Årsmelding 2013
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.

Organisasjon
Øyer og Tretten kirkelige råd i 2011-2013
Leder: Geir Korslund
Nestleder: Kristian Tande
Svein Ørslien
Gro Helene Hjelmstad
Alma Hovda Bø
Synnøve Bratt
Borghild Nysveen
Eldar Kjørstad
Øystein Svendsen
Ann Karin Hongshagen
Elin Paulsrud
Bente Kråbøl
Kåre Solbakken– kommunens representant
Øyvind Sagedal – biskopens representant
Morten Brendløkken- ansattes representant
Vara
Kåre Odden
Ivar Bryhn
Bente Huuse
Knut Kramprud
Kristian Flatstulen
Lill Chanett Andersen
Mona Janette Mosveen
Randi Solberg Kristiansen
Hermod Botterud
Ole Christian Mathisen
Erling Haugen
Amund Bjørn Sandvik
Anne Aronsveen - kommunens vararepresentant
Prosten i Sør-Gudbrandsdal – biskopens
vara-representant

Personale
Stillingsbetegnelse
Kirkeverge
Kantor
Kirketjener
Kirketjener

Stillingsstørrelse
100 %
100 %
100 %
50 %

Etter valget i september 2013
Leder Alma Hovda Bø
Nestleder Ann Karin Hongshagen
Synnøve Bratt
Borghild Nysveen
Kåre Odden
Anne Margrethe Steinsli
Ingrid Fuglehaug
Elin Paulsrud
Bente Kråbøl
Håvard Sagheim
Karen Inger Aarnes
Arnhild Nachtnebel
Kåre Solbakken– kommunens representant
Øyvind Sagedal – biskopens representant
Vara:

Jan Tore Bjørnhaug
Anders Kvisberg
Elin Margrethe Holen Stenersen
Monika Brûgger
Jens Roar Paulsrud
Anita Lerfald Vedum
Laila Anette Skåden
Marit Kristine Melberg
Kjell Gudbrand Musdalslien
Inger Stalheim Thorsen
Tove Mette Bjørnstad
Oddvar Lennart Pedersen
Fridtjof Bjerke
Anne Aronsveen - kommunens vararepresentant
Prosten i Sør-Gudbrandsdal – biskopens
vara-representant

Stillingsinnehaver
Berit Sundli
Kari Irene Lien
Morten Brendløkken
Jørn Haug

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 2013:
 Budsjettoppfølging
 Trosopplæringssamarbeid i Sør Gudbrandsdal prosti
 Valg til nye menighetsråd
 Utvalgsstrukturen i ØTKR
Menighetsmøte
Det har vært 1 menighetsmøte i hvert sokn i 2013. I Øyer etter gudstjenesten den 7. april, og
på Tretten etter gudstjenesten den14. april. Ca 20 personer møtte begge sokn.
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 10. året i forsøksordningen med ett
bestemmende organ. Både de folkevalgte i rådet og de ansatte på kirkekontoret er godt
fornøyd med ordningen og arbeidsformen og søker om at dette blir permanent organisering
av et felles råd.
Kirkene.
Øyer kirke er i bra stand. Vi har kommet godt i gang med å pusse opp gravkapellet. Av store
arbeider på Øyer kirke gjenstår nå renovering av trapp og utgangsdør mot sør
Tretten kirke har fortsatt store utfordringer. Tårnet er demontert og elementer fra dette skal
brukes når det nye tårnet skal rekonstrueres. I høst ble trær ring-barket, og skal tørke på rot
til felling og barking i februar 2014.
Kirkegårdene
Kirkegårdene er i meget god stand. Og folk er meget flinke til å stelle sine graver.
TRETTEN kirkegård
Det er bra plass til nye graver på kirkegården
ØYER kirkegård
Pr 31.12.2013 er det 2 ledige nye dobbeltgraver på Øyer kirkegård
BRUVIN gravlund
Gravlunden er tatt i bruk på urnefelt og kistefelt

