Årsrapport for Siljan menighetsråd –
med fellesrådsfunksjoner 2011
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ÅRSRAPPORT 2011 FOR SILJAN MENIGHETSRÅD med fellesråds funksjoner
Økonomi
Årsrapporten gir en beskrivelse og vurdering av Siljan menighetsråd – med fellesrådsfunksjoner
virksomhet i 2011 og sees i sammenheng med fellesrådets årsregnskap for samme periode.
Resultatregnskapet for 2011 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 44 011. Det foreslås å
sette av kr 44 011 til disposisjonsfond.
Ubenyttede midler fra givertjenesten og tilskudd/gaver fra andre utgjør kr 30 300 og er avsatt i
bundne driftsfond.
Totalt bruk av disposisjonsfond i 2011 er kr 347 370.
Vedrørende finansering av oppgradering oppvarming kirke ( nytt varmeanlegg Siljan kirke) i
investeringsregnskapet er det tatt opp lån i Kommunalbanken på kr 300 000. Kommunen har gitt
selvskyldnergaranti i forbindelse med lånet. Det er overført kr 200 000 fra driftsregnskapet og kr
242 369,86 er tatt fra ubundne fond.
Hovedforklaringen til mindreforbruket i driftsregnskapet 2011 skyldes vesentlig reduserte
energikostnader samt at det i budsjett 2011 var lagt inn halvårlige renter og avdrag på et lån på kr
400 000 for oppgradering oppvarming kirke ( nytt varmeanlegg Siljan kirke). Lånet ble ikke
realisert før desember 2011. I tillegg har gjennomgang og oppfølging av kirkegårdens registre over
festere resultert i en økning av festeavtaler og dermed festeinntekter.
Kommunens tilskudd til fellesrådets drift er kr 1 778 000. Tilskuddet dekker drift av den lokale
kirke og kirkegårdene i kommunen. Det er inngått avtale om tjenesteyting med Siljan kommune som
dekker driftsoppgaver innenfor økonomiforvaltning, administrasjon, husleie og bistand ved
begravelser. Verdien av tjenesteytingsavtalen er kr 187 000.
Administrasjon
Staben består av følgende fast ansatte:
Ruth Elisabeth L Myrvang
Daglig leder/ kirkeverge -70 % stilling
Vigdis Øjerud
Menighetssekretær, kirketjener/klokker -60 % stilling, fra
20.08.2011 -48 % stilling
Vivian Gustavsen
Organist -50 % stilling
Sigurd Omdal
Kirketjener/klokker m/renhold 20- % stilling, midlertidig ansettelse
fra 01.05.2011
Tormod Klovning
Trosopplærer 11 % ( statlig tilskudd. Skien kirkelige fellesråd
er vertsfellesråd med arbeidsgiveransvar)
Vedrørende fagarbeidertjenester kirkegårdsarbeid og åpning/lukking av grav kjøpes disse inn av
fagarbeider Jørn Lie. Siljan kirkelige fellesråd er meget tilfreds med avtalen og avtalen ble
videreført med tre nye år fra 1.09.10.
Edgard Kløverød er kirketjener på kirkelige handlinger. Ikke fast ansatt, men fører timeliste.
Det er utstrakt bruk av vikar for organist og kirketjener/klokker i forbindelse med månedlige
frisøndager.
I tillegg kommer prestetjenesten, der Agder og Telemark bispedømmeråd er arbeidsgiver for
følgende:
Trond Engnes
Sokneprest
Nadine Schmaal
Kapellan i Skien og Siljan
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Som det fremgår av oversikten har vi flere deltidsstillinger. Utvikling i kirkelige arbeid er preget av
reformer og endringer i både gudstjenester, trosopplæringen og ledelse/styring.
Siljan menighetsråd skal levere en lokal trospplæringsplan til godkjenning av biskopen med
utgangspunkt i den nasjonale planen for trosopplæring « Gud gir – vi deler »- innen august 2012.
Kirkemøtet vedtok 2011 enstemmig nye gudstjenesteordninger og regelverk for dette, etter en
prosess som ble innledet i 2003. Startskuddet for gudstjenestereformen er 1. søndag i advent 2011.
Senest 1. søndag i advent 2012 skal menighetsrådene ha vedtatt en lokal grunnordning for
gudstjenestelivet i soknet.
Det er stadig større utfordringer både faglig og kapasitetsmessig i forhold til tilgjengelige ressurser,
for å drive den økonomiske/administrative delen av det kirkelige arbeid.
Det er registret ca 80 frivillige medarbeidere. Økt bruk av frivillige setter nye krav til den daglige
ledelse blant annet innenfor ansvars- og oppgavefordeling, opplæring og HMS
Statistikk -Årsstatistikk for Siljan sokn - 2011
Registrert aktivitet

