ÅRSMELDING 2007 – EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD
Fellesrådets oppgaver:
Fellesrådet er ansvarlig for å samordne kirkelig virksomhet i prestegjeldet ved å ha
arbeidsgiveransvar for de kirkelige ansatte (ikke prestene), driftsansvar for kirkekontoret, kirkene,
kapellene, kirkegårdene, ungdomsdiakoni og trosopplæringsprosjekt, menighetsblad og
hjemmeside. I Fellesrådets 3 møter ble 22 saker behandlet. Hans-Petter Hersleth og Ivar Ånesland
var rådets leder og nestleder i 2007.
Økonomi:
Regnskap 2007 viser et overskudd på kr 95.454.-.
Det var budsjettert bruk av disposisjonsfond. Disse midlene ble ikke tatt i bruk pga utsettelse av
enkelte tiltak og at andre tiltak ble finansiert innen ordinær drift. Vakanse i stillinger, mild vinter med
lavere strømforbruk og billigere strømpriser enn beregnet har gjort det mulig å dekke utgifter til
ovennevnte. I tillegg ble enkelte av tiltakene betydelig billigere enn innhentet pristilbud.
Vedtatt økonomiplan viser stram økonomi de nærmeste årene. Det er av tidligere avsatte midler,
lagt inn følgende investeringer: Handikapinngang i Trømborg kirke 2008 og i Hærland kirke 2009
Fellesrådet søkte kommunen om å få innarbeidet utvidelse av Trømborg kirkegård i økonomiplan
i år 2007 - 2011, men det ble ikke prioritert i den kommunale økonomiplan.
Statistikk:
Kirkene benyttes til forordnede gudstjenester, begravelser, vielser, møter, konserter og andre
formål som prestene og menighetsrådene bestemmer. (2006 – tallene i parentes)
DØPTE
Mysen

36 (50)

KONFIRMERTE
42 (35)

VIGSLER
6 (6)

GRAVFERDER
34 (39)

ANTALL
GUDSTJ.
55( 62)

Eidsberg

18 (37)

23 (35)

9 (6)

20 (21)

33 (34)

Trømborg

16 (16)

8(10)

5 (6)

13 (15)

29 (27)

Hærland

11 (17)

15 (12)

6 (2)

19 (11)

28 (29)

Samlet

81 (120)

88 (92)

26 (20)

86 (86)

145
(152)

GUDSTJ.
DELT.
6330
(6913)
3363
(3698)
1929
(2105)
1956
(2054)
13578
(14770)

NATTVERDGJESTER
767 (840)
952 (327)
255 (195)
194 (215)
2168
(1577)

KIRKEOFFER
100087
(104239)
72873
(85096)
53033
(40194)
49047
(52554)
275039
(282083)

FASTEAKSJON
25174
(26903)
23614
(22638)
12680
(9571)
15085
(11670)
76553
(70722)

Gjennomsnittelig gudstjenestebesøk har gått ned fra 97 til 93 deltagere. Vi har stadig flere
gudstjenester der trosopplæringstiltakene er en del av gudstjenesten. Disse virker positivt på
gudstjenestebesøket. Det er ved de ”ordinære” gudstjenestene at deltagelsen er lavere enn
tidligere.
Bispevisitas
I februar var biskop Helga Haugland Byfuglien på visitas. Det var lagt et rikholdig program med
besøk på skoler og institusjoner, møter med kommunale representanter, frivillige medarbeidere og
kirkelig ansatte samt tre gudstjenester og konsert. I biskopens visitasrapport ble det gitt mange
positive tilbakemeldinger. Vi ble gitt utfordringer ang. samarbeid på tvers av menighetsgrensene, å
bruke den enestående anledningen trosopplæringsprosjektet gir til å styrke barn og unges
tilhørighet til kirken, utvikle samarbeid omkring gudstjenestene og å arbeide videre med planer for
menighetshus på Mysen.
Trosopplæring
I 2005 ble menighetene i Den norske kirke i Eidsberg valgt som prosjektmenigheter i den nye
Trosopplæringsreformen ”Størst av alt”. Bakgrunnen for prosjektet er et vedtak i Stortinget som
fastsetter at alle tros- og livssynsamfunn skal ha ansvar for opplæring i egen tro for barn og
ungdom ( 0 – 18 år). Prosjektperioden går fram til 31.12.2008.
Prosjektet finansieres ved statlige midler. Det er ansatt 1 prosjektleder i full stilling og to
medarbeidere i henholdsvis 40 % og 10 % stillinger. Prosjektet påvirker hele virksomheten, da det
legges stor vekt tverrfaglig samarbeid.
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Mange frivillige medarbeidere deltar i de forskjellige tiltakene.

