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Årsberetning for Eidsberg kirkelige fellesråd 2008
Fellesrådets oppgaver:
Fellesrådet er ansvarlig for å samordne kirkelig virksomhet ved å ha arbeidsgiveransvar for de
kirkelige ansatte (ikke prestene), driftsansvar for kirkekontoret, kirkene, kapellene, kirkegårdene,
ungdomsdiakoni og trosopplæringsprosjekt, menighetsblad og hjemmeside. I Fellesrådets 4 møter
ble 21 saker behandlet. Hans-Petter Hersleth og Ivar Ånesland var rådets leder og nestleder i
2008.
Økonomi:
Fellesrådets inntekter er basert på tilskudd fra stat og kommune og inntekter fra avgifter og utleie.
Regnskap 2008 viser et overskudd på kr 73.812.- derav trosopplæringsprosjekt (statlig
finansiering) kr 54.019, diakoniutvalgets arbeid kr 8720,- og ungdomsdiakoni kr 11.074, - .
I vedtatt økonomiplan 2008 – 2012 er det forventet nåværende aktivitetsnivå. Driftsbudsjett øker i
takt med de kommunale virksomheter. Etter avtale med Eidsberg kommune innarbeides årlig
lønnsøkning ved budsjettbehandling.
De fleste utgiftsposter er forholdsvis forutsigbare. Energikostnadene er det største
usikkerhetsmomentet, - stor utgiftspost med store variasjoner.
Eidsberg kirkelige fellesråd har følgende fond:
Bundne driftsfond
Trømborg kirkefond
Trosopplæring
Adm.hjelp, prosten

Disposisjonsfond:
42.221 Hærland kirkestue
81.234 Ungdomsdiakoni
12.645 Disp.fond, frie midler
Kirkekontakten
Diakoniutvalget

236.525
366.527
1.333.285
110.164
54.758

I økonomiplan er det avsatt midler til følgende investeringer: Handikapinngang ved Trømborg og
Hærland kirker i 2009 og Mysen kapell i 2010. Tiltakene dekkes av tidligere års overskudd
(disposisjonsfond, frie midler)
Fellesrådet har gjeld på kr 1.753.750,- til orgel, Eidsberg kirke. Lånet betjenes med årlige tilskudd
fra Eidsberg kommune til renter og avdrag.
Fellesrådet søkte kommunen om å få innarbeidet utvidelse av Trømborg kirkegård i økonomiplan
2008 – 2012. Midlene er foreløpig ikke avsatt, men det er gitt klarsignal til at fellesrådet kan
begynne planleggingsarbeidet.
Personalet
Fellesrådet har 13 ansatte i 7 hele stillinger og 6 deltids-stillinger (1,9 stilling). Kjønnsfordelingen er
31 % kvinner og 69 % menn (4 kvinner og 9 menn). Kvinnene arbeider i hovedsak med barn og
unge. Det er mannlige kirketjenere/kirkegårdsarbeidere og organister.
Bendik Eide ble ansatt som organist fra 15.01.2008. En stilling som kirketjener/kirkegårdsarbeider
var ubesatt ved nyttår.
I samarbeid med NAV har vi hatt en medarbeider i arbeidstrening i perioden mai – desember.
Mysen, 02.03.09

Hans-Petter Hersleth
Fellesrådets leder

Jens Erik Undrum
Kirkeverge
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Årsrapport – aktiviteter
Statistikk 2008:
Kirkene benyttes til forordnede gudstjenester, begravelser, vielser, møter, konserter og andre
formål som prestene og menighetsrådene bestemmer.
Tabellen nedenfor gir en innblikk i kirkens aktiviteter:
DØPTE
Mysen

31 (36)

KONFIRMERTE
42 (42)

VIGSLER
6 (6)

GRAVFERDER
43 (34)

ANTALL
GUDSTJ.
56( 55)

Eidsberg

41 (18)

20 (23)

12 (9)

23 (20)

34 (33)

Trømborg

11 (16)

15(8)

2 (5)

7 (13)

24 (29)

Hærland

10 (11)

18 (15)

5 (6)

16 (19)

27 (28)

Samlet

93 (81)

95 (88)

25 (26)

89(86)

141
(145)

GUDSTJ.
DELT.
6541
(6330)
4037
(3363)
1698
(1929)
2631
(1956)
14907
(13578)

NATTVERDGJESTER
921 (767)
637 (952)
174 (255)
264 (194)
1996
(2168)

KIRKEOFFER
114415
(100087)
89903
(72873)
33120
(53033)
62645
(49047)
300083
(275039)

FASTEAKSJON
24937
(25174)
19368
(23614)
8816
(12680)
12048
(15085)
65169
(76553)

