
Årsmelding for Åmot menighetsråd 2020 
 

Åmot menighetsråd har bestått av følgende medlemmer: 

Marit Roland   leder, medlem av fellesrådet 

Erling Relling   medlem av fellesrådet t.o.m. august 2020 

Anita Bue   nestleder 

Tove Brenna Holmen  kasserer 

Peter Ingar Mæhlen  medlem av fellesrådet fra oktober 2020. 

Linda Øvereng-Bakk  

Vibeke Kappelgård Lohmann 

Ingeborg Dybvik 

Helén Sjøløkken  Fast medlem i rådet fra september 2020. 

Vidar Brekke   sokneprest 

Synnøve Sakura Heggem sokneprest vara, fra 01.05.2019 

Agnes Kyomugisha Nordholm vara 

Hanne Amundsen  vara 

John Arvid Stenseth Hovin vara 

Bjørn Aandstad   vara 

 

Møter: 

Åmot menighetsråd har hatt 7 møter, og behandlet totalt 70 saker i perioden. I tillegg kommer 

menighetens årsmøte, og felles møte for staben og Åmot, Osen og Deset menighetsråd hvor saker 

om gudstjenesteplan 2021, gudstjenesteliturgi og julegudstjenester 2020 ble behandlet.  

 

Følgende saker har vært behandlet av Åmot menighetsråd: 

 Regnskap og budsjett 

 Fordeling av oppgaver ved arrangementer, herunder kirkeverter ved gudstjenester. 

 Gave/salmebøker til konfirmanter 

 Diverse innkjøp: duker, teppe i våpenhus, og småbord. 

 Dugnad 

 Åpen kirke 

 Gjennomføring av fasteaksjonen 

 Orientering om Rena School, Uganda 

 Endringer i rådet, oppnevning av ny representant i fellesrådet. 

 Revisjon av gudstjenesteliturgi 

 Løsninger for digitalt medieutstyr i kirke og kapell. 

 

Koronaåret 

Den 12.mars 2020 stengte Norge ned. Spredning av Koronaviruset gjorde at myndighetene påla alle 

strenge restriksjoner for å unngå at smitten spredde seg i for stor grad. Dvs at mange aktiviteter 

måtte avlyses, og det ble innført strenge restriksjoner når det gjelder tillatt antall på alle typer 

arrangementer, avstandsregler, renhold m.m. Tillatt antall besøkende på gudstjenester og 

begravelser har variert fra 15 til 120. I perioden fra 12.mars og fram til pinse ble det ikke gjennomført 



gudstjenester. Vi ble utfordret på å arbeide mer digitalt, og hadde enkle gudstjenester og andakter, 

samt andre innlegg på facebook. 

 

Ofringer i 2020: 

Formål for ofring under gudstjenester er fordelt slik: 

Januar - mars:  Åmot frivilligsentral. 

April – Desember: Menighetens arbeid  

Det ble gjort unntak for søndager med annet formål: misjonsgudstjeneste (NMS), fasteaksjonen og 

TV-aksjonen. 

 

Gudstjenester: 

I 2020 er det totalt gjennomført 39 gudstjenester i Åmot sokn. Vi har hatt et bredt spekter av 

gudstjenester når det gjelder tema, målgruppe og musikk. Følgende gudstjenester kan nevnes 

spesielt: 

 Åpen messe på 9 lørdager, hvor folk kan komme og gå. Mulighet for dåp og vigsel, og samtale 

med prest. Musikk og lystenning.  

 Gudstjenesten «Salig blanding». 

 Salig blanding på dagtid for småbarnstreff og dagavdeling for eldre. 

 Fastelavensgudstjeneste  

 Kvinnedagsmesse 

 Friluftsgudstjeneste med pilgrimsvandring Nesvangen  

 Gudstjeneste med utdeling av Min kirkebok til 4-åringer. 

 Høsttakkefest med innvielse av minnelund. 

 Misjonsgudstjeneste 

 Pinsegudstjeneste hvor kirka ble åpna etter 2 ½ mnd nedstenging. 

 2 konfirmasjonsgudstjenester på høsten (utsatt pga smittefare). 

 Allehelgensgudstjeneste 

 Adventsgudstjeneste med juleverksted 

 Vi synger og spiller jula inn i samarbeid med Rena Janitsjar 

 3 julegudstjenester med påmelding. 

 

Andre arrangementer: 

På tross av restriksjoner og nedstening fikk vi til noen konserter i høsthalvåret:  

 «Far min & je» med Esten Sørhus, Lars Otto Sørhus og Kristoffer Berg. 

 Erik Lukashaugen 

 Høstkonsert med KoriÅmot. 

 CorX sin konsert «Bit for Bit» 

 KoriÅmots julekonsert, gjennomført 3 ganger for at flest mulig fikk mulighet til å komme inn. 

 Tenn lys-konsert, CorX og TuneIn 

 

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 har ikke hatt møter i 2020. 



 

 

Åpen kirke 

Menighetsrådet holder kirka åpen i inntil 7 uker om sommeren. Kirka er godt besøkt av folk i alle 

aldre; fastboende, turister fra inn- og utland, og folk som er interessert i arkitektur. Totalt er det 

registrert 976 besøkende under Åpen kirke i 2020. 73 av 98 vakter ble fylt opp av ansatte, 

menighetsrådsmedlemmer og andre frivillige. 

