Deres ref.:

Vår ref.:
16/00001-067

Vår saksbeh.:
Ole Morten Olufsen

Arkivkode:
012.1

Dato:
16.03.2018

Årsmelding Klinga menighet 2017:
Klinga Menighetsråd har i 2017 bestått av.
Leder
Nestleder
Sekretær
Barn og ungd.rep./ leder diakoniutvalget

Håkon Rygh
Trine Spillum
Åge Brikselli
Birgith M. Borch Lenes Østnes
Turid Flosand
Torgeir Flakk
Torgeir Liasjø, vikar geistlig representant
(januar – juni)
Birgith M. Borch Lenes Østnes, vikar
geistlig representant (august – desember)
Varamedlemmer.
1. Turid Annie Bogen Willadsen
2. Toril Bjørnseth Sævik
3. Jon Ingvar Borch Lenes Østnes
4. Siv Elin Haugan.
Merk! Fra august – desember er Turid Annie Bogen Willadsen fast medlem da Birgith M. Borch
Lenes Østnes er prestevikar, og geistlig representant i rådet.
Dermed flytter de øvrige varamedlemmene alle ett hakk opp.
Fellesrådet:
Representant i Fellesrådet: Håkon Rygh og vara Turid Selnes Flosand
Ansatte med særlig ansvar for Klinga menighet:
Diakon Jon Ingvar Borch Lenes Østnes
Kantor Przemyslaw Mikolajczyk
Trosopplærer:
Ellen Brorsson/ Elisabeth Moen Rørvik
Kirketjener Svein Heggdal/
Jonas Sylstad
Konfirmantlærer Anne Britt Moltumyr/ Birgith
M. Boch Lenes Østnes
Sekretær Heidi Lund Moen
Vikar sogneprest (januar – juni)
Prestevikar (januar – juni )
Vikar sogneprest (august – desember)

Torgeir Liasjø
Birgith M. Borch Lenes Østnes
Birgith M. Borch Lenes Østnes

Underutvalg:
Adresse:

Tlf.

E-post/Internett:

Bankkonto / Org.nr.:

Abel Meyersgt. 10
7800 NAMSOS

Tlf: 91382409

ole.morten.olufsen@kirken.namdal.no
www.kirken.namdal.no

4400 40 90435
976 999 134

Diakoniutvalg;

Leder Birgith M .Borch Lenes Østnes, Turid Selnes Flosand, Siv Elin
Haugan, Toril Bjørnseth Sævik og Håkon Rygh,
Diakon Jon Ingvar Borch Lenes Østnes – sekretær

Trosopplæringsutvalg: Birgith M. Borch Lenes Østnes , Astrid Bergslid, Ellen Brorsson og
Elisabeth Moen Rørvik

Menighetsbladet: Håkon Rygh har vært menighetsrådets representant i redaksjonen.
Det er i året avholdt 10 møter og behandlet 74 saker.
Stillingen som sogneprest er utlyst to ganger, men ingen søkere.
Arbeidsoppgaver 2017
Mandag 12. juni arrangerte diakoniutvalget «Eldres dag» med gudstjeneste i kirka og påfølgende
arrangement i kirkestua. Toril Bjørnseth Sævik, Turid A.Willadsen og Trine Spillum sto for
bevertningen og serveringen i kirkestua. Takk for innsatsen til dem.
Fredag 29 juli arr MHR Olsokgudstjeneste på Sævik gamle kirkegård.Liturg var Mark Akali,
organist Przemyslaw Mikolajczyk. Musikalske innslag ved Jarle Holien og Håkon Rygh – sang og
Heidi Lund Moen spilte tussefløyte. Gunhild og Håkon Rygh og Turid Selnes Flosand sto for
bevertningen. Åge Brikselli var tradisjonen tro klokker.
Høsttakkefest søndag 22. oktober.
Torgeir Flak, Ivar Solum og Håkon Rygh har rettet opp muren ved kirka.
Minnefondet
Det kan fortsatt gis penger til minnefondet ved YX Bangsund, COOP Extra Spillum og Marit
Wester, Klinga. Det er og mulighet for å gi minnegave i kirka. «Minnefondkassa» står i våpenhuset
og der er også giverkort.
Diakoniplan er vedtatt for 2017.
Trosopplæringsplanen er vedtatt for 2017
Menighetsrådet takker alle som står på for Klinga menighet: Turid S. Flosand, Turid Willadsen og
Trine Spillum som har ansvar for menighetsbasaren. Torgeir Flak for arbeidet med
konfirmantjubileet for 50-60 og 70 års konfirmantene. Birgith og Jon Ingvar Østnes for deres
innsats i barn og ungdom og diakoniarbeid.
Ole H. Røthe med sitt store arbeid med Jubileumsboka om Klinga kirke/ menighet. I tillegg har han
bidratt med undervisning i kirka for konfirmantene. Menighetsrådet glemmer heller ikke alle de
frivillige.
Vi takker også Klinga sanitetsforening for pengegave til husgeråd til kirkestua.
Jubileumsboka

