eldste gikk besøket til skoleelevene. Biskopen besøkte Siljan ungdomsskole.
Der fikk elevene anledning til å stille biskopen spørsmål. Biskopen opplevde elevene
som reflekterte og uttalte at han virkelig skulle ønske at elevenes foreldre hadde vært
til stede for å høre hvor reflekterte ungdommene deres er. Her var det spørsmål om
både tvil og tro, sekularisering og samfunnsutvikling.
Biskopen hadde også et kort møte med menighetsrådet. I dette møtet ble det særlig
snakket om å få til en velfungerende kirkeskyssordning.
Det ble en påskegudstjeneste for mellomtrinnet på Midtbyda skole i Siljan kirke.
Biskopen takket spesielt soknepresten, menighetsstab og lærere for en fantastisk
opplevelse.
Biskopen deltok også på et møte med kommuneledelsen i Siljan der de gode
relasjonene mellom kirken og kommunen i bygda ble understreket. Kommunen
utfordret særlig menigheten til å arbeide for å få vennefamilier til nye flyktninger i
bygda.
Som en avslutning på visitasprogrammet, var det lagt opp til temasamling på Siljan
menighetshus. «Er det sunt å tro» var kveldens tema, der biskopen i samtale med
lege Gisle Roksund, satte søkelys på tro og helse. Hver fra hvert sitt faglige ståsted.
Fullt hus, en overflod av kaker og feiende flott musikk i samspill mellom Roksund og
Tormod Klovning, gjorde dette til en flott avslutning på et godt visitasprogram og et
løft for menigheten når det gjelder framtidig bruk av menighetshuset.
Bispevisitasen ble avsluttet med en visitasgudstjeneste i Gjerpen kirke den 31. mars.
Bispevisitasen er en synlig del av biskopens tilsyn med den lokale kirke. Prost Morten
Fleischer har kontrollert kirkebøkene og kontordriften og rådgiver Geir Myhre har
hatt befaring og skrevet rapport om soknenes kirker.
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1. 8.2 Innkjøp av parkbenker Siljan kirkegård
Det ble kjøpt inn 5 stk parkbenker til Siljan kirkegård. Finansiering ble gjort ved
bruk av disposisjonsfond på kr 20 000.

1.8.3 Oppgradering av lydanlegget Siljan kirke
Det var behov for å oppgradere lydanlegget i Siljan kirke. Etter befaring i kirken med
en lydtekniker fra Nordialog Grenland ble det kjøpt inn to nye hodebøylemikrofoner,
to nye høytalere i kirkerommet, en mixer og forsterker samt en ny cd- modul til
forsterker. Det ble også kjøpt inn ny en rack til utstyret.
Oppgraderingen av lydanlegget på kr 45 000,- ble finansiert av eget
disposisjonsfond.

1.8.4 Ferdigstillelse navnet minnelund Siljan kirkegård
Siljan kirkelige fellesråd har fått godkjent etablering av navnet minnelund på Siljan
kirkegård. Minnelunden ligger inne på eksisterende gravplass i skråningen nord for
kirken ned mot siste utvidelse (2002).
Navnet minnelund er et området for gravlegging av urner på Siljan kirkegård. Det er
totalt plass til 240 urner.
På minnelunden er det satt opp ett felles minnesmerke der det blir montert en navneplate
for hver grav.
Den navnede minnelunden ble godkjent av Agder og Telemark bispedømmeråd i brev av
den 25.11.2015. Felles minnesmerke ble montert august 2016 og den navnede
minnelunden stå dermed klar for bruk.
Felles minnesmerke på kr 45 000,- ble finansiert av eget disposisjonsfond.

1.8.5 Vedlikehold av bårehus, anneks Siljan kirke
Bårehuset, annekset ble malt utvendig sommeren 2016. Finanseringen av utvendig maling
på kr 25 000,- ble gjort via eget disposisjonsfond.
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1.8.6 Tildeling av kontrakt av vedlikeholdskostnader for Siljan kirkelige
fellesråd
Siljan kirkelige fellesråd gjennomførte en minianbudskonkurranse på
vedlikeholdstjenester innen kirke- og kirkegårdsarbeid og åpning/lukking av grav.
Det var en åpen anbudskonkurranse og konkurransegrunnlaget ble sendt til 3
leverandører.
Siljan kirkelige fellesråd mottok to tilbud og oppdraget ble tildelt Jørn Olav Lie som leverte
det økonomisk mest fordelaktige tilbudet basert på konkurransens tildelingskriterier.