Siljan sokn

Medlemmer i Den norske kirke
Antall medlemmer i Den norske kirke
Folketall i Siljan kommune
Medlemmer i prosent av innbyggerne

2 001
2 419
83

Innmelding og utmeldinger
Innmeldinger
Utmeldinger

0
5

Kirkelige handlinger
Dåpshandlinger utført i soknet
Konfirmert
Kirkelige vigsler
Kirkelig gravferd

18
30
7
18

Gudstjenester
Antall gudstjenester
Antall deltakere gudstjenester

64
2 941

Kirkemusikk og kulturarbeid
Antall konserter i regi av menigheten
Antall deltakere som benyttet seg av tilbudet
Antall konserter i regi av andre
Antall deltakere som benyttet seg av tilbudet

3
165
3
213

Ofringer, innsamlinger og gaver
Innkommet ved offer totalt
Herav offer til egen virksomhet
Givertjeneste
Gaver / tilskudd fra andre

91 482
47 219
36 600
40 750
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Samarbeid
Samarbeidsforholdene med kommunale myndigheter er gode. Det er også gode samarbeidsrelasjoner
til de andre fellesområdene i regionen/prostiet med jevne samlinger for kirkevergene, prost og øvrige
ansatte.
Trosopplæringsreformen er et eksempel på samarbeid 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.

Rådets sammensetning og virksomhet

Overordnede visjon for menigheten er:
EN KIRKE FOR ALLE – med mangfold og fellesskap !
Satsningsområdene har i 2011 vært arbeidet med en lokal plan for trosopplæring og gjennomføring
av trosopplæring i menigheten.
Misjonsprosjektet for Siljan menighetsråd er Normisjons misjonsprosjekt- Dagssenter for barn i
Kathmandu- Nepal. Misjonsprosjektet ble inngått i 2010 med Ragne Feen Rønjom som
misjonskontakt.
Menighetsbladets visjon er « en bro mellom mennesker, tro og tanker» og har 4 utgaver pr år.
Hanne Rismyhr er redaktør og Vigdis Øjerud er redasjonssekretær. Design og layout tjenester kjøpes
av Erik Tanche Nilssen AS. Menighetsbladet distribueres av frivillige. Takk til alle som bidrar !
Siljan menighetsråd hadde følgende sammensetning før Kirkevalg 2011 den 12. 09. 2011:
Ranveig Skilbred (leder)
Arild Gustavsen (nestleder)
Vigdis Berntsen Aas
Nina Skilbred
Åshild Serkland
Kjell Brufloth
Vararepr:
Vidar Nordgaard
Inga Allum
Bjørn Arne Skilbred
Bodil Gonsholt.
Geistlig representant:
Trond Engnes
Vararepr:
Morten Fleischer

Kommunens representant:
Brynjar Rismyhr
Vararepr:
Anders Rønjom

Kirkevergen er saksbehandler og sekretær for Siljan menighetsråd med fellesrådsfunksjoner.
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Arbeidsutvalg
Ranveig Skilbred (leder av menighetsråd), Trond Engne ( sokneprest) og Ruth Elisabeth L Myrvang
( kirkeverge).
Kirkelige administrasjonsutvalg:
Ranveig Skilbred (leder av menighetsråd) , Arild Gustavsen ( nestleder menighetsråd) og Brynjar
Rismyhr ( kommunal representant).
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.
Forhandlingsutvalg:
Arbeidsgivers representanter i administrasjonsutvalget utgjør også Siljan menighetsråds
forhandlingsutvalg.
Forhandlingsutvalget avholdt et møte i 2011 og behandlet saker som lederavlønning og økning av
kirkevergestillingen fra 70 til 80%. Det ble protokollført at økning av stillingsprosenten til
kirkevergen fra 70 til 80% skal legge inn som innstilling til nytt driftstiltak i Siljan kommunes
økonomiplan for 2013-2016.
Trosopplæringsutvalget
Vigdis Berntsen Aas ( leder)
Tormod Klovning( trosopplærer)
Brynjar Rismyhr
Åshild Serkland
Nina Skilbred
Vigdis Øjerud ( menighetssekretær)
Trond Engnes ( soknerpest)
Skole- kirkeutvalget
Vigdis Øjerud ( menighetssekretær)
Trond Engnes ( sokneprest)

