Årsmelding 2012
ØYER OG TRETTEN KIRKELIGE RÅD
Øyer og Tretten kirkelige råd (ØTKR) har ansvaret for all kirkelig virksomhet i kommunen:
menighetsrådenes ansvar, jfr.§ 9, og kirkelig fellesråds ansvar jfr. § 14 i kirkeloven.
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Virksomheten
Øyer og Tretten kirkelige råd har avholdt 9 ordinære møter dette året, og behandlet til
sammen 32 saker. I tillegg er det avholdt møter i arbeidsutvalget, samt møter med Øyer
kommune.
Krevende saker i 2012:
 Restaurering Tretten kirke
 Budsjett
 Lokal grunnordning for hovedgudstjenesten
 Framtidig kirkeordning
Menighetsmøte
Det har vært 1 felles menighetsmøte for begge sokn i 2012. Ca 20 personer møtte. Ole Johs
Gillebo kåserte om” Folk e ha møtt””
Tema som ble lagt fram og drøftet er:
 Menighetenes årsberetning og regnskap.
.
Forsøksordning for organisering
Øyer og Tretten kirkelige råd har lagt bak seg det 8. året i forsøksordningen med ett
bestemmende organ. Både de folkevalgte i rådet og de ansatte på kirkekontoret er godt
fornøyd med ordningen og arbeidsformen.
Kirkene.
Øyer kirke er i bra stand. Kjøkkenbenken i sakristiet er byttet ut, og vi har satt inn ny
vaskekum og varmtvannsbereder. Av store arbeider på Øyer kirke gjenstår bl.a. renovering
av: gravkapellet, trapp og utgangsdør mot vest.
Tretten kirke har fortsatt store utfordringer. Tårnet som har stått på bakken i 11 år ble lagt
ned og demontert i sommer. Elementer fra dette skal brukes når det nye tårnet skal
rekonstrueres. I høst ble trær blinket for senere å ring-barkes. Dette arbeidet vil utføres i
februar 2013.
Kirkegårdene
Kirkegårdene er i meget god stand. Og folk er meget flinke til å stelle sine graver. Men det er
en del gravminner og beplantning som ikke er i samsvar med vedtektene. Etter en befaring
på kirkegårdene ble festere tilskrevet med oppfordring til å fjerne sjenerende beplantning.
Dette er fulgt opp av de fleste.
Dugnadene på kirkegårdene ble tidlig i år, og det møtte opp i Øyer 20 personer og på Tretten
27personer. Sanitetskvinnene sto for kaffeservering i begge sogn.
TRETTEN kirkegård
 Det er bra plass til nye graver på kirkegården
ØYER kirkegård
 Pr 31.12.2012 er det 5 ledige nye dobbeltgraver på Øyer kirkegård
BRUVIN gravlund
 Gravlunden er tatt i bruk på urnefelt og kistefelt
Åpen kirke
Det ble igjen åpen kirke i begge sokn i juli 2012. Mange frivillige stilte opp til denne tjenesten.
Besøket varierte fra 2-3 til 25-30 pr dag. P.g.a. veiarbeidet på E-6 er det å finne fram til
kirkene en prestasjon i seg selv. Men de som fant fram var godt fornøyd med å få god
service, og mange som er hjemme på gamle trakter setter stor pris på at kirken er åpen.
Dette er også et tilbud som bygdefolk benytter seg av.

Menighetsarbeidet
Utvalgene gjør menighetsarbeidet i Øyer og Tretten. Det har meget stor betydning for
menighetene at de som er i utvalgene jobber så godt. Uten deres medvirkning ble det
vanskelig å ha slik aktivitet på alle områder.
Følgende utvalg har vært i funksjon i 2012:
- Trosopplæringsutvalget – med underutvalg Konfirmasjon
- Diakoniutvalget
- Kirkeutvalget – med underutvalg for tekstiler
- Kirkegårdsutvalget
- Utvalg for kirkemusikk
- Økonomiutvalget
- Gudstjenesteutvalget

