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TYDAL MENIGHETSRÅDS/TYDAL KIRKELIGE
FELLESRÅDS ÅRSRAPPORT FOR 2017
I. Formål, visjoner, paragrafer
Kirkeloven og lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd, av 7. juni 1996, innebærer at soknet er egen
selvstendig juridisk enhet.
Kirkelovens §5 om soknets organer, sier: «I hvert sokn skal det være et menighetsråd.
I kommuner med flere sokn skal det være et kirkelig fellesråd. Menighetsrådet treffer avgjørelser og
opptrer på vegne av soknet når det ikke er fastsatt i, eller i medhold av lov, at myndigheten er lagt til
kirkelig fellesråd eller annet organ.
I kommuner med bare ett sokn, utøver menighetsrådet de funksjoner som ellers ligger til kirkelig
fellesråd».

Målsetting iflg loven
Menighetsrådet er menighetens styringsorgan og har et særlig ansvar for å virkeliggjøre kirkens
oppdrag i lokalsamfunnet.
Menighetsrådets formålsparagraf, §9 i Kirkeloven, sier: «Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet
henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan
bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om
gode formål, og legemlig og åndelig nød avhjulpet».
Menighetsrådet skal også ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknet,
utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomheten i soknet, og ivareta soknets interesser i forhold
til kommunen.

Strategiplanen for Tydal menighet
Tydal menighets visjon: ”En kirke med plass for livet”.
Menighetsrådet ønsker å stå for en kristendom der hele menneskelivet får plass. Tydal menighet skal
derfor være en inkluderende og involverende folkekirke-menighet som:
- er åpen for alle
- er et sted der alle kan føle seg hjemme
- er samfunns- og samtidsengasjert
- gir rom for glede og livsglede
- har en sosial funksjon.
Vi ønsker at kirkene våre skal være et rom for alle. Med plass for konserter og gudstjenester. Store og
små.

NB: Endret arbeidsfordeling og samarbeid med kommunen
Kirkelovgivningen innebærer en selvstendiggjøring av den lokale kirke, i og med at
forvaltningsansvaret ble overført fra kommunen til menighetsrådet. Menighetsrådet som fellesråd er
administrativt og økonomisk ansvarlig for drift og vedlikehold av kirker og kirkebygg, drift og
forvaltning av kirkegårder, drift av menighets- og prestekontor, personal- og budsjettansvarlig.

Kommunen har fortsatt det bevilgende ansvar for den kirkelige virksomhet, og er forpliktet
til å dekke utgifter til de ovennevnte formål i samsvar med Kirkelovens §15.

II. MENIGHETSRÅDET/FELLESRÅDET
Tydal menighetsråd/Tydal kirkelige fellesråd har i 2017 bestått av følgende personer:
Medlemmer
Varamedlemmer (i rekkefølge)
Kari Slungård
leder
Anne Karin Brandsfjell
Eivind Østbyhaug
nestleder
Hilde Ragnfrid Kirkvold
Anne-Lise G. Risan
Hallstein Engan
Ingar Hanssen
Gunvor Jensvold
Bodil Synnøve Græsli
Jytte Hanne Lunden
Mette Vaarheim Aftret
Børge Hanssen
politisk representant
Per Kvalvaag
sokneprest

Menighetsrådsmøter / behandlede saker
Det ble i 2017 avholdt 6 møter tilsammen i MR / FR. 1 menighetsmøte (årsmøte). Det ble tilsammen
behandlet 30 saker i menighetsråd/fellesråd. Tydal sokn har møtt på budsjettmøte i kommunen..

III. De ansatte
Alle stillinger har vært besatt. Bemanningen utgjør 4 faste stillingshjemler i tilsammen 1,45 årsverk.
Prester i perioden