Skolerepresentanter:
Anne Karine Austad
Brynjar Rismyhr

Det ble innkalt til et menighetsmøte den 10.04.2011 i etterkant av gudstjenesten med sak for
utvidelse av Siljan menighetsråd for perioden 2011-2015 fra 6 til 8 faste representanter.
Menighetsrådet stod i neste periode ovenfor store reformer som trosopplæringsreformen og ny
gudstjenestereform. Samtidig skulle menighetsrådet vedta i nærmeste fremtid om Siljan menighet
skal være med i et 3- årig prosjekt « Menighetsutvikling i folkekirken». Det var derfor behov for
representanter også inn i styringsgruppen for prosjektet.
Menighetsmøtet vedtok at menighetsrådet ble utvidet til 8 faste medlemmer og 5 varamedlemmer
for perioden 2011-2015. For perioden 2015 – 2019 går menighetsrådet tilbake til 6 faste medlemmer
og 5 varamedlemmer.
Kirkevalget 2011
Valget for Siljan menighetsråd for kommende 4- års periode fordelte seg slik:
1. Lisbeth Tveitan
2. Willy Solberg
3. Arild Gustavsen
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4. Arne Austad
5. Hilde Venstøp Bentsen
6. Karianne Godal
7. Gunn Tove Heisholt
8. Hilde Sølverød
9. Anne Jorunn Nordbø Hagen
10. Vidar Nordgaard Hagen
11. Nelly Kristine Bøe Svarstad
12. Kåre Eriksen
13. Gunnlaug Hege Wirgenes.
Menighetsrådsvalget i sammendrag
2011

2009

Antall stemmeberettigede:

1620

1594

Antall stemmer:

188
(12% valgdeltakelse)

170
(11% valgdeltakelse)

Avgitte forhåndsstemmer:

10

30

Stemmegivere under 18 år:

3

0

Urettede stemmesedler:

58

85

Rettede stemmesedler:

129

85

Bispedømmerådsvalget 2011 i SILJAN SOKN
(Direktevalg av medlemmer til AGDER OG TELEMARK BISPEDØMMERÅD):
Antall stemmeberettigede:

1620

Antall stemmer:

155
(10% valgdeltakelse)

Det nye menighetsrådet konstituerte seg i november. Til leder av menighetsrådet 2011-2012 ble
Gunn Tove Heisholt valgt. Til nestleder for samme periode ble Arne Austad valg.
Arbeidsutvalg:
Gunn Tove Heisholt ( leder menighetsråd)i, Trond Engnes ( sokneprest) og Ruth Elisabeth L
Myrvang ( kirkeverge).
Kirkelig administrasjonsutvalg:
Gunn Tove Heisholt ( leder menighetsråd), Arne Austad ( nestleder menighetsråd) og kommunens
representant.
Forhandlingsutvalg:
Arbeidsgivers representanter i administrasjonsutvalget utgjør også Siljan menighetsråds
forhandlingsutvalg.
Behandlede saker i Siljan menighetsråd 2011:
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0/00017
10/00017
10/00044
10/00059
10/00006
10/00044
10/00024
10/00074
11/00003
11/00002
10/00018
10/00018
10/00042
10/00073
10/00074
10/00035
11/00007
11/00012
10/00061
11/00012
10/00014
10/00043
10/00045
11/00007
11/00007
11/00007
10/00042

001/11
002/11
003/11
004/11
005/11
006/11
007/11
008/11
009/11
010/11
011/11
012/11
013/11
014/11
015/11
016/11
017/11
018/11
019/11
020/11
021/11
022/11
023/11
024/11
025/11
026/11
027/11