Menighetsarbeidet
Utvalgsstrukturen
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.
Etter valget i høst diskuterte vi arbeidsoppgaver for de som er valgt inn i rådet, både faste
medlemmer og varamedlemmer. Det er mange oppgaver som skal løses. Vi prøver å fordele
arbeidsmengden og har i den forbindelse gjort vedtak om endring i utvalgsstrukturen.
Følgende utvalg har vært i funksjon fram til valget 2013:
- Trosopplæringsutvalget – med underutvalg Konfirmasjon
- Diakoniutvalget
- Kirkeutvalget – med underutvalg for tekstiler
- Kirkegårdsutvalget
- Utvalg for kirkemusikk
- Økonomiutvalget
- Gudstjenesteutvalget

Etter valget 2013:
Trosopplæringsutvalg
Ungdomsutvalg
Kirke- og kirkegårdsutvalg
Diakoniutvalg
Kirkemusikk utvalg
Arbeidsutvalg

Utvalgenes årsmeldinger 2013:
Trosopplæringsutvalget
Utvalget har bestått av Elin Paulsrud, leder, Randi Solberg Kristiansen, Mona J Mosveen,
Borghild Nysveen, Lill Chanett O Andersen.
Konfirmantutvalget har bestått av medlemmene i trosopplæringsutvalget samt Ole Kristian
Mathisen og Kåre Odden.
Sammensetning etter valget: Trosopplæringsutvalget: Elin Paulsrud, leder, Marit Melberg,
Karen Inger Aarnes, Borghild Nysveen, Monika Brûgger, Anita Lerfald Vedum. Ungdomsutvalget: Ann Karin Hongshagen, Håvard Sagheim, Fridtjof Bjerke, Anders Kvisberg, Elin Holen Stenersen, Laila Anette Skåden
Også dette året har vært preget av mye aktivitet, og flotte møter med barn og unge i bygda
vår!
Påskesamlinger for 6-åringer:
-her hadde vi to felles samlinger for begge sokn, ei på Tretten og ei i Øyer.
Presten samtalte med ungene om påskebudskapet, kantor var med oss og sang, og ungene
fikk lage sin egen påskebok.
Etter at utvalget hadde satt sammen disse bøkene, fikk ungene de utdelt på våronnmessene
i sine respektive kirker. De fikk også Min kirkebok 6 år
12 unger var med på disse samlingene.
Tårnagenthelg for de på 3.trinn:
-dette var lagt til ei helg i april, og 11 unger møtte opp.
Lørdag starta vi i Øyer kirke med litt enkel velkomst-servering.
Berit, Morten, Kari og Øyvind hadde laget et spennende opplegg der det ble utforsket og
«jaktet» på det meste i tårnet og kirkerommet! Vi øvde også på «Tårnagent-sangen», og da
ungene var med i gudstjenesten søndag, ble denne sunget så flott at det imponerte alle som
var der!
Lørdagen avslutta vi med «tårnagent-pølser», og etter gudstjenesten søndag ble det servert
«kirke-gele» i prestegarden.
Bibel-utdeling til 5.trinn:
-også i år ble elevene på 5.trinn invitert til å motta en bibel på høsttakkemessen.
Totalt 18 møtte opp på dette.

