Årsmelding for Åmot menighetsråd 2018
Åmot menighetsråd har bestått av følgende medlemmer:
Thomas C. Meyer French
leder, medlem av fellesrådet
Hanne Gresen
medlem av fellesrådet
Ola Johnson Øvereng-Bakk
nestleder, vara til fellesrådet
Marit Roland
Anita Bue
Silje Sandal
kasserer
John Arvid Stenseth Hovin
Gry Bente Eliassen Nyberg
Vidar Brekke
sokneprest
Marit Stenrud-Buflod
sokneprest, fram til 30.09.2018.
Anette Brinch Jakobsen
vara
Agnes Kyomugisha Nordholm vara
Bjørn Humberseth
vara
Kirsten Bergseth
vara
Bjørn Aandstad
vara
Møter:
Åmot menighetsråd har hatt 9 møter, og behandlet totalt 77 saker i perioden. I tillegg kommer
menighetens årsmøte, og felles møte for Åmot, Osen og Deset menighetsråd hvor gudstjenesteplan
2019, biskopens utfordringer, og datoer for konfirmasjon ble behandlet.
Følgende saker har vært behandlet av Åmot menighetsråd:
 Regnskap og budsjett
 Fordeling av oppgaver ved arrangementer, herunder kirkeverter ved gudstjenester.
 Bispevisistas 24.-29.april 2018
 Inntektsfordeling ved utleie av kirka
 Opprettelse av utvalg for trosopplæring, utvalg for diakoni, og utvalg for gudstjenester og
kirkemusikk.
 Gave til konfirmanter
 Datoer for konfirmasjon 2021-2025 (Alltid 1.pinsedag)
 Innkjøp og installering av ny varmtvannsbereder i kirka.
 Uttalelse ved tilsetting av sokneprest i Åmot.
 Uttalelse ved tilsetting av prost i Sør-Østerdal.
 Åpen kirke sommer og ved militærøvelse.
 Kortsiktig gjeld, utbetaling av tidligere ofringer til andre.
 Høring om regelverk for Den norske kirke.
 Innkjøp av piano til kapellet.
 Forberedelser til kirkevalget 2019.

Plan for ofring:
Formål for ofring under gudstjenester er fordelt slik:
Januar - mars:
Frelsesarmeen Elverum og NMS’ arbeid i Etiopia.
April – Desember:
Menighetens arbeid.
Det er også vedtatt å ha to ofringer til vårt misjonsprosjekt: NMS sitt arbeid i Etiopia.
Gudstjenester:
I 2018 er det totalt gjennomført 53 gudstjenester i Åmot sokn. Vi har hatt et bredt spekter av
gudstjenester når det gjelder tema, målgruppe og musikk. Følgende gudstjenester kan nevnes
spesielt:
 Gudstjenesten «Syng med oss» på tirsdagskvelder i vårhalvåret, i høsthalvåret kalte vi dem
«Salig blanding».
 Jakobmesse med konfirmanter fra Åmot og Stor-Elvdal
 Maskeradegudstjeneste ved fastelaven
 Maria budskapsdag
 Friluftsgudstjeneste med pilgrimsvandring Nesvangen
 Gudstjeneste med utdeling av Min kirkebok til 4-åringer.
 Høsttakkefest med presentasjon av konfirmanter.
 Jubileum for gullkonfirmanter
 Misjonsgudstjeneste
 Gudstjeneste i forbindelse med Lys våken.
 Skolegudstjenester før jul
 Påskemåltid skjærtorsdag.
 Gudstjenester ved høytider og merkedager.
 Jule- og påskegudstjeneste på Ryslingmoen.
En stor begivenhet i 2018 var bispevisitas 24.-29.april. I denne forbindelse holdt vi kveldskonsert med
flere kor, sanggrupper og musikere i Åmot kirke med kveldsmat for frivillige i nyoppussest kapell,
samt visitasgudstjeneste med kirkekaffe og visitasforedrag på søndag. Biskopen besøkte Rena leir,
Ottershagen gårdsbarnehage, konfirmanter, ungdomsskole, høgskole, Ryslingmoen sykehjem,
flyktningetjeneste og vekstbedriften Åmøtet vekst.
Andre arrangementer:
Kirken brukes også av andre enn menigheten.
 Askil Holms konsert i samarbeid med Åmot ungdomsskole.
 Rena Damekors førjulskonsert.
 Konsert med Roar Engelberg
 Konsert med Lina Cecilia Carlson og Laila Bråten, klassisk sang og piano
 Grukkedalen Cowboys, med tekster av Sandbeck og Børli
 KoriÅmots julekonsert
 Tenn lys konsert, Åmot barnekor / CorX med fakkeltog og julegrantenning.
 Forsvarets julekonsert
 Luciamorgen i samarbeid med Åmot ungdomsskole, barneskole og barnehage.
 Forsvarets kirkeparade og befalsskolens kirkeparade.