Per Kvalvaag

sokneprest Selbu

Faste stillinger under Fellesrådet
Gaute Kirkvold

organist

30 % stilling

Bård-Ole Rolseth

kirketjener og kirkegårdsarbeider

50% stilling

Heidi Kristoffersen
Nina Lunden

kirketjener
daglig leder og kirkeverge

15% stilling
50% stilling

LIKESTILLING
Tydal menighets-/fellesråd har en lik fordeling kjønnsmessig. Av faste medlemmer ser man at man har
4 menn og 4 kvinner. Liketall kjønn er oppnådd. Ved menighets-/fellesrådsvalg jobber
nominasjonskomiteen ut ifra en demokratisk og god fordeling. Her nevnes både grendevis og kjønn.
Viktig at MR/FR består av en så lik kjønnsfordeling som mulig. Men i ei lita bygd som Tydal kan det
være vanskelig å få til.
Staben har bestått av 2 menn og 2 damer i tillegg til mannlig prest. Pr. i dag er alle stillingsprosenter
besatt. Tydal menighetsrådd-/fellesråd tenker bevisst på kjønnslikhet i styre og faste stillinger.
DIKRIMINERINGSLOVEN OG DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN
Tydal menighet ønsker at kirkene skal være åpen for alle. Ingen skal ekskluderes. Tydal menighet vil
jobbe for at virksomheten skal være mest mulig tilgjengelig for alle. Planene for en permanent
rullestolrampe ved kapellet i Stugudal er fortsatt under prosjektering, da andre økonomiske tunge løft
har måttet gå foran. En midlertidig løsning, som brukes ved hver gudstjeneste og andre aktiviteter i
kirken, er fraktbare ramper.

IV. KOMITEER OG NEMNDER
Kirkegårdsnemnda for Stugudal kapell Valgperioden 2015-2019:
Ola Reitan (leder), Bergliot Rotvold, Ann Elin Sesseng Nordfjell, Heidi Kristoffersen og kirkevergen

Kirkegårdsnemnda for Tydal kirke Valgperioden 2015-2019
Jytte Lunden (leder), Gisle Kjøsnes, Berit Aune, Bård Ole Rolseth og kirkevergen

Fra pkt.7 i vedtektene for Tydal Minnefond, siteres følgende:
«Ved hver kirkegård skal det være en kirkegårdsnemnd som oppnevnes av menighetsrådet for
menighetsrådsperioden. I hver nemnd skal menighetsrådet være representert med minst ett medlem.
Kirkegårdsnemnda planlegger og leder arbeidet med å holde kirkegårdene vakre og velstelte, og de
kan til dette bruke av Minnefondets midler for vedkommende kirkegård. Større arbeider og
forandringer på kirkegårdene må ikke settes i gang uten at planene er lagt fram for Menighetsrådet».
Valg av representanter i kirkegårdsnemndene har for valgperioden fraveket vedtektene fra
minnefondet. Det er ingen representanter fra menighetsråd som er valgt inn. Sekretær for
menighetsrådet, kirkevergen, samt 1 repr. fra de ansatte er representert i kirkegårdsnemndene.
En av arbeidsoppgavene for kirkegårdsnemndene er bl.a. å organisere rydding av kirkegårdene, helst
før den 17.mai når forholdene tilsier det. Kirkegårdsnemndas arbeid skal skje i nært samarbeid med
kirketjener og kirkeverge. Nemnda har ikke ansvaret for den daglige drift av kirkegården. Det er
inngått en avtale med Tydal Hagelag om beplantning på minnefondsgraver. Avtalen gjelder frem til
2018.
Arbeidsutvalg for Tydal menighetsråd/kirkelige fellesråd
Mandatet: Forberede saker til MR/FR. Avgjøre mindre saker på vegne av MR/FR.
Består av leder, nestleder, daglig leder/kirkeverge, sokneprest. Økonomiske saker inntil kr. 10.000,- og
som ikke anses å være omstridt, kan vedtas av AU.
Redaksjonskomiteen Menighetsbladet
Medlemmene skal bidra med å skrive og ta bilder til bladet. Være med og finne passende emner, få
folk til å skrive bidrag, klarere innsendte tekster og bilder før levering til redaktør. Det ble i 2013
inngått avtale med Selbu-Trykk AS om setting av menighetsbladet. Redaskjonelt stoff sendes SelbuTrykk AS før trykking og setting.
Hjemmeside-komite
Felles hjemmeside for Selbu og Tydal, derav Tydal også har tilgang til å legge ut sine aktiviteter. I
tillegg er det også en egen del for Tydal på hjemmesiden. Adresse til hjemmesiden er
www.tydalmenighet.no eller www.selbumenighet.no
Kirkevergen og soknepresten vil for øvrig fortsatt formidle aktiviteter på facebookgrupper.
Frivillig-utvalget
Skaffer kirke-, kaffeverter og tekstlesere til gudstjenestene, i samarbeid med sokneprest og/el
forrettende prest. Konfirmantene har bidratt noe. Frivillig-utvalget kan evt. også bidra med tips og
koordinering av menighetens frivillige totalt.
Perioden 2015-2019: Mette Vaarheim Aftret, Ingar Hanssen, Bodil Synnøve Græsli
Barneklubb-ledelsen
Selvstendig forening. Lede klubben, organisere frivillige blant foreldrene. Trosopplærer driver denne
nå, med hjelp av foreldre. Per er innom barneklubben noen ganger. Vi har i 2017 mottatt
trosopplæringsmidler som dekker drift av barneklubben.

V. ADMINISTRASJON OG FORVALTNING
Kirkeverge, menighetskontor etc.
Menighets-/fellesråd er arbeidsgiver for de ansatte innenfor den kirkelige sektor.