Utvalgenes årsmelding 2012:
Trosopplæringsutvalget
Utvalget har bestått av: Elin Paulsrud, leder, Randi Solberg Kristiansen, Mona J. Mosveen,
Borghild Nysveen, Lill Chanett O. Andersen
Året har vært preget av mye aktivitet, og spennende samlinger!
Kontoret har sendt ut hilsener til nyfødte, og 1-2-3 år etter dåp.
Utvalget har hatt flere planleggings- og arbeidsmøter i forbindelse med samlingene :
Påske-samlinger for 6-åringer;
-dette var to felles samlinger for begge sokn. Presten fortalte om påskebudskapet,
organisten hjalp oss med sanger og ungene laget sin egen påskebok. Etter at vi i utvalget
fikk satt disse sammen, fikk ungene bøkene utdelt på våronn-messa i kirka.
Totalt 17 6-åringer deltok på samlingene.
Tårnagent-helg;
-dette var et nytt opplegg for oss i Øyer/Tretten.
Opplegget er basert på 8-9-åringer, der hovedpoenget går på "utforsking" av kirkerommet.
Samlinga var planlagt til første helga i mai, men pga uforutsette ting måtte dessverre dette
utgå. Nytt forsøk ble gjort i midten av november.
Her møtte 4 9-åringer, og alle som var med hadde ei spennende helg!
Dette opplegget kommer vi sterkere tilbake med i 2013.
Bibel-utdeling til 5.klassinger;
-tradisjonen tro får alle 5.klassingene invitasjon til å motta en bibel på høsttakkemessa.
Nytt i år var besøk av Tore Thomassen (kjent fra Rikskonsertene).
Han var med på gudstjenestene både på Tretten og i Øyer, samt at han hadde
"skolekonserter" i forbindelse med dette. Totalt 24 bibler ble delt ut til 5.klassinger.
Advents-samlinger for 4-åringer;
-her hadde vi tre samlinger; den første i "tilhørende" kirke, de to neste var sammen.
Presten var også med på disse samlingene, og praten gikk livlig rundt temaene om dåp,
advent og jul. På Tretten stilte Marit Melberg og Berit Sundli opp da Øyvind måtte melde
forfall på første samling her. Heldige var vi som hadde organisten med oss også her, slik at
vi kunne lære noen sanger også på disse samlingene. Disse sangene ble så brukt i
gudstjenestene hvor ungene fikk utdelt "Min kirkebok", altså 1. og 2. søndag i advent.
15 møtte opp på samlingene for 4-åringer. I alt 20 mottok 4-årsboka i kirka.
Utvalget vil takke de ansatte for lære-rike opplegg,
og ikke minst unger og foreldre/foresatte for engasjementet dere viser!.