Valg av leder i Siljan menighetsråd 2011
Valg av nestleder i Siljan menighetsråd 2011
Møtedatoer - revidert våren 2011
Justert budsjett 2011
Bruk av disposisjonsfond
Menighetens årsmøte / menighetsmøte 2011
Fastsettelse av kirkegårdsdugnad
Valg av nominasjonskomite
Bispedømmerådsvalg - nominasjonskomite og kandidatforslag
Virksomhetens satsningsområder i 2011
Regnskap og årsrapport 2010
Disponering av regnskapsmessig mindreforbruk
Nytt varmeanlegg Siljan kirke - konsulentbistand
Gudstjenestereformen
Informasjonsplan for kirkevalg 2011
Økonomiplan 2012-2015
Nominasjonskomiteens forslag til kandidater
Tilbud om menighetsutvikling
Lokal trosopplæringsplan
Menighetsutvikling - Første samling
Gudstjenesteplan høsten 2011
Ofringer 2. halvår 2011
Konfirmantplan 2011/2012
Forhåndsstemmegivning - Kirkevalg 2011
Valgstyret
Valgstyret
Innstilling på kontraktstildeling

20.01.2011
20.01.2011
20.01.2011
20.01.2011
20.01.2011
20.01.2011
20.01.2011
20.01.2011
20.01.2011
20.01.2011
17.03.2011
17.03.2011
17.03.2011
17.03.2011
17.03.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
14.04.2011
09.06.2011
09.06.2011
09.06.2011
09.06.2011
09.06.2011
09.06.2011
09.06.2011
09.06.2011

11/00007
10/00059
10/00059
11/00024
10/00006
10/00053
11/00001
11/00025
11/00026
11/00027
10/00054
11/00027
10/00008
10/00009
11/00028
10/00076
11/00012
11/00003
10/00058
10/00058
11/00025
10/00014
10/00043
10/00080
11/00031

028/11
029/11
030/11
031/11
032/11
033/11
034/11
035/11
036/11
037/11
038/11
038/11
039/11
040/11
041/11
042/11
043/11
044/11
045/11
046/11
047/11
048/11
049/11
050/11
051/11

Kirkevalget 2011
Budsjett 2012
Budsjettjustering investeringsbudsjett 2011
Utvidelse av kirkevergestillingen med 10 %
Bruk av disposisjonsfond
Fjerning av kirkebent i kirkerommet
Minnegave
Gudstjenestereformen
Forslag til kontrakt - fradeling og vederlagsfri overføring av kirkegrunn Valg av representanter til innstillingsutvalg
Oppgradering av kirkeklokkene Siljan kirke
Konstituering av nytt menighetsråd
Valg av arbeidsgivers representant i administrasjonsutvalget
Valg av forhandlingsutvalg
Oppsigelse av stilling som organist
Søknad om støtte til studietur til Israel / Palestina - november 2011
Menighetsutvikling - arbeidsprosess - Fase 1
Indirekte valgomgang - lekemedlemmer
Tilsetting av organist/kirkemusiker
Tilsetting av kirketjener/klokker
Framdriftsplan for arbeidet med lokale grunnordninger og forslag på ORDO
Gudstjenesteliste for 1. halvår 2012
Forslag til offerliste og kirkeverter våren 2012
Signaturrett ved opptak av lån
Kirkemusikkutvalg