På Tretten var Tore Thomassen med, og hadde musikalske innslag under gudstjenesten.
Advents-samlinger for 4-åringer:
-for dette årskullet har vi hatt tre samlinger. Den første hadde ungene i «sin» kirke, de to siste var sammen.
Prest og kantor er jo de som står for det faglige innholdet i disse samlingene, og heldige er vi
som har Øyvind til å samtale med ungene om dåp og advent her.
Kari har funnet sanger som passer til denne tida, og gjør en flott jobb med å lære oss disse!
På gudstjenester 1. og 2. søndag i advent får ungene utdelt «Min kirkebok». Her blir de også
tatt med i samtalen om advent, og de er med og synger.
Totalt 19 unger var med på disse samlingene.
Konfirmasjon:
-her har utvalgene vært med rundt oppgavene ifht konfirmasjons-festene og selve konfirmasjonen.
Konfirmasjons-festene som foregikk etter samtale-gudstjenestene, ble også i år holdt på
Havrebua Stav og Øyer prestegard.
Utvalgene bidro her med innkjøp, pynting og praktisk gjennomføring av dagene.
Kirkekontoret ordnet med fotograf.
Foreldrene hadde selv med kaker- og matfat, og det resulterte i flott servering!
Konfirmasjonsdagene stilte vi med folk til å hjelpe ungdommene med kapper, og noen av oss
var kirkeverter.
Når ungdommene kom ut av kirka konfirmasjonsdagen, fikk de hver si rose! Dette som en
liten hilsen fra menigheten, og som ble satt stor pris på!
Nytt av året var at det ikke ble tatt imot kort/gaver til fordeling. Dette pga at det har vært et
stort ansvar med store verdier som ble levert inn til de frivillige som stiller opp. Det har også
blitt synliggjort store forskjeller i hvor mye den enkelte konfirmant fikk, og dette har ikke vært
noen god følelse for noen.
Avgjørelsen om å avslutte denne «servicen» ble tatt i rådet, og flott respektert av bygdas
befolkning!
I forkant av alle samlinger har utvalgene hatt planleggings- og arbeidsmøter.
Men vi har ikke kunnet gjennomføre oppleggene uten flott bistand fra de ansatte!
Også i år vil vi takke unger og foreldre/foresatte!
Det er dere som gjør det spennende!!!

Diakoniutvalget
Diakoniutvalget har bestått av:
Eldar Kjørstad, Ann Karin Hongshagen, Erling Haugen, Gro Helene Hjelmstad, Alma Hovda
Bø, Solbjørg Skruklien
Etter valget 2013 er følgende sammensetning: Arnhild Nachtnebel, Oddvar L. Pedersen,
Ingrid Fuglehaug, Jens Roar Paulsrud. Solbjørg Skruklioen er KN-kontakt
Eldar Kjørstad har hatt ansvaret for formiddagstreffene på Tretten sjukeheim og Gro Helene
Hjelmstad for formiddagstreffene på Bakketun bosenter.
Kontaktperson for Kirkens Nødhjelp har vært Solbjørg Skruklien.
På Bakketun bosenter har det blitt arrangert formiddagstreff den siste torsdagen i måneden, i
alt ni treff. Planen for treffene blir lagt i samarbeid med Ingrid Holtet og Alma H. Bø. Disse to
har også vært med på å lede treffene.
I vårhalvåret hadde vi følgende program: Odd H. Løvseth fortalte om Øyerfjellet året rundt og
leste egne dikt, og Ole A. Gillebo hadde et program fra sitt opphold i Kina. Elever fra Øyer
kulturskole og Terje og Elise Hong underholdt i april og mai. I juni-treffet hadde vi besøk av
Hallbjørg og Tore Briseid med sitt Blix-program.

