Levanger menighetsråds årsrapport for 2016
Visjon:
KIRKA I LEVANGER – EI ÅPEN DØR TIL TRO, HÅP OG KJÆRLIGHET

Verdier:
Levanger menighetsråd har som sine verdier og forklarende undertekst
1.

Raushet
Kirka i Levanger vil åpne opp, ta inn, og gi av seg selv – for andre.

2.

Mot

Kirka i Levanger vil vise mot til å være ærlig, gå nye veier, ta vanskelige valg og stå for
meninger.
3.

Fellesskap

Kirka i Levanger inviterer til tilhørighet, og møter hverandre med tillit på tvers av ulikhet.
4.

Berørt

Kirka i Levanger vil være et sted der Gud berører og gir oss påfyll, trøst og vekst.
Rådets strategiplan skal være et levende og dynamisk arbeidsredskap som er åpen for årlig evaluering og
justering.

Arbeidsmål for perioden 2016-2019 er:
Kommunikasjon:
 Vi ønsker at Kirka i Levanger sitt arbeid skal være kjent.
Diakoni:
 Vi vil at Kirka i Levanger skal arbeide for nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om
skaperverket og kjempe for rettferdighet.
Trosopplæring:
 Vi vil at Kirken i Levanger skal gi systematisk opplæring i kristen tro.
Barn og unge (0 – 18) i menigheten skal få minst ett trosopplæringstilbud hvert år
Kultur:
 Skape en tydelig og felles kulturell profil for kirka i Levanger.
Gudstjeneste (GT):
 Levanger menighet vil ha økt oppslutning på våre gudstjenester ved å skape et
gudstjenesteliv som berører og er preget av raushet og mot i et åpent fellesskap.
Misjon:
 Kirken i Levanger vil ha et sterkt engasjement for misjon.

Strategiplanen ble vedtatt på menighetsrådsmøtet 01.11.16, og den skal være styrende for
vår virksomhet.

1. Rådets sammensetning og virksomhet
Levanger menighetsråd for perioden 2015 – 2019 har følgende sammensetning:
Arne Emil Okkenhaug, Leder og medlem av arbeidsutvalget
Eva Elisabeth Borge, Nestleder og medlem av arbeidsutvalget og vara i misjonsutvalget.
Ida Marianne Jenssen, Sekretær og medlem av arbeidsutvalget
Kolbjørn Lie, Representant Fellesrådet og nestleder i fellesrådet
Frode Asbjørn Hallem, Representant Kulturutvalget
Ellen Louise Toven Diesen, Representant Diakoniutvalget
Lars Bjarte Myren, Representant Trosopplæringsutvalget
Tore Eggen, Representant Misjonsutvalget
Vararepresentanter:
1. Anne Lisbeth Gjøvikli, Menighetshusets representant
2. Ivar Haarstad, Representant i menighetshuset
3. Steinar Eggen
4. Margrethe Mørkved Solli
Det er avholdt en strategisamling, 6 møter i Levanger menighetsråd og 2 fellesmøter med
Okkenhaug og Ytterøy. Det er til sammen behandlet 42 saker.
Ellen Louise Toven Diesen søkte permisjon fra høst 2016 til høst 2017, Lars Bjarte Myren
søkte permisjon fra nyttår 2016 til sommer 2017 og begge fikk innvilget sin søknad. Steinar
Eggen søkte i desember 2016 om fritak fra menighetsrådet for hele perioden, og fikk dette
innvilget.
Anne Lisbeth Gjøvikli rykket opp som fast medlem i Diesen sin permisjon, Ivar Haarstad er
fast medlem i Myren sin permisjon, og Margrethe Mørkved Solli er 1. vara. Atle Busch har
trådd inn som vara som følge av Eggen sitt fritak.

Sammensetning og virksomhet i underutvalgene:
Misjonsutvalget
Medlemmer oppnevnt for perioden 2016 - 2019 fra
1.
2.
3.
4.
5.

Den Norske Israelsmisjon: Svein Gjære, leder, vara: Berit Grotnes.
Det Norske Misjonsselskap: Dag Arild Aarthun, nestleder, vara: Margot Klykken.
Normisjon: Arild Lyngroth, vara: Anne Grethe Otlo.
Menighetsrådet: Tore Eggen, vara: Eva E. Borge.
Sokneprest Kjartan Bergslid møter også som regel i utvalget.