1.8.7 Revidering av lokale kirkegårdsvedtekter
I forbindelse med ferdigstillelse av navnet minnelund på Siljan kirkegård er
bestemmelsene om feste av grav i navnet minnelund innarbeidet i de lokale
vedtektene for gravplassene.
Dette omfatter både hvorvidt det skal være anledning til å feste en tilleggs grav og om
det skal være mulig å feste en grav etter fredningstidens utløp.
Endring av lokale vedtekter er vedtatt av kirkelig fellesråd i sak 057/16 og godkjent av
Agder og Telemark bispedømmerådet i brev den 19.09.2016.

2.1 MENIGHETSRÅDETS ADMINISTRASJON
Agathe Bergem- Tinnan

Sokneprest 100 %

Ruth Elisabeth Lien Myrvang

Dagligleder/kirkeverge 70 %

Vigdis Øjerud

Menighetssekretær 50%

Tormod Klovning

Trosopplærer 16%

Terje Tjervåg

Kantor 50%

Sigurd Omdal

Kirketjener 20 %

Jørn Lie

Kirketjener/ kirkegårdsarbeider 20%
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2.2. Trosopplæring
Når det gjelder trosopplæringen er Skien kirkelige fellesråd vertsfellesråd for Siljan
og de statlige tilskuddene overføres tilsvarende. Trosopplærer for Siljan er Tormod
Klovning og stillingen utgjør 16 %.
Det samarbeides om fellestiltak i prostiet og trosopplæringsstillinger.

2.3. Fagarbeidertjenester kirke og kirkegård
Vedlikeholdstjenester innen kirke- og kirkegårdsarbeid og åpning/lukking av grav
kjøpes av Jørn Olav Lie. Tjenestene utgjør ca 20% stilling.

2.4. HMS
Det ble inngått en samordning av HMS arbeid mellom Siljan menighetsråd og Agder
og Telemark bispedømme. Samordningen retter seg særskilt på
samarbeidsforholdene og konflikthåndteringen mellom presteskapet og fellesrådets
tilsatte. Årlig vernerunde gjennomføres.

3 ØKONOMIFORVALTNING
Justert budsjett for 2016 ble vedtatt på menighetsrådsmøtet den 14. 01. 2016 med et
samlet tilskudd fra Siljan kommune på kr. 2 335 000,-. Tilskuddet dekker drift av
lokale kirker 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 2016 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 92 394,-.
Det foreslås å sette av kr 92 394,-til disposisjonsfond.
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Oversikt over regnskapet
Driftsinntekter

-3 020 093

Driftsutgifter

2 882 556

Brutto driftsresultat

- 137 563

Netto finansinntekter/- utgifter

145 427

Netto driftsresultat

7 890

Bruk av avsetninger

- 358 129

Avsatt til fond

257 845

Regnskapsmessig overskudd

- 92 394

Mindreforbruket skyldes flere forhold. Vi har mottatt høyere renteinntekter på
bankinnskudd. Rentekompensasjon fra Husbanken for utgifter til renter til
investeringer for sprinkler - og brannanlegg og nytt varmeanlegg utgjorde i 2016 kr
43 071,-.
Vi har lavere strømutgifter både på kontor/administrasjon og kirke enn budsjettert.
Styringssystemet i Siljan kirke gjør at vi klarer å redusere strømutgiftene.
Sprinkleranlegget i Siljan kirke gjør at forsikring til kirkebygg er redusert med mer
enn budsjettert. Refusjon av moms påløpt i driftsregnskapet har også blitt høyere enn
budsjettert på grunn av investeringer og foretatt vedlikehold både på kirkegård og i
Siljan kirke. Innkjøp av felles minnesmerke på navnet minnelund, utvendig maling
av bårehus/ anneks, nye parkbenker på Siljan kirkegård samt oppgradering av
lydanlegg i Siljan kirke. Dette er vedlikeholdsoppgaver og investeringer som er
finansiert ved bruk av eget disposisjonsfond.
Bruk av disposisjonsfond i 2016 er kr 140 000.
Disposisjonsfond pr 31.12.2016 kr 591 849,- :
Barne- og ungdomsarbeid