 

Trosopplæring 

Menighetspedagogen følger opp arbeidet med trosopplæring i henhold til menighetens plan for 

trosopplæring. I år ble disse tiltakene gjennomført: 

 Dåp og dåpssamtaler; 15 ble døpt i 2020. 

 Småbarnssang og generasjonssang for hjemmeværende barn med foreldre; totalt 8 ulike 
barn har deltatt. 

 Trollungene for barn opp til 8 år med foreldre, totalt 20 ulike barn har deltatt. 

 Utdeling av Min kirkebok til 4-åringer, alle kirker. Totalt 11 barn deltok. 

 Ulike tiltak for aldersbestemte grupper i Åmot kirke;  
o Allehelgensvandring, 17 barn deltok 
o Adventssamling, 8 barn deltok 

 Barnekor: Åmot barnekor og CorX øver i Åmot kirke, i privat regi. 

 Konfirmasjon. 16 ungdommer ble konfirmert høsten 2020. Tur til Trondheim med 
konfirmanter ble avlyst pga smittefare. 35 ungdommer startet konfirmantundervisning 
høsten 2020. 

 4 ungdommer deltok i ledertreningskurs. 
 

Utvalg for trosopplæring har ikke hatt møter i 2020. 

 

Kirke-skole-samarbeid 

Normalt har vi flere treffpunkter med skoler og barnehager, særlig før jul. I 2020 har skoler og 
barnehager ikke besøkt kirka pga koronarestriksjoner. 
 

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. I 2020 var 

innsamlingsaksjonen digital. 

 Servering av suppe for konfirmanter etter skoletid, før konfirmantundervisning. 

 Sangandakter på Ryslingmoen holdes normalt ca en gang pr mnd. I 2020 har det dessverre 

ikke vært andakter. 

 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. 

 Trollungene 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, i samarbeid med venneforeningen. I 2020 har 

hyggetreff blitt avlyst. 

 

Utvalget for diakoni har ikke hatt møter i 2020. 

 

Kirkebladet 

Åmot kirkeblad gis ut 4 ganger pr år. Redaksjonskomiteen består av en fra hvert menighetsråd, samt 

kirkeverge og sokneprest. Temaer for bladene i 2020 har vært konfirmasjon, bryllup, takknemlighet 

og advent. 

 

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. De største utgiftene er 

salmebøker til konfirmanter, blomster, revisjon og utbetaling av kollekt til andre organisasjoner. 

Inntektene er i hovedsak kollekt og utleie av kirkene til konserter. Fordi det har vært få gudstjenester 

med antallsrestriksjoner og lite konsertvirksomhet, er det i år et underskudd (på kr 16.261,78). 

 

 

 

 

 

 

Rena 5.mars 2021 

 

 

_____________________________ 

Marit Roland 

Leder 

 

  



Regnskap Åmot menighetsråd 2020 
Dette er en forenklet utgave av regnskapet.  

For fullstendig regnskap, se Årsregnskap som kommer fra regnskapskontoret.  

 

Inntekter: Regnskap 

2019 

Budsjett 2020 Regnskap 

2020 

Budsjett  

2021 

Kollekt/gaver eget arbeid 19 479,35 19 000 14 216,00  

Kollekt andre  2 853,48 4 000 3 025,00  

Utleie av kirka 16 204,25 10 000   

Egenbetaling diakoni 1 790,00 2 000   

Renter/Kundeutbytte 7 225,00 7 000 3 843,00  

TOTALT 47 552,08 42 000 21 184,00  

 

Utgifter: Regnskap 

2019 

Budsjett 2020 Regnskap 

2020 

Budsjett  

2021 

Kollekt til andre 2 857,00 4 000 3 025,00  

Blomster 6 172,00 5 000 4 130,00  

Diakoni (2019) 1 323,30 5 000 4 860,00  

Gave 500,00    

Konfirmanter; salmebok og 

blomster 

10 216,00 12 000 11 060,00  

Forbruksmateriell, herunder 

bevertning  

3 083,42 3 000 1 395,20  

Duker og småbord   1 397,10  

Ny puter til kirkebenker 10 311,20  2 577,80  

Støtte CorX 4 000,00 4 000   

Revisjon 9 445,00 9 000 8 750,00  

Gebyr bank 50,00  42,00  

Gebyr Vipps   108,68  

     

TOTALT 47 957,92 42 000 37 345,78  

Differanse inntekter og utgifter -405,84  -16 261,78  

 

Saldo kontoer pr 31.12.2020: 

1850.30.29061 (Drift) 5 964,16 

1850.59.07872 499 077,39 

1822.10.71316 120 674,85 

Totalt: 625 716,40 

 

Kommentarer: 

 Ofringer til andre i 2020: 747,- til NMS og 2 278,- til Åmot frivilligsentral. 

 Husleieinntekter for 2019 kom inn på konto i 2020, men ble ført i 2019. 

 Utgifter til puter i kirkebenker gikk ut av konto i 2020, men ble ført i regnskap i 2019. Mva-

avgift, kr 2 577,80 ble betalt og ført i 2020. 

 Blomster til 80-åringer (diakoni) ble kjøpt inn i 2019, men er betalt og ført i 2020. Det er ikke 

delt ut blomster i 2020. 

 Husleieinntekter som gjelder utleie i 2020 har ikke kommet inn enda. Det blir på kr 2 982,50. 

 