Konfirmantutvalget
Konfirmantutvalget har bestått av medlemmene i trosopplæringsutvalget:
Arbeidsoppgavene er knyttet til gjennomføring av konfirmantfestene og
konfirmasjonsdagene.
Utvalget har hatt 1 møte, her ble alle arbeidsoppgaver knyttet til konfirmasjonsfestene og
konfirmasjonen gjennomgått og fordelt. Øvrig kontakt via telefon.
Konfirmasjonsfestene ble holdt på Havrebua Stav og i Øyer prestegård. Forrige års foreldre
bidro med kaker. Øvrig organisering og gjennomføring besørget i hvert sogn. Fotografering
er ordnet via kirkekontoret.
Gjennomføringene gikk greit og det er en flott dag for de unge med allsang, dikt og
underholdning av konfirmantene selv.
Konfirmasjonsdagene ble organisert og gjennomført av representanter i hvert sitt sogn.
Diakoniutvalget
Diakoniutvalget har bestått av Gro Helene Hjelmstad, Eldar Kjørstad, Erling Haugen, Ann
Karin Hongshagen, Alma Hovda Bø
Solbjørg Skruklien og Eldar Kjørstad er KN-kontakter, de organiserte Fasteaksjonen som
årets konfirmanter gjennomførte. I forkant ble det arrangert en inspirasjonskveld for
konfirmanter og foreldre som Kirkens Nødhjelp, Diakoniutvalget og noen representanter fra
Kirkerådet sto bak. Årets innsamling innbrakte kr 20.000 på Tretten og kr. 32.418 i Øyer.
Solbjørg Skruklien har videre stått for organisering av kirkekaffe i forkant av 4 gudstjenester
på Bakketun. Øyvind Sagedal og Kari Irene Lien har som vanlig vært med på disse.
Gudstjenesten før jul ble arrangert i samarbeid med Tunfaret Vel, og her deltok også
Seniorkoret. Denne gudstjenesten samlet 50 personer.
I Øyer er formiddagstreffet på Bakketun bosenter den siste torsdagen i måneden, i alt ni treff.
Treffene ble planlagt og gjennomført i samarbeid med Ingrid Holtet. Følgende program er
gjennomført: Jon Opheim viste lysbilder fra Øyers natur, Kjell Haugerud fortalte om
Nordbygda på 50-60-tallet, Brit Lundeby leste dikt, Ivar Lundgård m/ flere underholdt med
sang og musikk og Rudi Kjøl og elever fra Solvang skole tok seg som vanlig av det kulturelle
innslaget i mai. I august og septembertreffet sto lederne for underholdningen. Eivind
Fossum snakket om dyrelivet i Øyerfjelle i oktober og Erling Jevne presenterte programmet
”Veien til medaljene” den siste torsdagen i november.
Vi er så heldige å ha mange frivillige som stiller opp på treffene og som hjelper med
kakebaking, noe som er av stor betydning for å få det til. Besøkstallet har ligget på ca. 35 på
hvert treff.
På Tretten Alders- og Sjukeheim har Diakoniutvalget en månedlig hyggestund Dette er et
formiddagstreff som er lagt til den siste torsdagen i hver måned. Det serveres kaffe og kaker,
litt underholdning og dessuten god tid til en god kaffeprat. Sang og musikk i forskjellige
former er nok den underholdningen som faller best i smak. Allsangen Syng Med Oss har
deltatt ved flere anledninger. Videre har Steinar Flatemo, Erling Haugen, Terje Hong, Øyer
Trekkspillklubb, Marie Skavnes og Lars Berg gitt beboerne fine musikalske opplevelser.
Diakoniutvalget ser gjerne at flere utenfra Sjukeheimen deltar på de
månedligehyggestundene, idet beboerne setter stor pris på besøk og en god kaffeprat.