Jubileumsboka
Klinga kirke 150 år
I forbindelse med Klinga kirkes 150 årsjubileum, ble Ole Harald Røthe forespurt om å skrive ei
jubileumsbok om kirka.
Ole Harald tok fatt på et stort og meget omfattende arbeid. Et arbeid så tidkrevende at ingen så for
seg omfanget av det.
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Målet var selvsagt at boka skulle være ferdig og klar for salg i jubileumsåret 2016. Boka ble ikke
ferdig før i 2017. Dermed fikk jubileumsfeiringa også plass i boka. Det gjorda boka enda mer
fullstendig.
Grafisk produksjon av boka er ivaretatt av Designtrykk i Namsos. Det var et meget godt samarbeid
mellom forfatter og Designtrykk. Resultatet er ei flott bok som er god å lese og god å holde i. Den
inneholder mange unike bilder med gamle og nyere motiv. Opplaget er 600 stk.
Jubileumsboka ble lansert under gudstjeneste i Klinga kirke søndag 22.10.2017, med kirkekaffe,
salg og signering i kirkestua etterpå. 35 stykker tok turen til kirkestua og folk kjøpte villig boka.
I etterkant har forfatteren og alle i Menighetsrådet vært engasjert med boksalg. Boka er solgt over
hele landet, og flere bøker er sendt utenfor landets grenser.
Ole Harald og medlemmer i Menighetsrådet hadde stand på Namsos storsenter en fredag før jul.
Her ble det solgt en del bøker.
Under aktivitetsdagen ved Namdalsmuseet før jul hadde Ole Harald og menighetrådet et
salgsfremstøt. Her ble det også solgt bøker.
Boka har hele tiden ligget ut for salg hos Torgersen Libris. Bra salg også her.
Menighetsrådet, som utgiver, hadde ansvar for å levere 3 eksemplarer av boka til
Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Vi fant fort ut at det var dyrt å sende de tunge bøkene som post.
Ole Harald med sin Bjørg samt Turid i Menighetsrådet med sin Asbjørn kjørte like godt til Mo i
Rana og fikk levert bøkene ved Nasjonalbiblioteket 6.11.2017. De ble veldig godt mottatt.
Kostnader med utgivelse av boka
Trykking kr. 230.625 inkl. Mva
Utgiftsdekning og honorar forfatter kr. 68.000
Pr. 9.1.2018 har vi solgt 359 bøker – kr.155.587
Sponsormidler mottatt fra firma og foreninger kr. 66.500
Egne budsjetterte midler kr. 75000
Hyggekveld og offerpenger 2017- budsjettert kr.13.000
Menighetsrådet takker alle som har kjøpt boka, og alle som har støttet bokprosjektet økonomisk.