Kirkevergen/daglig leder Nina Lunden har vært i stillingen siden 1.november 2007.
Tydal menighet har en utmerket stab. Meget profesjonell og godt teamarbeid.
Heidi Kristoffersen er fra 01.04.2017 ansatt som kirketjener på Stugudal. Velkommen til oss og håper
du får mange fine år sammen med oss.
Det har vært begrenset aktivitet i administrasjonen i 2017. Dette skyldes sykefravær store deler av
2017 og kun det høyst nødvendige er klart gjennomført.
Lydanlegget i Tydal kirke er skiftet ut og med det friskmeldt.. Har fått gode tilbakemeldinger på at det
nå er bra.
Tak på Stugudal kapell er skiftet. Ferdigstilt i juni 2017. Taket ble veldig fint.

Økonomi
Tydal Sokns resultatregnskap for 2017 er lagt fram med et overskudd i drift på kr. 139.868,86
Tilskuddet fra Tydal kommune utgjorde i 2017 kr.1.200.000 og i tillegg kr. 55.000,- til drift
kirkegårder.
I tillegg er det også mottatt et tilskudd på kr. 40.000,- til lydanlegg og 80.000,- kr til dekning av
utskifting av tak uthus på Aune, minnelund Aune og Stugudal samt lys på kirkegårdene.
Vi har fått dekt litt av lønn i administrasjon av trosopplæringsmidler. Stor refusjon av sykepenger, da
det har vært sykmeldinger delvis hele 2017 – utgjør kr. 174.384,-. Med bakgrunn i tallene har vi
egentlig et underskudd på kr. 34.515,14. Men hadde vi ikke hadd ledige lønnsmidler hadde vi
selvfølgelig ikke brukt så mye penger heller. Så sjansen for at vi mer eller mindre har havnet på et
resultat på kr. 0,- er stort, hvis man ser bort ifra sykemeldinger og refusjon sykepenger. Det er innleid
minimalt med vikarer i 2017. Økonomien ser ut til å være under kontroll, men vi må fortsatt ha stort
fokus på økonomien. Den gir ikke rom for store krumspring.

Kirkene
Stugudal kapell fikk nytt tak i 2017.
Tydal kirke og prosjektering av utskifting av bordkleeing er ikke kommet så langt. Fokuset har vært
nytt tak på Stugudal kapell. Prosjektet har ikke kommet i gang, noe som skyldes stort sykefravær.
Lydanlegget trenger hastereparasjon.
Det ble, som tradisjon tro, holdt Åpen kirke sommeren 2017. Tusen takk til Tydal pensjonistforening
som nok en gang stilte opp og tok på seg oppdraget. Åpningstidene var onsdag, fredag, lørdag og
søndag kl. 12-16 i juli måned. Vi tar en evaluering på Åpen kirke.

Kirkegårdene
Tydal hagelag har også i 2017 beplantet minnefonds-/legatgraver. En ordning vi er meget godt
fornøyd med. Tydal hagelag gjør en kjempebra jobb. Avtalen går ut i 2018.
I kirkegårdsarbeiders ferie sommeren 2017 fikk vi leid inn skoleungdom. Dem malte både bårehus og
uthus i tillegg til at dem klippet gress på kirkegården. Laila Berggård var innleid for Stugudal.

VI. GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER
Det ble avholdt 24 gudstjenester, herav 5 gudstjenester med nattverd, 2 var friluftsgudstjenester.
Til sammen 6 barn ble døpt – av disse er 3 bosatt i soknet. Antall konfirmanter: 3
Antall vielser: 0. Antall begravelser: 9.

VII. ANNEN KIRKELIG VIRKSOMHET
Konfirmantarbeid
I konfirmantåret 2016/17 hadde vi 3 ungdommer som konfirmanter. I inneværende skoleår har vi 10
konfirmanter.
Et mål for konfirmasjonstiden har vært å gjøre konfirmantene fortrolig med praktisk gudsdyrkelse
(gudstjeneste, bønn, lystenning, bordvers osv). De skal få eierskap til kirka og pusterom der. De skal
bli kjent med noen sentrale bibelfortellinger og greie å koble disse sammen med sitt eget liv.
Konfirmantåret starter i august med leir torsdag-søndag, på Laberget ved Skogn. På høsten er det
undervisningssamlinger. Semesteret avsluttes med lysmesse/superlørdag sammen med Bjørn Vevang
og lokale musikkrefter.
På våren lager vi prosjektgudstjeneste som framføres torsdag 1 ½ uke før konfirmasjonen.
Menigheten spanderer en dagstur til Trondheim bymisjon med middag. Det er et verdifullt og
populært tiltak, og en forberedelse til menighetens fasteaksjon, som går til bymisjonen.
I opplegget inngår noen fellesarrangementer i Selbu: Friluftsdag på Årsøya, bibelshow med
omreisende ungdomsteam, pilegrimsvandring til Granby gård. Etter MR-vedtak betaler menigheten
skyss én vei, mens foreldrene kjører den andre.