29.09.2011
29.09.2011
29.09.2011
29.09.2011
29.09.2011
29.09.2011
29.09.2011
29.09.2011
03.11.2011
03.11.2011
03.11.2011
03.11.2011
03.11.2011
03.11.2011
03.11.2011
03.11.2011
03.11.2011
03.11.2011
12.12.2011
12.12.2011
12.12.2011
12.12.2011
12.12.2011
12.12.2011
12.12.2011
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Vesentlig saker behandler i Siljan menighetsråd med fellesrådsfunksjoner
Tilbud om menighetsutvikling
Siljan menighetsråd vedtok i sak 018/11 enstemmig å takke ja til et tilbud om menighetsutvikling.
Skien prosti er av bispedømmerådet i Agder og Telemark plukket ut som eneste prosti, hvor
menighetene får tilbud om et menighetsutviklingsprosjekt.
Det er Menighetsfakultetet som har laget et tre-årig prosjekt med menighetsutvikling med en
folkekirkelige profil. Prosjektet heter ” Menighetsutvikling i folkekirken”. Bispedømme har vedtatt å
dekke halvparten av utgiftene for prosjektet og resten dekkes av menigheten.
Det skal etableres en styringsgruppe ( bestående av ansatte, tillitsvalgte og frivillige medarbeidere)
som er ansvarlig for arbeidsprosessen. De valgte råd, ansatte og utvalg/komiteer som finnes trekkes
inn i arbeidet. Kr 5 000 overføres fra disposisjonsfondet til driftsregnskapet for 2011.
Innstilling på kontraktstildeling – nytt varmeanlegg Siljan kirke
Ved åpning av anbud vedrørende nytt varmeanlegg i Siljan kirke den 30. mai 2011 kom det inn et
anbud fra Skagerak Elektro AS. Kontraktsinngåelse ble inngått med nevnte firma i sak 027/11..
Siljan kirke fikk ny elektrisk oppvarming, oppgradering av elektrisk hovedtilførsel- og fordeling, et
varmestyringssystem og diverse mindre utbedringsarbeider i forhold til avvik på kirkekontrollen
2009/2010 ble utbedret.
Det ble bestilt tilleggsarbeid på bytting av gammel kabling i kirken, jording av alle kurser,
omtrekking av skjult anlegg, bytte kabler over loft og dokumentasjon og kontroll av el installasjon.
Det ble også montert utvendig brannklokke på kirken.
Ulf Christensen v/ Miljø&Ressurs Drift har gitt konsulentbistand på dette prosjektet.
Det samlede søknadsbeløp Husbanken til utbetaling av kompensasjon for utgifter til renter og
investeringer for istandsetting av kirker, var på kr 782 595,-.
Samme beløp ble godkjent og innvilget av Husbanken den 6.12.2011
Fradeling og vederlagsfri overføring av kirkegrunn- Siljan kirke
Siljan kirkelige fellesråd vedtok i sak F22/10 og bli med i et prosjekt med KA vedrørende
opprydding av kirkelige eiendomsforhold der kirker og kirkegårdsgrunn som skulle stått med soknet
ved kirkelige fellesråd som rettmessig eier, i stedet står oppført med Opplysningsvesenets fond som
hjemmelshaver.
I kirkeloven av 7. juni 1996 nr 31 § 17, 3. ledd og gravferdsloven av juni 1996 nr 32 §1, 3. ledd er
det bestemt at henholdsvis kirke og kirkegård er soknets eiendom med mindre annet følger av
særskilt rettsgrunnlag. Kontrakten innebærer at Ovf overdrar 5 100 m2 stor parsell av Siljan
prestegard, gnr 14 bnr 2 ( Siljan kirke og areal under Siljan kirke) i Siljan kommune vederlagsfritt.
Det har blitt betalt et administrasjonsgebyr på kr 10 000 til Ovf og beløpet er overført fra
disposisjonsfondet til driftsregnskapet for 2011. Det gjenstår kart- og delingsforretningsgebyr og
prosjektet vil bli ferdigstilt i 2012.
Oppgradering av kirkeklokken i Siljan kirke