Aktiviteter i menigheten siste år.
MHR deltar ved gudstjenester som kirkeverter, tekstlesere og kirkekaffe. MHR setter opp listene 2
ganger i året etter gudstjenestelista. Konfirmantene gjør også en stor innsats som tekstlesere og
kirkeverter spesielt på lysmesse før jul. Konfirmantene raker og pusser kirkegården til
konfirmasjonsdagen og for sommeren.
Utdeling av MIN KIRKEBOK til 4 og 6 åringene i mars og september. Barnehagegudstjeneste er
populært som arrangeres i desember. Boller servert av MHR.
I fasteaksjonen, i regi av Kirkens nødhjelp, deltar alle konfirmantene og går med bøsser og
foreldrene kjører. Medlemmer i menighetsrådet stiller opp med administrering og bevertning etter
innsamlingen.
Diakon Jon Ingvar Østnes har tema sorg med konfirmantene i mai. Dette i forbindelse med dugnad
på kirkegården for konfirmantene.
Basaren ble avviklet i kirkestua 25. mars. Godt besøk. Det kom inn kr.43.456,Lørdag 26.august ble 50-60-og 70 års- konfirmantene feiret med gudstjeneste i kirka. Det var kaffe
og kake i kirkestua før de spiste middag sammen på Tinos.
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Diakoni 2017:
I 2017 har diakoniutvalget bestått av
Birgith Østnes (leder) Turid S.Flosand, Siv.E.Haugen, Torill B. Sævik, Håkon Rygh, og diakon Jon
Ingvar Østnes (sekretær).
Diakonen la fram diakoniplanen og den ble godkjent i menighetsrådsmøte.
«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet,»
Nestekjærlighet og inkluderende fellesskap
Kirkekaffen har menighetsrådet etter enkelte gudstjenester. Dette blir godt mottatt og skaper det
sosiale fellesskapet som også hører til i gudstjenesten.
Formiddagstreff 4 ganger i året.
Dette er gjennomført. Takk til medlemmer av Klinga sanitet og Klinga diakoniutvalg som stiller
opp og laget mat.
Her har også kantor/organist og prestevikar deltatt.
Inkluderingsarbeid for innvandrere. «På Tvers»
Dette er et tiltak som er i samarbeid med de andre tre menighetene (Namsos, Vemundvik og
Otterøy). I tillegg til menighetene deltar KfuK/M Namsos.
Vi hadde 9 møter i 2017.
Minnestund
Diakonen deltar i minnestundene etter dødsfall på Bangsund bo- og velferdssenter. Dette tiltaket
blir godt mottatt, og er i samarbeid med Bangsund bo- og velferdssenter.
Tilbud om kirkeskyss.
Blir brukt fra Bangsund. Takk til Johannes Strømsnes og de andre som stiller opp og tar med seg
folk til kirke.
Ettermiddagstreff
Diakoniutvalget har vært med på ettermiddagstreff på Bangsund bo og velferdssenter. Takk til dem
for å lage og servere mat. Diakon og kantor har vært med på treffene. Diakon og kantor har også
vært med på ettermiddagstreff hvor Klinga sanitet (Klinga og Bangdalen arbeidslag, og Fjær/ Reitan
arbeidslag) har ansvar for mat og servering. De hadde to av de oppsatte ettermiddagstreffene.
Menighetens Eldredag. Diakon Jon Ingvar Borch Lenes Østnes og prestevikar Birgith M. Borch
Lenes Østnes var liturger under gudstjenesten. Diakonen ledet det sosiale treffet i kirkestua. Besøk
av Øyvind Moen som kåserte om sykehusets historie del II.
Tiltaket Hyggekveld som menighetsrådet har ansvar for er blitt gjennomført på Bangsund bedehus.
Inntekten av loddsalget gikk til Jubileumsboka. Fred Bergmann kåserte om gamle juletradisjoner,
og gledet forsamlingen med sin sang. Diakon Jon Ingvar Østnes holdt andakt, og det hele ble ledet
av Turid Willadsen.
Besøkstjeneste/omvend besøkstjeneste.
Det er flere i menigheten som går på besøk til ensomme og eldre.
Diakon Jon Ingvar Østnes har besøkstjeneste på Bangsund bo- og velferdssenter og individuelle
besøk rundt om i Klinga menighet.
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Menighetstur i samarbeid mellom de fire menighetsrådene.
Menighetsturen for 2017 hadde Klinga og Namsos diakoniutvalg ansvar for i samarbeid med
diakonen. Vi fikk en utmerket og minneverdig tur til Sør Gjæslingan.
Vi fikk en flott tur med båten tur/ retur. Asbjørn Flosand var en utmerket guide og kjentmann. Vi
hadde matpakke med og fikk kjøpe kaffe/ te og vafler i kafeen på Fiskarheimen og hadde en kort
andakt i møtelokalet på Fiskarheimen. Ellers kunne vi kjøpe diverse sovenier ra Sør – Gjæslingan.
Vern om skaperverket.
Dugnad på kirkegården. Henviser til årsrapporten.
Kamp for rettferdighet
Fasteaksjonen, ble fulgt opp av trosopplærer Anne-Brit Moltumyr, Turid FLosand og Håkon Rygh.
Konfirmantene deltok.
Kirke – skole, kirke – barnehage samarbeid
Diakonen i menigheten har ansvaret for kontakten mellom kirke og barnehagene i Klinga sokn.
Før påsken 2017 var diakon Jon Ingvar Østnes i Namsos barnehage på påskefrokost og
samlingsstund om påskens budskap
Til jul ble det arrangert, tradisjonen tro, to barnehagegudstjenester i Klinga kirke. Sogneprest Mark
Akali hadde ansvar for gudstjenestene. Merk! Pga. sykdom blant ansatte ble det ikke arrangert
samling i kirkestua med saft og boller slik det pleier å gjøres, men boller var servert i kirka etter
gudstjenesten. Ansvarlig for dette var Turid Flosand og Turid Willadsen.
Skolegudstjenestene ble og avviklet som vanlig før jul.
Elevene fra Klinga menighet ved Høknes barneskole og ungdomsskole hadde sin gudstjeneste i
Namsos kirka. Liturg der var sogneprest i Namsos, Mark Akali.
Bangsund skole hadde sin i Klinga kirka. Liturg her var prestevikar i Klinga, Birgith Østnes.

