
Årsmelding for Nordre Osen menighetsråd 2020 

Rådet har bestått av følgende styre: 

Leder:               Hege Vangli 

Nestleder:        Laila Norsted Odden 

Sekretær          Anne Grethe Aas 

Kasserer:          Gjermund Nyløkken 

Medlemmer:   Olav Øien 

                          Paal Bernts 

                          Vidar Brekke 

Varamedlemmer: Kari Karlsen, Arne Morten Lunde, Jens Sagen Martin Lunde og Bjørnar 

Solvang 

Representanter til fellesrådet: Hege Vangli og Laila Norsted Odden 

 

Dette ble, som for alle andre, også et spesielt år for kirken. Korona satte en stopper for det 

meste ved utbruddet i mars. Det har fått oss til å måtte tenke nytt på mange områder. Men 

sammen får vi til det meste. 

Menighetsrådet har hatt 3 møter i tillegg til årsmøtet som ble utsatt til den 06.09.20. 

 

Kirkelige handlinger: 

- 15 gudstjenester 

- 3 dåp 

- 1 konfirmant 

- 1 vigsel 

- 5 gravferder 

Kilde: statistikk fra kirkekontoret 

 

P.g.a. omstendighetene ble det ikke gjennomført en felles dugnad på kirkegården i år. Men 

medlemmer av rådet og andre frivillige har raket kirkegården slik at den var ferdig til 17.mai. 

Vi hadde i sommer god hjelp med vedlikeholdet på kirkegården og vi takker Jens Nøstvik for 

dette. 

Kirkesalen har fått nye vinduskarmer etter godt utført arbeid av kirketjenerne. 

I desember ble det arrangert julekonsert i kirken. Juletoner med Levi Bergerud og kompani 

ble en god opplevelse for de frammøtte.  



Pandemien har fått oss og kirkekontoret til å tenke nytt. Kreativiteten har blomstret, noe 

som har resultert i at kirken og dens handlinger har kommet mere fram i den digitale verden 

og på sosiale medier. Åpen messe ble ett nytt konsept i 2020. Det ses på å utvikle dette 

videre. 

Menighetsrådet fikk i løpet av 2020 en rekke pengegaver. Vi må trekke fram gaven fra  

Anne Britt Lilleholm på 2 millioner som skal gå til vedlikehold av kirkene.   

Pengegaver fra Osen Velferdssentral, samt etter en begravelse, er øremerket til nye 

sitteputer til kirkebenkene.  Disse kommer i 2021. 

Menighetsrådet takker for alle gavene vi har fått. 

Vi retter også en stor takk til samarbeidet med stab og de frivillige som jobber i og rundt 

kirkene i Osen.  

 

Nordre Osen menighetsråd 14.03.2021 

 

  



Regnskap Nordre Osen menighetsråd 2020. 
 

Inntekter: 

Leie av kirke/kirkesal 1 200,- 

Omvisning   450,- 

Salg av kort og hefter 100,- 

Gaver 41 150,- 

Offergaver eget arbeid 6 375,- 

Offergaver til Kirkens bymisjon 2 593,- 

Offergaver Frelsesarmeen 1 350,-  

Renter/kundeutbytte 1 331,- 

Totalt: 54 549,- 

 

Utgifter: 

Ofringer til andre 3 593,- 

Ofringer til andre 2019 2 023,- 

Bevertning/forbruksvarer 0,- 

Beplantning/blomster 1 825,- 

Renhold  1 210,- 

Konfirmanter 632,- 

VIPPS-gebyr 12,75 

Bankgebyr 16,50 

Totalt: 7 289,25 

 

Overskudd: 45 236,75 

 

 

 

Saldo bank: 

Saldo 31.12.20 konto 1850.30.44567:  185 910,58 

Saldo 31.12.20 konto 1822.43.44542:  135 582,- 

Saldo 31.12.20 konto 1822.32.87006:  5 811,88 

Totalt:  327 304,46 

 

 

 