kr 96 000,-

Ikke øremerkede avsetninger

kr 495 849,-

Bundne driftsfond pr 31.12 kr 233 076,-:
Givertjeneste

kr 190 000,-

Givertjeneste menighetshus

kr 34 900,-

Kulturgave fra Alfhild Hem

kr

7 476,11

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.
En trygg økonomisk handlefrihet er viktig for at virksomheten også i kommende
budsjettår kan utøve en god forvaltning av ansatte, kirkebygg og kirkegård mv.
Regnskapet føres av økonomiavdelingen i Siljan kommune ihht tjenesteytingsavtalen
og revideres av Telemark Kommunerevisjon IKS.

4 MENIGHETENS ARBEID

4.1 Gudstjenester
Siljan menighet har et stort antall gudstjenester, hver søn- og helligdag, i tillegg
kommer 1.mai og 17.mai. Unntak fra dette er to søndager i juli. Etter den nye
gudstjenesteforordningen som ble innført i 2014, er det også to gudstjenester, en i
høstferien og en i vinterferien som er fellesgudstjenester i Siljan/Grorud og Gjerpen
kirke.
Det er gudstjenestene som er knyttet til trosopplæringstiltak, eller gudstjenester med
særpreg, som gullkonfirmanter eller presentasjonsgudstjeneste for konfirmanter,
som samler flest gudstjenestedeltakere. Ved å knytte tiltak i trosopplæringen til
gudstjenester får vi samlet barn, ungdom og barnefamilier til familiegudstjeneste.
Barns deltakelse i gudstjenesten samler flere generasjoner fra familiene, og blir med
dette generasjonsgudstjenester med tre til fire generasjoner tilstede.
Barns og ungdoms deltakelse i gudstjenesten har også en funksjon utover dette. De
blir også forbilledlige når det gjelder involvering i gudstjenesten for de voksne i
menigheten. Dette er forhåpentlig med på å gjøre terskelen lavere for å medvirke i
gudstjenesten, og på den måten komme nærmere gudstjenestereformens tiltenkte
involvering av flere medliturger og medarbeidere i gudstjenesten.
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4.2 Konfirmantarbeid
Konfirmantarbeidet som fulgte kullet som ble konfirmert i 2016, har langt på vei fulgt
samme opplegg og plan som tidligere år. De som begynte konfirmasjonsåret sitt
høsten 2016, har fulgt et nytt opplegg som heter Delta.
Størrelsen på konfirmantkullene varierer fra år til år. Kullet som ble konfirmert i mai
2016, var på 29 konfirmanter. Konfirmantkullet som skal konfirmeres i mai 2017, er
på 19 konfirmanter.
Vi har et samarbeid om konfirmasjonsopplegget med Skien, Borgestad og Gjerpen
menigheter om enkeltarrangementer som Ung Messe to ganger i året, og leir.

4.3 Trosopplæring
Hva
4 årsbok
6 årsbok
Tårnagent 8 år
Mikalshula 10 år
Lysvåken 11 år
24 H 12 år
Kode B 12 år

2016
8 stk 53%
8 stk –
42%
10 stk –
36%
6 stk –
35%
12 stk –
67%
16 stk –
67%
6 stk –
25%

2015
7 stk – 47%
2 stk 13%
avlyst
3 stk – 17%
7 stk – 29%
16 stk–73%
8 stk – 36%

2014
2013
2012
17 stk –
7 stk - 33% 9 stk –
56%
50%
5 stk 14%
5 stk 15% 5 stk 24%
12 stk 50%
4 stk (17%)
19 stk 81%
19 stk 79%
9 stk - 39%