Vi synger og spiller jula inn, i samarbeid med Rena janitsjar.

Konfirmantene i Åmot drar hvert år til Trondheim og Nidarosdomen, sammen med konfirmantene fra
Stor-Elvdal. Som tidligere bidro medlemmer av menighetsrådet under planlegging og gjennomføring
av denne turen.
Arbeidet med musikk i kirka gir gode opplevelser i et bredt spekter av musikalske uttrykk for både
publikum og aktører. Vi benytter oss av mange lokale bidragsytere fra Åmots kulturliv. Dette bidrar til
økt eierskap, tilhørighet og deltakelse.
Utvalg for gudstjenester og kirkemusikk er opprettet og har hatt to møter i 2018. Organist Lars Otto
Sørhus leder utvalget.
Åpen kirke
Menighetsrådet holder kirka åpen i inntil 8 uker om sommeren, under høytider og under Birken.
Kirka er godt besøkt av folk i alle aldre; fastboende, turister fra inn- og utland, og folk som er
interessert i arkitektur. Mange kommer for å se den flotte julekrybba. Totalt besøkte 1057 personer
åpen kirke i 2018.
Trosopplæring
Menighetspedagogen følger opp arbeidet med trosopplæring i henhold til menighetens plan for
trosopplæring. Planen inneholder årlig aktivitet og gudstjeneste for hver aldersgruppe opp til
konfirmasjonsalder. For de aller yngste er det babysang, inntil 10 samlinger pr semester.
Trosopplæring
Tiltak i hht plan for trosopplæring:
 Dåp og dåpssamtaler; 22 ble døpt i 2018.
 Småbarnssang og generasjonssang for hjemmeværende barn med foreldre; totalt 52 ulike
barn har deltatt.
 Trolltrall for barn opp til 8 år med foreldre, totalt 47 ulike barn har deltatt.
 Utdeling av Min kirkebok til 4-åringer, alle kirker. Totalt 8 barn deltok.
 Tacofredag for ungdomsskoleelever ca en gang pr måned er videreført.
 Ulike tiltak for aldersbestemte grupper i Åmot kirke;
o Fastelaven
o Maria Budskapsdag
o Pilegrimsvandring
o Allehelgensvandring
o Lys våken
o Adventssamlinger
 Barnekor: Åmot barnekor og CorX øver i Åmot kirke, i privat regi.
 Konfirmasjon. 31 ungdommer ble konfirmert våren 2018. Hvert år drar konfirmantene på
pilgrimstur til Trondheim og Nidarosdomen.
 26 ungdommer startet konfirmantundervisning høsten 2018.
Det er opprettet utvalg for Trosopplæring som ledes av menighetspedagog Helene Andersen Engevik.
Utvalget har hatt tre møter i 2018.

Kirke-skole-samarbeid
Vi opplever å ha et godt samarbeid med barnehager og skoler. Det er ønskelig å gjøre dette mer
systematisk gjennom samarbeid med sektorleder og revisjon av planen for samarbeidet. Pga
utskifting i stillingen har dette ikke latt seg gjøre i 2018. Det er hyggelig å registrere at skoler og
barnehager selv tar kontakt og ønsker samarbeid. Dette gjelder for eksempel påskesamling,
Luciamorgen i Åmot, og julebesøk i Deset kirke.
Følgende tiltak har vært gjennomført:
 Påskesamling for alle barnehager i Åmot kirke.
 Adventssamling for barnehager på Rena i Åmot kirke. Barnehagene fordelte seg på 3
samlinger, i tillegg til en samling i barnehagen.
 Luciamorgen/minikonsert med barn og unge fra ungdomsskolen, barneskole og barnehage.
 2 skolegudstjenester før jul for Rena skole.
 Ungdomsskolen har gjennomført sin årlige konsert i Åmot kirke i forbindelse med
låtskirverkurs med Askil Holm.
Diakoni
Diakoni
Plan for diakoni inneholder følgende tiltak:
 Misjonsavtale med NMS (Norsk misjonsselskap) om å støtte deres arbeid i Etiopia.
 Fasteaksjonen: Konfirmanter samler inn penger til inntekt for Kirkens nødhjelp.
 Servering av suppe for konfirmanter etter skoletid, før konfirmantundervisning.
 Sangandakter på Ryslingmoen gjennomføres ca en gang pr mnd av prest og organist.
 Det legges til rette for at kor kan øve i Åmot kirke. Pr i dag har barnekoret CorX,
ungdomsgruppa TuneIn og voksenkoret KoriÅmot sine ukentlige øvelser i kirka. De deltar
også på gudstjenester.
 Trolltrall og småbarnstreff i kirka, for småbarnsfamilier. Dette er alle trosopplæringstiltak
med diakonal profil.
 Kirkekaffe etter gudstjenester i regi av menighetsråd, bygdekvinnelag og sanitetsforening.
 Åpen kirke på Rena om sommeren og i forbindelse med Birken. Gudstjenester med fokus på
skaperverk og bærekraft.
 Åmot menighet er grønn menighet.
 Hyggetreff for eldre på Ryslingmoen sykehjem.
 Blomster til 80-åringer.
De to siste tiltakene har kommet i gang igjen i 2018, etter at utvalg for diakoni ble opprettet. Utvalget
har hatt to møter i 2018, og ledes av sokneprest Vidar Brekke.