I april 2011 hadde vi service på kirkeklokkene i Siljan kirke foretatt av Olsen Nauen klokkestøperi.
Her ble det konstatert feil på høytidsprogrammet som det ikke er mulig og anskaffe deler til. Det ble
anbefalt en oppgradering av all automatikk og utskiftning av de gamle ringemaskinene. Forslaget ble
lagt inn i Siljan kommunes økonomiplan for 2014. Oppgraderingen ville fornyet all
styringsautomatikk og elektronikk og hadde en kostnad på kr 88 000 inkl mva. Anlegget ville bli
fritt for elektrisk støy og vil da oppfylle kravene i de nye forskriftene til elektrisk anlegg.
Oppgraderingen besørger en sikrere drift og enklere vedlikehold.
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I slutten av oktober viste det seg at 3 x3 slag ikke fungerte på styringssystemet.
Siljan kirkelige fellesråd vedtok i sak 038/11 full oppgradering av all automatikk og utskiftning av
de gamle ringemaskinene.
Kr 90 000 overførtes fra disposisjonsfondet til driftsregnskapet for 2011.
Oppsigelse av stilling som organist
Vivian Gustavsen sa opp sin stilling som organist den 1. november 2011 med fratredelse fra
stillingen den 01.februar 2012.
Tilsetting av organist/kirkemusiker
I forbindelse med organistens oppsigelse ble det utlyst fast stilling som organist/kirkemusiker i 50
%. Innstillingsutvalget gjennomførte intervju med aktuelle søkere og innstillingen ble fremlagt på
menighetsrådsmøte som tilsettingsorgan den 12. desember 2011.
Terje Tjervåg ble innstilt som nr.1 og takket ja til tilbudet. Han har siden 1998 vært kantor i Herøy i
Møre bispedømme.
Tilsetting av kirketjener /klokker
Sigurd Omdal hadde midlertidig ansettelse i stillingen fra 01.05.2011 – 31.12.2011 og fikk fast
ansettelse fra 01.01.2012. I budsjett 2011 ble det innvilget kr 30 000 for fast lønn renhold (
tilsvarende 8%). Renhold ble tillagt som den del av kirketjener/klokkers stillingen slik at det kunne
tilbys en kirketjener/klokker stilling med renholdsfunksjon på 20 %.
Hanne Selvåg Holtan er fast vikar for kirketjener/klokker.
Framdriftsplan for arbeidet med lokale grunnordninger og forslag på ORDO
I forbindelse med gudstjenestereformen la gudstjenesteutvalget ved sokneprest Trond Engnes fram
framdriftsplanen for utarbeiding av en ny lokal grunnordning (ny gudstjenesteordning) som Siljan
menighet skal ta i bruk fra 1. søndag i advent 2012. Fremdriftsplan for lokal grunnordning ble
enstemmig vedtatt.
Fjerning av kirkebenk
Søknad om å fjerne en benk ( nest siste benk )i benkområdet i kirkens skip ble sendt til behandling
og godkjenning hos biskopen og Riksantikvaren.
Dette for å kunne tilrettelegge for barn /barnefamilier og gjøre kirkerommet mer funksjonelt. Møbler
til «barnekroken» vil bli kjøpt inn i 2012.
Benken som ønskes fjernet fra kirkens skip settes i koret og vil ikke bli fjernet fra kirken.
Framtidsprosjekter
I budsjett 2012 er det lagt inn prosjektering for springklingsanlegg i Siljan kirke. Det er søkt
Husbanken om rentekompensasjon for utgifter til renter til investeringer for istandsetting av kirker
for investeringskostnader inntil kr 800 000.
I budsjett for 2012 ligger det også inne nytt tregjerde på kirkegården Grorud kapell som vil bli
ferdigstilt i 2012.
Utvendig maling og kalking av Siljan kirke er forslått i 2013 og ligger inne i økonomiplanen 20112014.