Kirkeutvalget
Kirkeutvalget har dette året bestått av: Synnøve Bratt , Ivar Bryhn, Bente Kråbøl, Hermod
Botterud, Amund Sandvik og Knut Kramprud.
Kirkeutvalget har hatt tre møter i 2012. Dette har vært planleggingsmøter og et
evalueringsmøte for konfirmantjubileene.
30. september på Tretten og 7. oktoberr i Øyer arrangerte vi jubileum for 50, 60 og 70 års
konfirmantene. Først var vi med på gudstjenestene i kirkene og etterpå var det samvær med
lunsj, sang og taler på Glomstad og på Nermo.
Til Høsttakkegudstjenestene avtalte vi med Bygdekvinnelagene slik at de pyntet i kirkene.
Pynting til fest-gudstjeneste på ungdomsskolen 17.-mai.
Vi har utarbeidet liste over kirkeverter og parkeringsvakter for 2012
Det er anskaffet alterduker til begge kirker. Vedtak for nye alterduker ble gjort i 2001. Det er
Borgny Svalastog som har tegnet og hun sammen med Marit Somby har brodert dukene.
Meget vakre arbeider.
Kirkegårdsutvalget
Kirkegårdsutvalget har dette året bestått av: Leder Kåre Odden, Øystein Svendsen, Svein
Ørslien, Ole Cristian Mathisen, Kristian Flatstulen, Hermod Botterud, Morten Brendløkken
Vårdugnaden på kirkegårdene ble noe tidligere dette året pga av at Tretten bru skulle
stenges den 16 April. For at de på vestsida skulle få anledning til å være med så ble
dugnaden bestemt til den 11. april på Tretten og den 12. april i Øyer.
Heldigvis var våren såpas tidlig at dette lot seg gjøre, det møtte 27 på Tretten. Her stilte
Øystein Svendsen og Hermod Botterud med traktor så vi fikk kjørt bort avfaldet.
I Øyer så var det 20 som var med. Kåre Odden og Halvor Engen hadde med traktor til
avfallkjøring. Kaffe og biteti ble servert av Sanitetsforeningene henholdsvis på Øyer og
Tretten. En stor TAKK til alle.
Gjerdet på Tretten kirkegård er vasket og spylt. På Øyer kirkegård var det planlagt gjerding
og maling, det måtte utsettes. Vi får skylde på været, for det var mye regn.
Utvalg for kirkemusikk
Utvalget har bestått av Kantor Kari irene Lien, sekretær, Eldar Kjørstad og Gro Helene
Hjelmstad fra rådet., Liv Svendsen Berg, Annemor Rivertz Torgersen og Brit Haaland, leder.
Utvalget har hatt 4 møter, hvorav 3 har vært sammen med orgelkomiteen. For en periode er
det et samarbeid med orgelkomiteen om konserter i Øyer kirke til inntekt for nytt orgel der.
Utvalget var også representert i Gudstjenesteutvalgets møte der alternativer for liturgisk
musikk ble presentert av Kantor Kari Irene Lien.
Konserter:
6 januar i Øyer kirke:” Vil du meg lyde eg kveda full kan”. Dette var framføring av deler av
Draumkvedet med dansere fra sørdalen, Erling Fossum på fele og Kari Irene Lien på orgel.
15 mars på Nermo hotell: Konsert med Terje Hong og Ross Reaver til inntekt for orgel
saken. (samarbeid med orgelkomiteen)
20 mars i Øyer kirke: Konsert med gruppa Tidlig Folk.
2 september: Konsert med Øyer seniorkor /Øyer kulturskole til inntekt for
orgelsaken.(Samarbeid med orgelkomiteen.)
27 desember: 3.dagsskonsert med Marianne Beate Kjelland og Knut Kirkesæther.
(Samarbeid med Kirkeakademiet)
Utvalg for kirkemusikk er opptatt av også å arrangere konserter i Tretten kirke. En planlagt
konsert høsten 2012 måtte dessverre utsettes.