12 stk –
7 stk –
27%
50%
4 stk - 18% 13 stk –
72%
20 stk –
11 stk –
50%
63%
11 stk –
33 stk –
58%
52%

Jeg minner om at prosenttall ikke nødvendigvis er helt sammenlignbare for hvert år.
Kommer an på om man teller bare døpte medlemmer eller også de såkalte
«tilhørige». Det er udøpte barn der minst en av foresatte er medlemmer i Den norske
kirke.
Det ble gjennomført 1-2-3-gudstjenester med særlig fokus på de minste.
Ikke oppslutning fra målgruppen (1-3 år), men det ble en fin familiegudstjeneste
uansett.
4-årsboken har lang tradisjon og står fremdeles sterkt.
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6-årsboken øker i oppslutning og er på et bra spor.
Tilbudet er en tilrettelagt gudstjeneste med kirkekaffe og lek etterpå.
Det er fremdeles vanskelig å motivere folk til å prioritere Petrus-dagen på
Kapitelberget. Dette er et stort familiearrangement som alle menighetene i Den
norske kirke står sammen om rundt pinse. Målgruppen er 6-åringene, og fra Siljan
deltok to barn. Dette er et satsingsområde som mange flere kunne hatt glede av.
Opplegget består av bl.a. barnekor, magiker, dueslipp, hoppeslott, rebusløype, fokus
på pinse m.m. Pga dårlig vær ble arrangementet avviklet innendørs i Ungdomshuset
ved Skien kirke.
Lysvåken tok seg fint opp. Nesten bare gutter. Hvorfor?
Siljan menighet delte ut PETRUS-CD påske til alle førsteklassinger.
Jule-CD ble ikke sendt ut. Det er nå tomt for CD’er og trosopplærerne har bestemt å
avvikle dette opplegget pga få bruker formatet CD. Vi vurderer å gjøre stoffet
tilgjengelig på en annen plattform. (hjemmeside, podcast etc.)
Flott å se at Tårnagentene er tilbake. Tårnagent ble avlyst i 2015. 10 stk. meldte seg
på i 2016.
Siljan menighet er sterkt delaktige i et ledertreningsopplegg for fjorårskonfirmanter.
10 jenter har vist sin interesse. Langt flere enn i samarbeidsmenighetene i byen.

4.4 Kirkemusikalsk arbeid
Kantor Terje Tjervåg er ansvarlig for musikken til gudstjenester og kirkelige
handlinger i Siljan kirke og Grorud kapell. Ved bispevisitasen i Siljan og Gjerpen
deltok kantor som organist ved deler av visitasgudstjenesten i Gjerpen kirke. Kantor
deltar også på prestens andakter på Siljan sykehjem.
Koret i Siljan kirke la ned virksomheten i vår. Få sangere gjorde koret sårbart og det
har ikke vært rekruttering på en tid. Før koret ble nedlagt sang det ved
arrangementer i Borgestad og Gjerpen, ved 1. mai-gudstjenesten i Siljan kirke og
koret hadde en avslutningskonsert 12. mai.
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I november hadde Telemark Messingkvintett en konsert i Siljan kirke sammen med
kantor Terje Tjervåg. Damekoret Jada var med på «Vi synger julen inn» 4. søndag i
advent.
Kantor har vært med i trosopplæringsprosjektene Tårnagenter, Lys våken og Kode B.
Der får barna lære sanger og de får lære litt om orgelet. Kantor er også med i
konfirmantarbeidet og snakker om gudstjeneste.
Orgelbygger Matthias Becker har hatt vedlikehold på orgelet i Siljan kirke.
Kantor har fått anledning til å være med på organistsamlinger hos kirkevergen i Skien
og har på den måten kommet inn i et større faglig fellesskap.