Gjennomsnittlig gudstjenestebesøk har økt fra 94 til 106 deltagere. Vi har stadig flere
gudstjenester der trosopplæringstiltakene er en del av gudstjenesten. Disse virker positivt på
gudstjenestebesøket. I tillegg hadde vi en klar økning i antall dåp.
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 ble avsluttet 31.12.2008, og tiltakene innarbeides i ordinær
drift finansiert ved statlige midler. Prosjektet påvirker hele virksomheten, da det legges stor vekt på
tverrfaglig samarbeid. Mange frivillige medarbeidere deltar i de forskjellige tiltakene.
Følgende tiltak er gjennomført i 2008:
4 babysangkurs, 2 småbarnssang- og 1 knøttesanggruppe 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
alle menighetene (1. trinn), påskesamlinger i Eidsberg (2. trinn), pinsesamling for hele
prestegjeldet (3. trinn), leir på Sjøglimt leirsted og pilegrimsvandring i Eidsberg (4. trinn), kirkecamp
i Eidsberg kirke (6. trinn), konsert med Tore Thomassen (8. trinn), ukentlige samlinger for
ungdomsklubben Ka du trur (8. trinn – 3. trinn, v.g.s.), konfirmasjonsforberedelser med leir,
forestilling og fasteaksjon, gjensynstreff for fjorårskonfirmanter (10. trinn) og ungdomslederkurs
(ULK)
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 - 18 år. Se ovenfor.
Et viktig ungdomstiltak i trosopplæringsprosjektet er ”Ka du trur”, - ungdomsklubb med aktiviteter
på fredagskveld. Klubben har 50 medlemmer, men cirka 30 av dem møter fast på arrangementer
på Betania, turer i skog og mark, sosiale kvelder osv.
I tillegg hadde ungdomsdiakonen lederoppgaver i sorggrupper, deltok i rusforebyggende arbeid i
kommunen, arrangerte ungdomslederkurs og var hovedansvarlig for Markedskirken på
Momarkedet, konfirmantleirene og konfirmantforestilling.
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Kirkemusikk
Bendik Eide tiltrådte stilling som organist i Eidsberg prestegjeld 15. januar 2008. Eide spiller i
gudstjenester i Hærland og Mysen kirker, vielser i alle kirkene, andakter på Edwin Ruuds
omsorgsenter og deltar noe i trosopplæringsprosjektet.
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 ”lunsjkonserter” i Mysen kirke. I
Eidsberg kirke har vi arrangert jazz-, kammerkor-, flygel- og orgelkonserter.
Det er inngått avtale med kor og korps at de kan benytte kirkene gratis til konserter dersom de
deltar ved enkelte kirkelige handlinger i løpet av året.
Kirkekontakten/hjemmesiden (www.eidsberg.kirken.no)
Kirkekontakten ble utgitt 6 ganger i 2008 med et opplag 4500 pr utgivelse. Kirkekontakten
finansieres ved annonseinntekter (kr 75.000,-), gaver (kr 50.000,-) og Trøste & Bære (kr 15.000,-).
Gaveinntektene økte med 25 % i 2008 i forhold til tidligere år.
Menighetsbladet fikk to nye faste spalter i 2008: ”Apropos” og ”Nytt fra menighetsrådene”.
Redaksjonen har prioritert mer informasjonsstoff fra Menighetens Barnehage.
Hjemmesiden oppdateres fortløpende med aktuell informasjon.
Kirkekontoret
Kirkekontoret har det siste året vært vanskelig tilgjengelig. Publikum har enten ringt oss opp når de
står utenfor hoveddøra eller tatt kontakt via kommunens servicekontor. Vi har fått en del negative
tilbakemeldinger på denne ordningen. For en del av kirkekontorets besøkende er det viktig å kunne
komme så anonymt som mulig. Nå har vi fått ringeklokke som går til sekretærens telefon.
Kirkeanleggene
Belysning i Hærland og Trømborg kirker:
Ved vernerunder er behovet for bedre belysning i kor og orgelgalleri i Trømborg, Hærland og
Eidsberg kirker blitt fremhevet. Lyskasterne var i meget dårlig befatning.
Hærland og Trømborg kirker ble prioritert denne gang.
Oppgradering av automatisk ringeapparat, Eidsberg kirke:
Eidsberg kirke er den eneste av våre kirker som har automatisk ringeapparat. Dette ble installert i
1984 og det har etter hvert meldt seg behov for oppgradering, da elektronikkortenes levetid er ca
20 år.
Rullestolrampe, Trømborg kirke
Det var planlagt bygging av rullestolrampe ved våpenhus, Trømborg kirke høsten 2008, men
utarbeidet forslag er foreløpig ikke godkjent pga for stor helningsgrad.
Mindre tiltak:
• Trømborg kapell: Taket er i dårlig forfatning. Det er innkjøpt takstein m.m som skal legges i
2009.
• Hærland kirke: I løpet av 2007 og våren 2008 oppstod det en del skader på kirkespiret som nå
er utbedret.
• Eidsberg kirkegård: I forbindelse med utvidelsen av kirkegården på slutten av 1960 – årene,
ble det lagt asfalt i gangfeltene. Asfalten var sprukket opp og ga anlegget et dårlig inntrykk.
Asfalten er fjernet og er erstattet med plener. Det er lagt til rette for at deler av tidligere
gangareal kan benyttes til graver.
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