Orgelkomitèen i Øyer
Orgelkomièen som arbeider for nytt orgel til Øyer kirke, består av: Ole Gunnar Austvik, Randi
Bolstad, Kari Irene Lien (kantor), Jan Erik Nordlien og Rigmor Aarø Spiten
Orgelkomitèen har dette året hatt 5 møter. Vi har en fast spalte i Klokkeklang som rommer
siste nytt på orgelfronten: Innkomne gaver, konserter og arrangement i regi av
orgelkomitéen, og takk til dem som har gitt gave.
Hjemmeside redigeres av Rigmor Aarø Spiten Orgelkomitèen er svært takknemlige for alle
bidrag til nytt orgel som er kommet inn i 2012!
Dette året har Orgelkomitéen hatt samarbeid med Utvalget for Kirkemusikk.
Formålet med samarbeidet er å planlegge og gjennomføre konserter til inntekt for nytt orgel.
UfK er innstilt på i en periode å konsentrere seg om å arrangere konserter der inntekten går
til nytt orgel i Øyer kirke. De skal bidra med å finne utøvere til konsertene, kontakte
utøverne, ordne med arrangementssted og finne tidspunkt
15.mars: med Terje Hong og Ross Reaver på Nermo hotell. Meget vellykket..
2. september: Øyer Seniorkor /Øyer Kulturskole i Øyer kirke Vellykket konsert, godt
frammøte.
Orgelkomitéen orienterte på rådsmøte i Øyer og Tretten kirkelige råd om arbeidet og for å få
innspill fra rådet
Skriftlig orientering til orgelkonsulent Ida Kristin Lie ved Hamar bispekontor og
Riksantikvaren, Kulturminneavdelingen. Dette for å forberede dem på at de vil få en rolle i
arbeidet vårt.
Orgelkomitèen ser et behov for bistand fra en ekstern konsulent. Vi ønsker å stille spørsmål
om hvor det er mest gunstig å plassere et nytt orgel i Øyer kirke, og vi ønsker å vite litt mere
om prosessen med å finne en god orgel-bygger. Vi trenger hjelp til å gjøre det som skal
gjøres, i riktig rekkefølge. KA bistår vedr valg av konsulent. Hittil er det pengegaver fra
privatpersoner som gir oss inntekt. Ved årsskiftet hadde det kommet inn kr 562 000 til nytt
orgel.
Vi har drøftet om vi skal sette i gang kronerulling til inntekt for orgel, men har ikke gått videre
med den tanken.
Økonomiutvalget
Utvalget har bestått av: Kristian Tande, Geir Korslund, Synnøve Bratt. Kirkeverge Berit
Sundli har vært med på møtene
Utvalget har hatt 6 møter i løpet av året.
Viktige saker har vært:
Regnskap 2011 som grunnlag for neste års budsjett.
Forarbeid før dialogmøte med kommunen.
Økonomiske rapporter og justering av årets budsjett.
Forenklet opplegg for vedtak av budsjett i ØTKR.
Gudstjenesteutvalget
Uvalget har bestått av: Øyvind Sagedal, Kari Irene Lien, Morten Brendløkken, Geir Korslund,
Svein Ørslien, Alma Hovda Bø, Ann-Karin Hongshagen, Brit Ragnhild Manengen, Gunnar B.
Styve, Odd Letrud.
Utvalget har sluttført arbeidet med ny gudstjenesteordning som er blitt godkjent av biskopen
og tatt i bruk.
Informasjonsfolder om hovedgudstjenesten, som har vært utprøvd ved gudstjenester noen
tid, er gjennomgått og drøftet . Revidert utgave er trykket på bedre papir og vil bli tatt i bruk
som permanent ordning i begge kirker.
Liturgisk musikk var tema for et møte i Øyer kirke der også noen fra de liturgiske kor og
utvalget for kirkemusikk var med. Kari Irene Lien gjorde greie for og ledet oss gjennom

aktuelle alternativer for liturgisk musikk
Frivillig mannskap
Gjennom de ulike fagutvalgene har mange frivillige vært i virksomhet også i året som har
gått.
I forbindelse med gudstjenestefeiring betjenes også både klokker- og kirkeverttjenestene av
frivillige. Liturgisk kor bidrar til god sang ved gudstjenestene. Konfirmantene er ministranter
og prestens medhjelpere ved innsamling av offer og andre oppgaver.
Utover dette nedlegges en stor frivillig innsats i alt fra utkjøring av menighetsblad, til musikkog koraktivitet og arrangement som hyggetreff på Sjukehjemmet og Bakketun.
I alt er godt over 100 personer er med på å gjøre dette viktige og nødvendige frivillige
arbeidet. De ble takket på en fest for alle frivillige 20.dag jul. Rømmegrøt, spekemat,
forskjellige kulturelle innslag med lokale utøvere og gang rundt juletreet.
ØTKR retter også gjennom årsmeldinga en stor takk til alle som bidrar til at
menigheten kan ha så stor aktivitet.