Økonomi
Åmot menighetsråd har en sunn økonomi, investeringer står i forhold til inntekter og fond.
Inntektene er tilstrekkelige i forhold til rådets aktivitets- og ambisjonsnivå. Årsregnskapet viser
utgifter på kr 105 449,-, inntekter på kr 44 205 (+52 000 fra fond), og dermed et merforbruk på kr
61 243,-. Inntekter er i hovedsak: kollekt og utleie av kirken til konserter. De største utgiftene er
salmebøker til konfirmanter, revisjon og utbetaling av kollekt til andre organisasjoner.
Det ble gjort en betydelig oppgradering av dåpssakristiet i 2018, dette utgjør 52 000 av utgiftene.
Pengene ble tatt fra disposisjonsfond som står igjen etter salget av Nesvangen (konto:
1850.59.07872). Det er gjort en opprydding i gamle ofringer som ikke har blitt ført over til mottaker.
Dette er nå ordnet opp i, kr 8 002,50 er overført. Alle ofringer til andre skal heretter betales i riktig
regnskapsår.

Åmot menighetsråd takker for et godt år med mange gode gudstjenester og andre aktiviteter.

Rena 27.februar 2019

_____________________________
Thomas C. Meyer French
Leder

Regnskap Åmot menighetsråd 2018
Dette er en forenklet utgave av regnskapet. For fullstendig regnskap, se Årsregnskap som kommer fra
regnskapskontoret.
Inntekter:

Budsjett 2018

Kollekt eget arbeid
Kollekt andre
Utleie av kirka
Renter/Kundeutbytte

25 000

TOTALT

45 000

Utgifter:

20 000

Regnskap
2018
24 767,83
8 660,00
5 607,50
5 170,00

Budsjett
2019
25 000
8 000
10 000

44 205,33

43 000

Budsjett 2018

Regnskap
2018
8 002,50
4 978,00
8 960,00

5 000
12 000
5 000

2 334,00
10 180,00
10 594,52

45 000
5 000

52 000,00

Kollekt til andre, gammelt
Kollekt til andre 2017
Kollekt til andre 2018
Kollekt til andre 2019
Diakoni, blomster
Konfirmanter
Forbruksmateriell, herunder
bevertning og blomster
Oppgradering dåpssakristi
Honorar musikk
Revisjon
Gebyr bank
TOTALT
Differanse inntekter og utgifter

38 000

8 312,50
87,00
105 448,52

7 000

-61 243,19

Budsjett
2019

8 000
5 000
12 000
10 000

8 000
43 000

Saldo kontoer pr 31.12.2018:
1850.30.29061
19 097,28
1850.59.07872
490 919,39
1822.10.71316
118 920,85
Kommentarer:
Årsaken til underskudd i 2018 er:
Det ble gjort en betydelig oppgradering av dåpssakristiet. Pengene ble tatt fra disposisjonsfond som
står igjen etter salget av Nesvangen (konto: 1850.59.07872).
Det er gjort en opprydding i gamle ofringer som ikke har blitt ført over til mottaker. Dette er nå
ordnet opp i, alle ofringer til andre skal heretter betales i riktig regnskapsår.

Konfirmasjonsdager 2021-2025
2021
2022
2023
2024
2025

Deset
6.juni
12.juni
4.juni
2.juni
1.juni

Osen
30.mai
29.mai
21.mai
26.mai
25.mai
(Kveldsgudstjeneste
i Osen pinsedag)

Tidligere vedtatte konfirmasjonsdatoer:
2019: 26.mai
2020: 31.mai

Rena (pinsedag)
23.mai
5.juni
28.mai
19.mai
8.juni