Misjonsutvalget har i 2016 hatt 5 møter, og en har behandlet 37 saker.
Utvalgets hovedoppgave er å skape bevissthet om og engasjement for misjon i menigheten,
og bidra til at de tre misjons-/prosjekt-avtalene som er inngått med de ovennevnte
misjonsorganisasjonene, blir etterlevd og oppfylt fra menighetens side.
Trosopplæringsutvalget
Lars Bjarte Myren
Berit Tennfjord
Katrine Moen
Helga M. Nøst, møter fast som trosopplæringsleder

Andre kirkelige ansatte innkalles etter behov
Utvalgets oppgave er å vedta en plan for trosopplæring for de tre menighetene og bidra til en
god samordning av aktivitetene. Utvalget har ansvar for midlene som er avsatt til
trosopplæringen.
Diakoniutvalg
Leder: Rønnaug Torland Løvrød (diakonarbeider)
Nestleder: Steinunn Indgaard
Sekretær: Tove Johannesen
Medlemmer: Gunvor Vandvik og Ellen Louise Toven Diesen(menighetsrådets representant)
Høsten 2016 trådde Ivar Haarstad inn som MR sin representant i Diesen sin permisjon.
Kulturutvalget:
Frode Asbjørn Hallem er MR sitt medlem i kulturutvalget. Utvalget består for øvrig av kantor
Erling Neergård, Anders Dalane, Beatriz Vega, Ingrid Eggen, Per Audun Letnes og Rannveig
Skillingstad

Styrer, råd og utvalg – representanter oppnevnt av Levanger menighetsråd:
Styret for Levanger menighetshus – valgperioden 2015-2019
Anne Lisbeth Gjøvikli og Ivar Haarstad
Legatstyret - Anna og Sverre Bambergs Legat, Bamberg:
Leder: Ove Graneng Nesbø
Medlemmer: Rolf Arild Saltvik og Jostein Bjørgum
Styret for Bamberg arbeidskirke – Valgperioden 2015-19
Leder: Terje Wiktil. Nestleder: Randi Dørum
Øvrige medlemmer: Olav Strid, Audhild Knudsen og Anne Fikse Skrøvseth
2. Administrasjon.
Joar Munkeby, kirketjener i 100 % stilling
Gudrun Barland Moe, kirketjener i 80 % stilling.
Erling Neergård, kantor i 100 % stilling.
Helga M. Nøst i 100 % stilling som trosopplæringsleder delt med Okkenhaug og Ytterøy.
Andrea Myren har vært i en prosjektstilling for å utvikle ungdomsopplegget #talkietalk
Marianne Eiternes er ansatt i 20 % menighetspedagog stilling, med fokus på etter
konfirmantalder, Ungdoms Alpha.
Rønnaug Torland Løvrød er ansatt i 70 % stilling som diakon i Levanger menighet. 20 % av
stillingen er lønnet av Bambergs legat.
Stian Kjølsvik har hatt en mindre stilling som lærer for konfirmantene.
Kjartan Bergslid er tilsatt i 100 % stilling som sokneprest med Levanger menighet som
arbeidssted, og med Nidaros bispedømmeråd som arbeidsgiver. Espen Dahlgren Doksrød har
vært vikarprest i 100 % stilling fra september 2015 ut februar 2016. Fra 5. september 2016
har Gaute Susort Aurdal vært ansatt i 100 % stilling som ungdomsprest. Sokneprest i
Okkenhaug og Ytterøy Rune Mahlum og sokneprest i Alstadhaug og Markabygda Erik Bakken
gjorde også prestetjeneste i Levanger sogn.

3. Statistikk


I Levanger menighet ble det i 2016 registrert:
9 innmeldte
97 utmeldte, 76 av de er etter 15 august (digital registrering)
56 dåp
94 konfirmanter
2 vigsler
48 gravferder/jordpåkastelser



I 2016 ble det avholdt i alt 61 gudstjenester på søn- og helligdager. Det var til sammen et
besøk på 8809 ved disse gudstjenestene. Dette blir i snitt 144 på hver gudstjeneste i
Levanger menighet.