Følgende tiltak er gjennomført i 2007:
4 babysangkurs, 2 småbarnssanggrupper med samling én gang i måneden, oppdagelsestur i
kirkene og utdeling av bok til 4 åringene ved familiegudstjenester, utsending av DVD om
”Kirkerotter” til 5 åringene, 6 års-klubb med bokutdeling i alle kirkene, adventssamling i Hærland,
Mysen og Eidsberg (1. trinn), påskesamlinger i Eidsberg og Mysen ( 2. trinn), pinsesamling for hele
prestegjeldet (3. trinn), leir for barn på 4. trinn på Sjøglimt leirsted, pilegrimsvandringer i Eidsberg
og Hærland (4. trinn), kirkecamp i Eidsberg kirke (6. trinn), konsert med Tore Thomassen (8. trinn),
ukentlige samlinger for ungdomsklubben Ka du trur (8. trinn – 2.trinn, v.g.s.), konfirmasjonsforberedelser med leir, musikal og fasteaksjon, gjensynstreff for fjorårskonfirmanter (10. trinn) og
temakveld for ungdommer på videregående skole.
Ungdomsdiakoni
Ungdomsdiakonen ser sitt arbeid som en viktig del av trosopplæringsprosjektet da prosjektet har
mange diakonale verdier og visjoner. Ungdomsdiakonen har ansvar for tiltakene i aldersgruppen
13 - 18år. Se ovenfor.
Et viktig ungdomstiltak i trosopplæringsprosjektet er ”Ka du trur”, - ungdomsklubb med aktiviteter
på fredagskveld. Klubben har ca 30 medlemmer (i hovedsak gutter) som er aktive med
filmprosjekt, turer i skog og mark og sosiale kvelder osv.
I tillegg hadde ungdomsdiakonen undervisningsansvar for konfirmantene i Eidsberg menighet i
2006/2007 og lederoppgaver i sorggrupper, deltok i rusforebyggende arbeid i kommunen,
arrangerte ungdomslederkurs og var hovedansvarlig for Markedskirken på Momarkedet.
Kirkemusikk
Vidar Hansen tiltrådte stillingen som kantor i Eidsberg prestegjeld 1. mai 2007.
Han har hovedansvar for den kirkemusikalske virksomheten i prestegjeldet med et særlig ansvar
for virksomheten i Mysen og Eidsberg kirker.
Organist Kjersti Karlsrud sa opp sin stilling fra 01.08.2007. Bendik Eide ble ansatt i desember 2007
med oppstart 15.01.2008.
En stor del av kantorens/organistenes tid går med til å forberede og gjennomføre gudstjenester
samt å spille ved øvrige kirkelige handlinger og andakter på institusjoner.
Det har vært arrangert 22 konserter i kirkene i løpet av året. Vi leier ut kirkene til konserter og
arrangerer en del konserter selv. Av egne konserter kan nevnes ”lunsjkonsertene” i Mysen kirke
(de er blitt en stor suksess med gjennomsnittlig 50 tilhørere), orgelkonsert i Eidsberg med Kåre
Nordstoga og Salmekveld på Allehelgensdagen. Hærland kirke er blitt en etterspurt konsertkirke.
Til Eidsberg kirke ble det anskaffet flygel i 2007. Denne anskaffelsen ble gjort mulig takket være en
stor pengegave fra Eidsberg Sparebank. Det ble også installert nytt digitalt orgel i Mysen
gravkapell.
Kirkekontakten/Hjemmesiden (www.eidsberg.kirken.no)
Kirkekontakten ble utgitt 6 ganger i 2007 med et opplag 4500 pr utgivelse. Kirkekontakten
finansieres ved annonseinntekter, gaver og salg av plass til Trøste & Bære. Øivind T. Reymert har
vært redaktør i 2 år og ba seg fritatt fra oppgaven fra nyttår. Det er stort behov for å styrke
redaksjonen.
Like før jul ble det opprettet hjemmeside for menighetene og fellesrådet. Behovet for en
hjemmeside har økt de siste årene. Mange brukere av våre tjenester forventer å finne informasjon
via internett.
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Vedlikehold/ mindre investeringer
Eidsberg kapell: I løpet av vinteren oppsto det store skader på kapellets nordvegg. Skadene ble
utbedret høsten 07. ( kr 62.000)
Eidsberg kirke: Fialer (småtårn) ble pusset og malt. Arbeidene ble finansiert med gjenstående
prosjektmidler fra renoveringen i 2002/2003.
Bjørkeallé, Hærland kirkekgård: Mange av trærne i alléen begynte å få råteskader og måtte derfor
fjernes.
Digitalt orgel, Mysen kapell: Det gamle elektroniske orgelet var i dårlig forfatning og ble erstattet
med et digitalt orgel.
Personalet
Fellesrådet har 13 ansatte i 8 hele stillinger og 5 deltids-stillinger (1,55 stilling). Kjønnsfordelingen
er 31 % kvinner og 69 % menn (4 kvinner og 9 menn). Arbeidsfordelingen er tradisjonell med
mange menn i praktisk relatert arbeid mens kvinnene i hovedsak arbeider med barn og ungdom.
Ansatte med arbeidsplass på kirkekontoret har ukentlige stabsmøter. Storstabsmøter der alle
ansatte deltar gjennomføres hver 3 måned.
En medarbeider har hatt arbeidspraksis i ½ stilling i vårhalvåret.

Mysen, 20.02.2007

Jens Erik Undrum
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