Høstprogrammet: Marie Skavnes og Lars Berg med fele/trekkspillI, Mari Botterud med
«Ordførerens hjørne, Kari I. Lien presenterte «Salmer og sanger vi gjerne hører» og
Seniorkoret avsluttet sesongen.
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 hatt en månedlig hyggestund for
beboerne. Dette er formiddagstreff som er lagt til den siste torsdagen i hver måned, unntatt
juni, juli og desember. Det serveres kaffe og kaker, litt underholdning og dessuten god tid til
en hyggelig 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
Erling Haugen, Øyer Trekkspillklubb, Marie Skavnes og Lars Berg gitt beboerne fine
musikalske opplevelser. Odd Løvseth har vist en fin lysbildeserie «Øyerfjellet Året Rundt»,
og vi har også fått nyte Arne Nustads allsidighet når det gjelder sang og diktlesning.
Diakoniutvalget er ovennevnte underholdere stor takk skyldig, ikke minst fordi de har
opptrådt uten noen form for godtgjørelse.
Solbjørg Skruklien organiserte også dette året Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
Tradisjonen tro ble det i forkant av innsamlingen arrangert en inspirasjonskveld for
konfirmanter og foreldre på Øyer ungdomsskole. Konfirmantene samlet inn kr. 17376,- på
Tretten og kr 34881,- i Øyer.
På Bakketun har Solbjørg Skruklien ledet og stått for kaffeserveringen på gudstjenestene.
Det har til sammen vært fire gudstjenester i løpet av 2013. Øyvind Sagedal og Kari Irene
Lien har som vanlig vært med på disse.
Kirkeutvalget
Kirkeutvalget har fram til valget bestått av: Synnøve Bratt, Knut Kramprud, Bente Kråbøl,
Amund Sandvik.
Vask av alle konfirmantkapper i forkant av årets konfirmasjon.
Dugnad i kirkene, pussing av sølv, vinduspuss, støvtørking og vask av alle benker i kirkene.
Jubileum for 50, 60 og 70 års konfirmanter var i år den 29. september på Tretten og 6. oktober i Øyer. Kirkeutvalget har stått for utsending av invitasjon og påmelding til disse arrangementene Dette er populære tiltak, mange ser fram til et møte med sine ungdomsvenner.
Først var det gudstjeneste i kirkene og etterpå var det samvær med lunsj, sang og taler på
henholdsvis Glomstad og Nermo. Fotograf var Hanslien
Til Høsttakkegudstjenestene avtalte vi med Bygdekvinnelagene slik at de pyntet i kirkene.
Pynting til fest-gudstjeneste på ungdomsskolen 17.-mai.
Kirkegårdsutvalget
Kirkegårdsutvalgets medlemmer: Kåre Odden, Svein Ørslien, Øystein Svendsen, Ole Chr
Mathisen, Morten Brendløkken.
Vårdugnaden på Tretten var berammet til den 29. april, den ble avlyst p.g.a. regnskyll. Vi
prøvde igjen den 4. mai, men denne dagen begynte det å snø. Den 7. mai tillot været at vi
fikk gjort oss ferdig. Takk til dugnadsgjengen 25-30 pers som stilte på 2 og 3 dugnader og til
saniteten som sto for kaffe og kaker på alle 3 dugnadsdagene.
På parkeringsplassene ble det en del skade på grunn av flomvann, det ble nødvendig å kjøre
på til sammen fire lass med grus for å få plassene fine igjen.
I Øyer var dugnaden den 30. april. Her var det bra vær og rakingen gikk bra unna. Dugnadsgjengen, i alt 30 personer, besto av folk fra 2 til over 80 år. Saniteten sto for servering av
kaffe og kaker.
Det ble satt opp nytt gjerde øst på kirkegården som avslutning av gravrekkene. Dette arbeidet sto Haugskaran Jørn, Arne og Kristian for. Lektene var kappet av Odd Letrud og malt av
2 afghanske gutter
Jan Bjørge har tatt på seg å sage ned noen trær og renske kratt. Han får veden mot at han
ordner opp med kvisten.
Bårerommet har fått en etterlengtet oppussing, veggene er malt i kvitt og grønt, av Morten og

Jørn. Teppet som har ligget på gulvet er fjernet og erstattet med skiferflis, dette arbeidet er
utført av Erik Bratt. Det har blitt riktig så lekkert.
I Øyer ble det også kjørt på noe grus på kirkevangen og deretter høvlet.
Ellers har vedlikeholdet gått sin gang både på Tretten og på begge gravplassene i Øyer.
Kirkegårdsutvalget vil takke alle som har bidratt for arbeidet.