4.5 Siljan menighetshus
Det har vært god oppslutning om utedugnadene som ble arrangert. Noen har også
tatt ansvar for å klippe gresset gjennom sommeren.
Det har blitt foretatt flere vedlikeholdsarbeider. Noe av kledning på sørsiden av huset
ble skiftet ut og huset har fått et strøk maling på utsiden. Takk til alle som stilte opp
på det!
Dreneringsarbeidet som ble utført i 2015 har vist seg å være vellykket. Nye grøfter og
mer vortepapp på kjellerveggen har holdt av vannet ute fra kjelleren.
Mellomdøra i vindfanget er reparert slik at den kan lukkes og skyvedør mellom
Storsalen og Lillesalen har fått et nytt håndtak slik at den er mer håndterbar.
Det er blitt kjøpt inn 20 nye bord med hjul slik at det er lettere å rigge til
arrangementer. Et nytt trillebord til kjøkkenet og matserveringen mottok vi gratis.
Det er også blitt kjøpt inn nye serveringsboller som gjør serviset mer komplett og
letter matserveringen.
Det har blitt avholdt to styremøter i første halvår av 2016. Det er blitt avholdt flere
middagssamlinger og formiddagssamlinger som har fått økende oppslutning.
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4.6 Misjonsprosjekt
Siljan menighetsråd har en misjonsavtale med Normisjon som innebærer 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.
Misjonsavtalen innebærer at Siljan menighet vil støtte prosjektet med 4 kirkeofringer
pr år.
Misjonsprosjektet ble inngått i 2010 og fornyet i 2014.

4.7 Informasjon: Menighetsblad, web- sider og Facebook
Siljan menighet er opptatt av å styrke kontakten med Siljans innbyggere. En del
ressurser anvendes på informasjonsarbeid av menighetsbladet, våre web sider
www.siljan.kirken.no og Facebook siden til Siljan menighet.
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.
Web-sidene www.siljan.kirken.no oppdateres kontinuerlig og fremstår tidstypiske og
funksjonelle. Løsningene er også tilpasset og lesbar på mobil og nettbrett. Her finnes
også påmeldingsmoduler til konfirmasjon og dåp.
Internett er etter hvert blitt en av våre viktigste informasjons- og
kommunikasjonskanal og det er viktig med et kontinuerlig fokus på oppdatering og
utvikling av disse sidene.
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5 MENIGHETENS ÅRSSTATISTIKK
Medlemmer i DNK pr 01.01. 2016 var 1868
Gudstjenester og
kirkelige handlinger
Antall gudstjenester totalt
Gudstjenester med
nattverd
Familie- og
barnegudstjenester
Gudstjenester for ungdom
Gudstjenester for
skoleelever
Juleaftengudstjenester
Deltakerantall
gudstjenester
Dåpshandlinger
Konfirmerte
Kirkelige vielser
Gravferder

2016

2015

2014

2013

2012

62
28

68
31

70
32

70
35

73
29

8

6

7

8

8

2
3

0
4

1
2

3
2

5
5

2
2661

2
3172

2
3145

2
3378

2
2941

20
29
4
18

25
19
5
14

19
28
5
17

23
25
7
15

25
20
8
17

6 UTFORDRINGER OG PLANER
Det er viktig at kirken i Siljan er synlig. Det satses mye på informasjonsarbeid i form
av menighetsblad, hjemmesiden www.kirken.no og at menigheten er synlig på
sosiale medier som Facebook.
Menighetsrådet drifter Siljan menighetshus og har fått et godt hus for å skape
treffpunkter utenom gudstjenesten. Det arrangeres uformelle middagssamlinger og
formiddagstreff som får økende oppslutning. Menighetshuset blir i økende grad
utleid til selskaper og minnesamvær.
I forbindelse med prosjektet Menighetsutvikling i folkekirken, et 3 årig- prosjekt som
Siljan menighetsråd deltok i, kom det frem folk savner møteplasser for fellesskap
utenom gudstjenestene. Det jobbes med samlinger som tar opp spørsmål som angår
dagens mennesker og temaer og tro og tvil.
Driftsstyret har fått et delegert ansvar for videre planer for vedlikehold og
utbedringer av menighetshuset.
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Menighetsrådet ønsker å takke alle ansatte, frivillige og andre samarbeidspartnere og
personer som bidrar og jobber for å opprettholde og styrke den kirkelige
virksomheten i Siljan kommune.

Ruth Elisabeth L Myrvang
Daglig leder/kirkeverge

Lisbeth Tveitan

Leder av menighetsrådet
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