Ungdomsledere
I 2017 hadde vi god hjelp fra to flinke ungdomsledere, men disse falt fra underveis pga skole og
hobbyer.

Barneklubb
Barneklubben drives av dalførets trosopplærer. Foreldrene bistår på omgang, delvis sammen med
konfirmanter. Det må vurderes hvor mye konfirmantene skal bidra her.
Deltakerantallet er for tiden ca 8-20. Foruten hobby, fri lek og mat er bordvers og liten samlingsstund
med sang og lystenning/bønn faste innslag. Særlig rundt høytidene har vi mer omfattende
trosopplæringsopplegg, gjerne med invitasjon til kirkebesøk. Det er dårlig oppmøte på gudstjenester
fra barnas familier.
Dersom barneklubben også i fortsettelsen skal kunne finansieres av trosopplæringsmidler, må MR
sikre at klubben får tilstrekkelig karakter av «søndagsskole».

VIII. FORMIDLING, MERKEVAREBYGGING, REKLAME, PR
Menighetsblad
Menighetsbladet kommer ut med to nr i året: Advent/jul og forsommer. Svein Sørlie representerer
Tydal i redaksjonskomiteen. Det er rom for at flere engasjerer seg og systematisk sørger for at aktuelle
tekster med fotos kommer inn til redaksjonen. Distribusjonen er ikke helt i boks. Det mangler som
regel blader på Væktarstua og i butikker/kafeer. Usikkert mht bibliotek og skole. Bør tas tak i av noen.
Det er rikelig blader «til overs» i Selbu pr nå.

Hjemmeside
Det er opprettet en felles hjemmeside med Selbu. Arbeidet med sida er i gang i Selbu. Ingen har hatt
særlig ansvar for å sikre at Tydal kommer til orde på sida.

Annonsering, plakater, reklame
Noen ganger når vi har nedlagt mye arbeid i å få til et arrangement, svikter vi på oppløpssida med for
dårlig kunngjøring/reklame. Her er det stort forbedringspotensiale og behov for en gjennomtenkt
strategi.

Arrangementer og tiltak som ikke er nevnt ovenfor
-

Menighetens årsfest på Kafé Posten

-

Utdeling av dåpslys til alle dåpsbarna.

-

Utdeling av bibler til alle brudepar.

-

Utdeling av konfirmantbibel.

-

Fest for 50-årskonfirmantene på Kafé Posten

-

Utdeling av ”Min kirkebok” til døpte 4 åringer, bok til alle døpte 5-åringer og 6-års bok til
alle døpte 6-åringer

-

Samarbeidet med pilegrimsførerne om dagsvandring for hyttefolk og fastboende fra
Sylsjøen med gudstjeneste og varm mat i Stugudal kapell under fellesvandringen
sommeren 2017.

-

Det ble arrangert karnevalsgudstjeneste med rotteboller og orgelbrus. Kjempepopulært
tiltak som videreføres.

-

Det ble arrangert påskemåltid ved gudstjenesten Skjærtorsdag. Også et populært tiltak
som videreføres. Vokst seg ut av sakristiet, så nå dekkes langbord i midtgangen av kirka.

-

Det ble avholdt en kort andakt ved Påskecross`n Tydal MK arrangerer hvert år. En stor
suksess som videreføres.

IX. SLUTTORD
Tydal menighetsråd/Tydal kirkelige fellesråd står overfor store utfordringer i henhold til utbedringer
av kirkene i tida fremover. Vi har en rammeoverføring fra kommunen på 1.255.000,- kr i 2018. Av
disse midlene er det 55.000,- som går til drift av kirkegårdene. Menighetsråd/fellesråd må fortsatt være
fokusert på stram økonomistyring.
Av investeringer fremover er det ett punkt vi må prioritere:
-

Utbedre utvendig panel på Tydal kirke

TM/TKF ønsker en aktiv folkekirke til glede for hele menigheten. Tydal barneklubb er en godt etablert
instans, som vi vil bygge videre på.
TM/TKF vil rette en stor takk til de ansatte, og ikke minst til alle frivillige som stiller opp! Den store
frivillige innsatsen er for oss et signal på at våre kirker står sterkt i bygdesamfunnet.
TM/TKF er godt fornøyd med 2017, tross sykmeldinger.

Tydal, 15.02.2018

Nina Lunden , daglig leder/kirkeverge