Sammensetning etter valget er Synnøve Bratt, Bente Kråbøl, Kåre Odden, Kjell G.
Musdalslien, Tove M. Bjørnstad og Anne M. Steinsli, kirketjener Morten Brendløkken
og kalles nå kirke- og kirkegårdsutvalget.
.
Utvalg for kirkemusikk
Utvalget har bestått av: Brit Haaland, leder, Gro Helene Hjelmstad og Eldar Kjørstad fra
ØTKR, Annemor Rivertz Torgersen, Liv Svendsen Berg, Kari Irene Lien, sekretær.
Etter valget i Øyer og Tretten kirkelige råd på høsten, gikk Eldar Kjørstad ut av utvalget. Nye
representanter fra rådet er Inger Stalheim Thorsen, Tretten, og Jan Tore Bjørnhaug, Øyer.
Utvalget har hatt 3 møter.
Det har i løpet av året vært en omorganisering av utvalget. Vi har gått tilbake til ordningen
med at kantor /organist er leder i Utvalget for Kirkemusikk. Sekretær velges primært blant en
av de to som sitter i utvalget fra rådet.
Konserter:
(Et konsertprosjekt på starten av året har gått ut på grunn av sykdom.)
7. november: Konsert i Øyer kirke med Tristan Willems, Joaquim de la Cuesta, Matti
Saarinen
24. november: Konsert i Øyer kirke med Utsiktsbakken Brassband, til inntekt for nytt orgel, i
samarbeid med Orgelkomiteen.
27. desember: Tredjedagskonsert med Mathias Gillebo, Hans Olav Gorset, Lars Henrik
Johansen. I samarbeid med Øyer Kirkeakademi.
Orgelkomiteen
Komiteen består av: Rigmor Aarø Spiten, Randi Bolstad, Jan Erik Nordlien, Ole Gunnar
Austvik, Kari Irene Lien.
Orgelkomiteen har hatt fire møter.
Dette året har vi brukt tid på å finne en god konsulent til å bistå komiteen videre i saken.
Bjørn Boysen har takket ja til oppdraget. Den 3. mai ble det inngått kontrakt med konsulent
Bjørn Boysen fra Oslo, i møte med leder i ØTKR Geir Korslund, kirkeverge Berit Sundli og
medlemmer fra orgelkomiteen; Randi Bolstad, Rigmor Aarø Spiten og kantor Kari Irene Lien.
Konsulenten har innhentet godkjennelse på anskaffelse og plassering av nytt orgel fra
Riksantikvaren.
Vi har hatt konsulenthjelp fra COWI for å teste bæreevnen på orgelgalleriet. Her trengs det
ingen utbedringer.
Utsiktsbakken Brassband hadde konsert i Øyer kirke den 24. november til inntekt for orgelet.
Orgelsaken har gjennom året mottatt gaver fra grupper og enkeltpersoner og donasjoner ved
begravelser på til sammen kr 93.500.På orgelkontoen ved årsskiftet sto det kr. 653.581,Orgelkomiteen takker hjertelig for alle som gir ved de ulike anledningene!

Økonomiutvalget
Utvalget har bestått av: Kristian Tande, Geir Korslund, Synnøve Bratt. Kirkeverge Berit
Sundli har vært med på møtene.
Etter valget har vi slått sammen arbeidsutvalget og økonomiutvalget til arbeidsutvalg, og
sammensetningen er: Alma H Bø, Synnøve Bratt, Håvard Sagheim, Ann Karin Hongshagen
Utvalget har hatt 6 møter i løpet av året.
Viktige saker har vært:
Analyse av regnskap 2012 som grunnlag for budsjettarbeid 2014.
Forarbeid før dialogmøte med kommunen.
Økonomiske rapporter og justering av årets budsjett.