Trosopplæring 2017:
Klinga trosopplæringsutvalg har bestått av Astrid Bergslid, Birgith M. Borch Lenes Østnes, Ellen
Brorson. Vi har hatt 2 møter sammen med Namsos trosopplæringsutvalg.
Fra august 2016 har Ellen Brorson vært ansatt som trosopplærer i 20 %. I tillegg har Elisabeth
Moen Rørvik vært ansatt som trosopplærer i 12 %. fra høsten 2017. Totalt har Klinga menighet nå
32% trosopplærerstilling. Menighetsrådene i Namsos og Klinga vedtok at Klinga og Namsos skulle
slås sammen til ett område innen trosopplæringen. Samlet har de to menighetene 92%
stillingsandel, og ved utgangen av 2017 hadde Ellen Brorson 20% og Elisabeth Moen Rørvik 72%
stilling. Begge er nå ansatt som trosopplærere i Klinga OG Namsos menigheter.
Trosopplæringsplanen for Klinga menighet ble godkjent av menighetsrådet. En del av tiltakene
gjennomføres for tiden sammen med Namsos trosopplæring. Se vedlegg for statistikk. Birgith M.
Borch Lenes Østnes er valgt til menighetens barne- og ungdomskontakt, og er kontakten mellom
trosopplærerne/ opplæringsutvalget og menighetsrådet.
4- og - 6 års bøkene ble utdelt etter planen, vår og høst, i Klinga kirke ved menighetens diakon og
prest.
Se eget vedlegg med statistikk.
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Gudstjenester og kirkelige handlinger 2016
2016
Gudstjenester:
28
Gudstj.deltakere i alt
2302
Gjenomsnitt pr gudstj.
82
Gudstj. Med nattverd
5
Antall til nattverd
93
Familje/barnegstj.
2
Døpte
16
Vielser
2
Begravelser
18
Konfirmerte
27
Ofringer totalt
32946
Ofring eget arbeid
17359
Basar
45044

2017
35
2387
68
12
192
2
24
3
16
44
25339
23671
43456

Til slutt vil Klinga menighetsråd takke alle og enhver for innsatsen i 2017. Menigheten, frivillige
medarbeidere og ansatte for samarbeidet i 2017.
Klinga menighetsråd 18. mars 2018

Birgith M. Borch Lenes Østnes

Håkon Rygh

Vedlegg:
Statistikk for trosopplæringen i Klinga

Vedlegg I
OVERSIKT over gjennomførte trosopplæringstiltak i Klinga og Namsos menigheter 2017.
Tiltak fordelt på lokaliteter, hva som har vært gjennomført felles og hver for seg, omfang i timer
og antall deltakere. (Prosentangivelsene er antall deltakere i prosent av totalt antall medlemmer i
gjeldende alderstrinn).
Tiltak gjennomført i KLINGA kirke/kirkestue for barn tilhørende bare Klinga menighet
Omfang i timer Antall deltakere
Dåp og dåpssamtale
28 (85%)
Utdeling av 4-årsbok
4
3 (11%)
Utdeling 6-årsbok
4
1 (4%)
Konfirmasjon
40
39 (89%)
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Tiltak gjennomført i NAMSOS kirke/menighetssal for barn tilhørende bare Namsos menighet
Omfang i timer
Antall deltakere
Dåp og dåpssamtale
66 (108%)
Utdeling av 4-årsbok
3
33 (53%%)
Utdeling 6-årsbok («Helt førsteklasses»)
3
12 (18%)
Konfirmasjon
50
80 (90%)
MILK (kurs for ungdomsledere (15-16-åringer– samarbeid
25
3 (3%)
med resten av prostiet og KFUK/KFUM)
Pilegrim 16-18-åringer
5
10 (3%)

Tiltak gjennomført i NAMSOS kirke/ menighetssal for barn tilhørende Klinga OG Namsos menigheter
Omfang i timer
Antall deltakere
Antall deltakere
tilhørende Klinga
tilhørende Namsos
Babysang
23
2 (6%)
6 (10%)
Småbarnsfamiliesamling (1-25
3 (5%)
10 (3%)
åringer)
Kirkebokspionene for 4 og 57
2 (6%)
7 (5%)
åringer
KOR-KLUBB for 1.-4. klasse VÅR
8
8 (6%)
14 (8%)
KOR-KLUBB for 1.-4.-klasse HØST
5
6 (5%)
14 (5%)
GospelCamp (diakon og
26
9 (10%)
11 (5%)
koordinator var med)
24 Hours festival for 10-13-åringer
12
31 (24%)
66 (21%)
(i Namsoshallen – Frikirken er
hovedarrangør)
LysVåken
13
12 (36%)
12 (14%)

Tiltak gjennomført i KLINGA og NAMSOS kirker for barn tilhørende Klinga OG Namsos menigheter
(Startet opp i Klinga kirke og forflyttet oss til Namsos kirke halvveis).
Omfang i timer
Antall deltakere
Antall deltakere
tilhørende Klinga
tilhørende Namsos
Tårnagentsøndag 9-åringer
7
6 (24%)
6 (8%)
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