Ruth Elisabeth L Myrvang

Gunn Tove Heisholt

Daglig leder/kirkeverge

Leder av menighetsrådet/fellesrådet
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Kommentarer til årsstatistikken
Det har ikke vært de store variablene i statistikken for Siljan menighet det siste året, verken når det
gjelder gudstjenester eller kirkelige handlinger. Det har blitt holdt 64 gudstjenester, forordnede
gudstjenester på søn- og helligdager (59), barnehage- og skolegudstjenester og ett par gudstjenester
avholdt om kvelden på virkedager. Samlet frammøte til disse 64 gudstjenestene er 2941 personer.
Fordelt på alle 64 gudstjenester gir dette et gjennomsnitt på 46 deltagere. Gjennomsnittet for søn- og
helligdager er 44. Gjennomsnittlig frammøte er det samme som for 2010. Vi ser den samme
tendensen i 2011 som fra tidligere år med et betydelige lavere frammøte, helt ned i 10 – 12, ved
gudstjenester der det ikke feires dåp, som ikke er tilknyttet et trosopplæringstiltak eller hvor en
nærmere bestemt målgruppe er invitert til gudstjenesten. Det har i 2011 blitt forrettet 7 vigsler , 18
dåp og 18 begravelser i Siljan, dette er relativt stabile tall med noen mindre variasjoner fra år til år.
31 konfirmanter deltok i konfirmasjonsundervisningen og 30 konfirmanter ble konfirmert i 2011.
Et sammenlignbart tall er det vært å merke seg. Det er tallet for frammøte ved familiegudstjenester i
tilknytning til trosopplæringstiltak. Arbeidet med trosopplæringsplanen og tiltak for ulike
aldersgrupper er godt i gang, og gudstjenestearbeid og gudstjenestefeiring er en del av flere av
tiltakene. Tallet på frammøtet til familiegudstjenester gikk totalt tilbake fra 454 frammøtte på seks
familiegudstjenester i 2010 mot 254 frammøtte på fem familiegudstjenester i 2011. Statistikken viser
at oppslutningen om samme type trosopplæringstiltak kan variere mye fra årskull til årskull. Vi
erfarte derfor at fasetilbudet med bibelutdeling til elleveåringer hadde en vesentlig dårligere
oppslutning i 2011 enn tilsvarende tilbud hadde i 2010, selv om oppegget var det samme. I 2010
deltok 22 av 24 barn på årskullet, mens det i 2011 møtte fram 10 av 21 barn. Denne gudstjenesten
ble også, som et forsøk, flyttet fra kl.11.00 til kl. 17.00 i den tro at dette kunne være positivt for
barnefamilier. Hva det har å si for frammøte vet vi ikke, men vår erfaring er at oppslutningen om
familiegudstjenestene er avhengig av i hvilken grad vi lykkes med å rekruttere barn inn til ulike
trosopplæringstiltak. Når det gjelder trosopplæringstiltak kan vi nevne at det var nytt av året i 2011
at menigheten arrangerte «Tårnagenthelg», og det ble gjort for to årskull, for både de som fylte åtte
og ni år i 2011. Dette kom som erstatning til et tilbud som Siljan menighet tidligere hadde for
åtteåringer. To årskull ble invitert, d.v.s. at i alt 41 barn ble invitert, og 23 tok imot invitasjonen og
deltok på tiltaket.
Gudstjenestereformen og gudstjenesteutvalgets arbeid
Siljan menighet fikk oppnevnt et bredt sammensatt gudstjenesteutvalg som siden april 2011 har
arbeidet med nye liturgiske grunnordninger for gudstjenestene i Siljan. Utvalget har bestått av: Arne
Austad, Kjell Bruflot, Arild Gustavsen, Ragne Rønjom, Helle Kristne Røsholt, Ingrid Elisabeth
Holte Sørhaug og soknepresten. Organisten har ikke ønsket å være fast medlem av utvalget, men har
vært konsultert om de spørsmål som angår den liturgiske musikken. Gudstjenesteutvalget har hatt tre
møter i 2011, samt meningsutveksling om forslag til lokal grunnordning for hovedgudstjenester i
Siljan per e-post. I oktober ble det avholdt en forsøksgudstjeneste med påfølgende evaluering og
drøfting av den konkrete gudstjenesten i en plenumssamtale. Gudstjenesteutvalget har utarbeidet en
framdriftsplan for arbeidet med ny gudstjenesteordning, og utvalget har reviderte ordning for
kveldsmesse, samt utarbeidet forslag til ordo (= de enkelte gudstjenesteledd plassert i en skjematisk
fremstilling av gudstjenesten) for de ulike hovedgudstjenester som utvalget ser for seg at Siljan
menighet har behov for. De ulike grunnordningene som gudstjenesteutvalget har foreslått er:
Hovedgudstjeneste med nattverd (Høymesse), Hovedgudstjeneste med dåp, hovedgudstjeneste med
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nattverd for større barn. Hovedgudstjeneste for små barn, sang- og musikkgudstjenester og
kveldsmesse.
Et nytt tiltak i 2011 med tanke på gudstjenesten er innslaget «Skattekista», en liten barnesamling
med en ting, en fortelling og en sang som sammen fanger opp temaet i gudstjenesten tilrettelagt for
mindre barn. I hvilken grad vi lykkes med dette tiltaket trenger vi mer erfaring på for å kunne
vurdere, men ønsket er at dette, sammen med etableringen av en lekekrok bak i kirken, kan gjøre det
lettere for småbarnsforeldre å delta på gudstjenestene i Siljan kirke.
Senhøstes har det også blitt arbeidet med å få ny kantor/organist/kirkemusikker til organiststillingen
som ble ledig fra og med 01.02. 2012 og ny fast kirketjener/klokker.
Det var en forsiktig økning av valgdeltagelsen ved kirkevalget i 2011. Det gledelige var at det var
flere som stilte til kandidater til menighetsrådsvalget, og at derfor menighetsrådet har blitt utvidet fra
seks til åtte faste medlemmer for perioden 2011 - 2015.
Siljan menighet har takket ja til å være med i det menighetsutviklingsprogrammet som Det
teologiske menighetsfakultet har igangsatt og drifter. Ni personer fra menighetsråd og stab deltok på
dialogkonferansen i september, og det nye menighetsrådet har oppnevnt tre medlemmer fra rådet til
å være styringsgruppe for prosjektet sammen med kirkevergen og soknepresten.