Menighetsbladet Klokkeklang
Klokkeklang har i 2012 kommet ut med 7 nummer med i alt 196 sider. Som tidligere år har vi
de faste spaltene ”Gudstjenesteplaner”, ”Kirkelige handlinger”,” Nytt fra ”Øyer og Tretten
kirkelige råd”, ”Litt av hvert”. I hvert nummer har vi en andakt, til vanlig av soknepresten, men
også av de andre prestene i prostiet, og en sjelden gang fra prester utenbygds. Gavelista er
fast innslag.
Dale.Gudbrands Trykkeri på Tretten står for lay-outen og trykkinga. Utenbygds mottakere får
Klokkeklang med Posten. Adresseringa skjer ved Aktivitetsenteret på Tretten. Ca. 480
eksemplarer sendes utenbygds.( Dette tallet er stabilt, noen faller fra og nye kommer til).
Distribuering innenbygds skjer på dugnad. Økonomien er tilfredsstilende, i 2012 var det et
overskudd på ca. 10.000 kr. ( Regnskapsoversikt i Klokkeklang nr. 1-13.) Jørn Haug er
kasserer, og Ole J.Gillebo er redaktør.
Klokkeklang 2012 var den 65. årgangen.

Kirkelig virksomhet års-statistikk 2012
Hvert år sendes det årsstatistikk for Den norske kirke til Statistisk sentralbyrå. Her gjengis
noen av tallene fra denne statistikken som bygger på registreringer i ”Dagsregisteret”.
I 2012 ble det avholdt 135 gudstjenester i Øyer og Tretten sokn, med til sammen 6730
deltakere: 110 gudstjenester i soknenes kirker, 14 på institusjon, 11 gudstjenester avholdt
andre steder.
Av dette var det 7 familiegudstjenester, 5 ungdomsgudstjeneste, 8 gudstjenester for
barnehager og skoler, 4 konfirmasjonsgudstjenester, 3 julaftensgudstjenester og 1
folkemusikkmesse. Det har vært 3 fjellmesser, 1 friluftsmesse, gudstjenester på Tretten
sjukeheim og Bakketun. Ukentlige tidebønner i begge kirker.
Totalt ble 43 dåpshandlinger utført i 2012, og antall konfirmanter var 57. 17 kirkelige vigsler
har funnet sted, og 61 kirkelige gravferder.
Alle 4-åringer som ønsker det får ”Min kirkebok”. I år var det 20 4-åringer som fikk bok. Bibler
til 5-klassingene er gitt av Normisjon. I år ble det delt ut i alt 24 bibler.
Det arrangeres dåpsskole for 4- åringer., her var det 15 deltakere og for 6-åringer, her var
det 17 deltakere
Vi har 3 korgrupper med til sammen 30 medlemmer; Liturgisk kor (15 medl) i begge kirkene
og Schola Gregoriana, Øyer (15 medl) som synger ukentlige tidebønner.I 2012 ble det
arrangert i 1 konsert i egen regi.
Det er samlet inn offer/kollekt i kirkene for til sammen kr 91265 av dette er kr. 42728
til egen virksomhet.
Vi opprettet en gavekonto til arbeid i våre menigheter. Det har vært meget god respons på
dette, og vi har ved utgangen av året mottatt gaver for til sammen kr 30.000,-. Giverlista
trykkes i Klokkeklang. Pengene brukes til menighetsarbeid, spesielt trosopplæring og diakoni
Økonomi
Regnskapet for ØTKR 2012 viser et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på
kr 238 950,-. Beløpet forslås avsatt til disposisjonsfond ØTKR. Likviditeten i ØTKR er god.
Tabellen nedenfor viser hovedtrekk i den økonomiske utviklingen for Øyer og Tretten
kirkelige råd de siste 5 år.

Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter
Regnskapsmessig
midreforbruk/merforbruk

2012
3 995 381
3 859 768
238 950

2011
3 672 445
3 939 850
162 544

2010
2009
3 317 987 3 657 724
3 431 797 4 198 149
-79 508 -185.741

2008
2 561 134
2 663 764
-68 335

Av driftsinntektene i 2012 er kr 324 620 festeinntekter for gravsted, og kr 2 615 000
driftstilskudd fra Øyer kommune.
De største driftsutgifter er til lønn, energi, husleie Tingberg, avgifter, gebyrer og lisenser

Øyer 8. Februar 2013