Sammenstilling av nøkkeltall de siste 6 år:
Antall
Innmeldinger
Utmeldinger
Døpte
Konfirmanter
Vigsler
Gravferder
Gudstjenester
søn- og helligdager
Gudstjenestebesøkende
Besøkende pr.
gudstjeneste
Nattverdsgjester

2016
9
97
56
94
2
48

2015
2
26
56
77
6
79

2014
5
30
46
77
8
77

2013
1
12
61
93
6
67

2012
2
8
74
92
5
71

2011
4
15
77
105
11
63

61
8809

66
8431

60
8 026

69
8 469

65
10 731

58
9 818

144
2623

128
2 462

133
2 445

122
2 435

165
2 085

169
1 322

4. Regnskap
Regnskap for 2016 er gjort opp med et mindreforbruk på kr 107 853,- på ordinær drift.
Levanger kulturkirke hadde et merforbruk på kr 36 135,Menighetsblad hadde et merforbruk på kr 29 969,Ved ofringer i Levanger kirke i 2016 kom det til sammen inn kr 298 163,-, hvorav kr 112 903,til menighetens eget arbeid pluss kr 34 588 til trosopplæring. Totalt 147 491,-.
Det har til sammen kommet inn kr 9391,- til misjonsprosjektene (5 275,- ofring 15.mai, 4
116,- 11. desember) og 179 985,- til andre formål.
Det er en oppgang i ofring til eget arbeid på knapt kr 7000,- sammenlignet med året før, om
man tar med ofring til konfirmantarbeid.
Disse ofringene er menighetsrådets viktigste inntektskilde.
Menighetens givertjenester hadde en inntekt på kr 39 000,-.
Av dette går kr 24 100,- til misjonsprosjektene.

Sammenstilling av nøkkeltall de siste 5 år:
Offer kollekter
- totalt
- Egen virksomhet

2016
298 163
147491

2015
312 277
143 927

2014
252 752
134 936

2013
272 969
112 833

2012
295 227
115 726,50

2016
2015
2014
2013
Menighetens givertjeneste
39 000
60 850
81 600
65 800
- totalt
14 900
37 150
57 400
43 700
- egen virksomhet
420 053
343 022
310 451
8 055
Andre innsamlinger gaver,
basarer, messe og lignende
Diverse tilskudd Levanger kulturkirke kr 314 400,- Fasteaksjon kr 86 721,- Innsamling
Misjonsprosjektene kr 7 691,- og annet kr 1850,-

2012
61 200
29 800
18 060

5. De enkelte virksomhetsområder


Trosopplæring

Levanger menighet får midler gjennom de nasjonale trosopplæringsmidlene til drift av
trosopplæringen i menigheten. Dette forutsetter en fullskala trosopplæring fra 0-18 år.
I tillegg bevilget menighetsrådet kr 51 500,- til menighetens faste trosopplæringsoppgaver
(dåpsgaver, 4-årsbok, Bibelen til 5. klassinger og konfirmantarbeid).
65 stk var med på Babysang
19 stk på krølletreff, fikk 2-årsboka
13 stk på Småsprell, sangstund for 3 åringer fikk CD og bok
66 stk 4-åringer fikk «Min kirkebok»
21 stk 5-åringer var med på kirkerottene
27 stk fikk 6-årsbok, og deltok på skattejakt
12 stk 6 åringer var med på juleverksted
25 stk 8-åringer var på karnevalsamling
25 stk 9 åringer var med på «Tårnagentene».
Bibelen til 10- åringer ble delt ut i fbm «Lys våken» Til sammen 19 bibler
19 stk 11-åringer var med på «Lys våken».
94 konfirmanter og 94 bibler ble delt ut
4 stk 16-18 år var med på #talkietalk


Misjon

Levanger menighet har siden 1. januar 2003 og inntil 31. desember 2016 hatt følgende
avtaler om støtte til tre misjonsprosjekter gjennom "Samarbeid Menighet og Misjon" (SMM):
1. Med Normisjon (NM): Fulani-arbeid i Vest-Mali. *)
2. Med Den Norske Israelsmisjon (DNI): Caspari Center i Jerusalem.
3. Med Det Norske Misjonsselskap (NMS): Landsbyutvikling i Øst-Mali. **)
Misjons-/prosjekt-avtalene ble først inngått i 2003, og de har siden løpt for fire år om
gangen, sist f.o.m. 2013. Avtalen skulle dermed etter det som er bestemt i avtalene, vare ut
2016, og i løpet av høsten 2016 ble det således foretatt en avtalefestet evaluering av

avtalene. I Misjonsutvalget ble vedtatt å fornye disse med de tre organisasjonene for fire nye
år - f.o.m. januar 2017 og ut 2020. Dette ble godkjent av Menighetsrådet.
*) NB F.o.m. 01.01. 2017: Ny benevnelse: Menighetsbygging og evangelisering – Radioarbeid i VestMali.
**) NB F.o.m. 01.01. 2017: Nytt prosjekt for NMS: Thailand - arbeid blant barn og unge i Bangkok.
"Nådehjemmet"/"Lovsangshjemmet").