Trond Engnes
Sokneprest i Siljan
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Årsrapport trosopplæring.
Utvalget har i 2011 hatt samme medlemmer som i 2010:
Leder: Vigdis Berntsen Aas, Aashild Serkland, Nina Skilbred, Brynjar Rismyhr, menighetssekretær,
sokneprest og trosopplærer Tormod Klovning.
Hvis vi skal si noe om det som særpreger trosopplæringen i Siljan det siste året, er det at mye
jobbing gir resultater. Det kreves mye av stab og frivillige for å nå målene vi sjøl har satt for året, og
vi er ikke i nærheten av å nå de mål som er satt sentralt for antall timer med trosopplæring for hvert
barn.
En liten menighet har færre ressurser å bruke – både økonomiske og menneskelige. Derfor vil Siljan
menighet kanskje ikke nå opp til 315 timer trosopplæring for hvert barn fra de er 0-18 år. Det blir
viktig at det vi gjør er bra, slik at tiltakene får et godt rykte i bygda som noe barna har lyst til å være
med på, og foreldrene har lyst til å sende barna på, og hjelpe til med å gjennomføre.
Vi kan heller ikke ta med barnehagebesøk og skolegudstjenester i planen som telte timer. Men det er
noe som klinger med som en god og positiv ting her i Siljan: Samarbeidet med barnehage og skole er
godt og ryddig, og vi vet at alle høytider blir godt ivaretatt overfor en veldig stor prosent av de som
vokser opp i Siljan.
Ting vi har gjort i 2011:
- Tårnagenthelg for 8 og 9 åringer
Oppmøte:22 av 41 Samling lørdag og søndag. Dette vil framover bli en samling for 9-åringer.
- Bibelutdeling fasehelg for 11-åringer
Oppmøte: 10 av 21. Dette vil framover bli en del av Lys Våken.
- Utsendelse av CD til påske for 7-åringer
- Utdeling av 6-årsbok i juni
Oppmøte: 7 av 23

- Utdeling av 4-årsbok i september
Oppmøte: 11 av 35. For første gang på lenge delte Siljan menighet ut boka til alle døpte.

- 24 hours for 12 åringer
Oppmøte: 12 av 24. Leir for hele prostiet på Stevneplassen i regi av Normisjon, Skjærgårds og
Acta. Vi stiller med ledere, og kjøper plasser for 12-åringene slik at de får det gratis.

- Lys våken for 11-åringer
Oppmøte: 14 av 21. Framover skal dette følges opp med et nytt tiltak som kalles ”Kode B” og
er et kurs i Bibelen på 3 samlinger + gudstjenesten Såmannssøndagen.
- Utsendelse av CD til jul for 6-åringer
Planen jobbes det kontinuerlig med av både Tormod Klovning, utvalget og staben. Framover har vi
ønsker om flere nye tiltak; tiltak for 9-åringer med speiding, huletur til Mikaels-hulen for 10-åringer
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i samarbeid med Skien, gudstjeneste hvor de som er døpt for ett år siden inviteres spesielt og utvide
4-årsbok-utdeling med noen samlinger i etterkant.

Vigdis Berntsen Aas
Leder

Vigdis Øjerud
Sekretær

Tormod Klovning
Trosopplærer
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