Gudstjenesteutvalget
Utvalget 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 ikke hatt møter i år.
Åpen kirke
Det ble igjen åpen kirke i begge sokn i juli 2013. Mange frivillige stilte opp til denne tjenesten.
Besøket varierte fra 0 til 30 om dagen. De besøkende 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.
Menighetssal
Menigheten i Øyer får bruke prestegårdsalen til møter og annen virksomhet. I år har vi
investert i oppvaskmaskin (godkjent for offentlig bruk) og stor kaffetrakter. Det er kjøpt inn 8
termokanner og det er rydda i skapene. Dette gjør kjøkkenet mer hensiktsmessig å bruke.
Det er kopper til ca. 100 personer.
Menigheten på Tretten bruker Kapellet til enkelte menighetsaktiviteter. Her er det ikke innlagt
vann, så det må baseres på engangsservice.
Frivillig mannskap
Vi har godt over 100 frivillige medarbeidere i Øyer og Tretten. Det fortjener en applaus! Vi
har nevnt arbeidet i de ulike utvalgene, og i tillegg er rådsmedlemmer og varamedlemmer
kirkeverter i forbindelse med gudstjenestefeiring. På gudstjenestene har vi også frivillig
klokkertjeneste og liturgisk kor bidrar til god sang. Konfirmantene er ministranter og prestens
medhjelpere ved innsamling av offer og andre oppgaver.
Utover dette har vi frivillige i korvirksomhet og Klokkeklang lages og distribueres av frivillige.
De frivillige ble takket på en fest 20.dag jul. I år samlet festen 60 deltakere. Gryterett, ris og
salat, kaffe og bløtkake var trakteringa, forskjellige kulturelle innslag med bl.a. tre bladHaugen, Morten Jostad og Vibeke Horsberg, allsang og gang rundt juletreet. Det er 4. gang
vi har fest for frivillige samtidig med at vi synger jula ut i prestegården. Det har blitt en fin
tradisjon.
Menighetsbladet Klokkeklang
Klokkeklang har i 2013 kommet ut med 7 nummer med i alt 160 sider. Som tidligere år har vi
hatt noen faste spalter, bl.a. gudstjenesteplaner, kirkelige handlinger, nytt fra Øyer og Tretten
kirkelige råd og gavelista. I de fleste nummer har soknepresten eller rådsleder et innlegg.
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 god. Ole J. Gillebo sluttet som
redaktør i sommer, ny redaktør er Håkon Tande. Redaksjonskomite er Gunvor Jutulstad
Vangen, Jo Lagethon og representant for ØTKR Alma Hovda Bø. Jørn Haug er kasserer.
Klokkeklang 2013 var den 66. årgangen.

ØTKR retter også gjennom årsmeldinga en stor takk til alle som bidrar til at
menigheten kan ha så stor aktivitet.

Kirkelig virksomhet, utdrag fra årsstatistikk 2013
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 2013 ble det avholdt 103 gudstjenester i Øyer og Tretten sokn, med til sammen 5392
deltakere: 82 gudstjenester i soknenes kirker, 14 på institusjon, 7 gudstjenester avholdt
andre steder.
Av dette var det 6 familiegudstjenester, 3 ungdomsgudstjeneste, 4 gudstjenester for
barnehager og skoler, 5 konfirmasjonsgudstjenester, 3 julaftensgudstjenester, 2
folkemusikkmesser og 2 økumeniske messer. Det har vært 3 fjellmesser, 1 friluftsmesse,
gudstjenester på Tretten sjukeheim og Bakketun. Ukentlige tidebønner i begge kirker.
Totalt ble 23 dåpshandlinger utført i 2013, og antall konfirmanter var 59. 15 kirkelige vigsler
har funnet sted, og 46 kirkelige gravferder.
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 2013 ble det
arrangert i 1 konsert i egen regi.
Det er samlet inn offer/kollekt i kirkene for til sammen kr 90527,- av dette er kr. 41723 til
egen virksomhet.
Økonomi
Regnskapet for ØTKR 2013 legges fram på møtet
Tabellen nedenfor viser hovedtrekk i den økonomiske utviklingen for Øyer og Tretten
kirkelige råd de siste 5 år.

Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter
Regnskapsmessig
mindreforbruk/merforbruk

2013
5 144 108
4 869 253
274 855

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

Av driftsinntektene i 2013 er kr 236 200 festeinntekter for gravsted, og kr 2 860 000
driftstilskudd fra Øyer kommune.
De største driftsutgifter er til lønn, energi, husleie Tingberg, avgifter, gebyrer og lisenser
Grunnen til den store endringen i driftsinntekter og driftsutgifter fra 2012 til 2013, er tilskudd
på kr 755.000 fra kirkerådet til oss som vertsfellesråd for trosopplæringssamarbeidet i Sør
Gudbrandsdal prosti. Vi måtte si fra oss denne oppgaven, Ringebu sokneråd er nå
vertsfellesråd og pengene er i sin helhet overført dit.

Øyer, den 17. februar 2013