Ifølge avtalene har menigheten forpliktet seg til følgende:
1. Regelmessig forbønn for prosjektene (fast forbønns-formular til bruk under
gudstjenestene/bønneseddel til menighetsmedlemmene).
2. Informasjon om virksomheten innenfor prosjektene (som regel i forbindelse med
kirkeofringene og "Menighetens misjonsfest").
3. Pengeinnsamling til prosjekt-virksomheten.
Sistnevnte oppgave løses gjennom en organisert frivillig givertjeneste, gjennom to årlige
kirkeofringer - pluss kollekt under den årlige "Menighetens misjonsfest", som
Misjonsutvalget arrangerer.

Menighetsrådet har inntil 31.12.2016. garantert for et minimumsbeløp på kr. 10.000 *)
per år til hvert av prosjektene, og dette har en gjennom den ordinære innsamlingen så
langt greid med god margin. I løpet av 2016 ble det bokført til disposisjon til sammen vel
kr. 48.000. Av dette ga knapt tjue faste givere til sammen kr. 24.100. Ved de to ofringene
(15.05. og 11.12.) kom det inn til sammen kr. 9.391, og under misjonsfesten (12. april) ble
kollekten på 7.691. Sammen med en rest fra året før + renter (5.996 + 1.148) fikk en
dermed ved utgangen av 2016 til disposisjon vel 48.000 kroner, en sum som ble delt i tre
like store deler, noe som medførte at det ble mulig å sende kr. 16.000 til hvert av
prosjektene.
*) Etter forslag fra Misjonsutvalget vedtok Menighetsrådet høsten 2016 at det garanterte årlige
minimumsbeløpet f.o.m. 01.01.2017 skulle heves til kr. 15.000 per prosjekt - altså til sammen kr.
45.000.



Kulturkirke, Gudstjenesteliv og kirkemusikk

Det ble til sammen arrangert 62 konserter i Levanger kirke. 53 av disse ble arrangert av
menigheten. Til sammen var det 4574 tilhørere på konsertene i Levanger kirke.
Levanger kantori var aktive med 16 medlemmer i 2016. Koret deltar på minst 13
gudstjenester i året, samt at det har egne konserter i tilknytning til påske og
allehelgensdagen.
Kulturutvalget sin årsrapport vil legges frem juli 2017.


Diakoni

Våren 2015 ble Rønnaug Torland Løvrød tilsatt i fast 50 % stilling som diakon i Levanger
menighet. Dette ble gjort etter en omfordeling av diakonressursen i Sør-Innherred prosti, og

er Levanger menighets første faste diakon. I tillegg har hun en 20 % stilling på Bamberg
arbeidskirke, der Bamberg selv dekker lønnskostnadene.
Levanger menighetsråd vedtok sammen med Okkenhaug menighetsråd å legge ned Levanger
og Okkenhaug diakonat, og i stedet organisere det diakonale arbeidet hver for seg i de
respektive menighetene. På grunn av arbeid med å frigjøre midler fra fond og fordeling
mellom Levanger mr og Okkenhaug mr ikke er fastsatt, ble ikke midlene fordelt mellom
menighetsrådene i 2016. Dette må gjøres i løpet av 2017.
6. Avslutning
Menighetsrådet startet sin periode med en strategisamling, som høsten 2016 endte i et
strategidokument med en visjon, verdier og prioriterte mål vi ønsker å styres etter i vårt videre
arbeide. Som leder anser jeg dette arbeidet som vårt viktigste arbeid det første året.
4. – 9. oktober ble det gjennomført bispevisitas i Levanger, Okkenhaug og Ytterøy sogn. For oss var
dette en minne- og lærerik visitas.
Videre vil jeg trekke frem Mangfoldsdagen. I samarbeid med andre medlemmer i
livssynsdialoggruppen, innvandrertjenesten og yngre kvinners sanitetsforening arrangerte
menighetsrådet en mangfoldsdag 4. juni. Levangerfamilier åpnet sine hjem og inviterte hver sin
innvandrerfamilie på besøk. Dette ble regnet som er meget vellykket arrangement, med
presseomtale både på radio og i aviser.
Menighetsrådet har også gitt ut det første menighetsbladet på 13 år. Vi har mottatt gode
tilbakemeldinger på utgivelsen.

Arne Okkenhaug
Leder Levanger MR
Levanger 28.04.17

