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Organisasjon og ansatte 
 

 

Sammensetning av kirkelig fellesråd. 

Kirkelig fellesråd består av en representant fra hver av de ni menighetene, en representant fra hver 

av de tre kommunene og prosten i Namdal. 

I perioden 2019-2023 består rådet av følgende medlemmer: 

• Flatanger  Kari Leknes 

• Fosnes       Hild Tove Leite 

• Namdalseid  Solfrid Skjevik 

• Namsos  Tore Strøm 

• Vemundvik  Grethe Bøgh Næss 

• Klinga   Åge Brikselli  

• Otterøy  Linda Petrine Vadseth 

• Overhalla  Astrid Marie Bakken 

• Statland  Janne Katrine Ekker Myren 

• Flatanger kommune Gunnar Einvik 

• Namsos kommune Gunnar Hojem 

• Overhalla kommune Knut Haga 

• Biskopens repr.  Frode Askekjær, prost i Namdal 
 

• Leder for fellesrådet:  Tore Strøm 

• Nestleder:   Grethe Bøgh Næss   
 

I fellesrådet er det 7 kvinner og 6 menn. Begge kjønn er godt representert, og det ansees ikke 

nødvendig å iverksette likestillingstiltak.  

 

 

Fellesrådets arbeidsoppgaver 

Kirkelig fellesråds arbeidsoppgaver er fastlagt i Kirkelovens § 15. Fellesrådet skal ivareta 

administrative og økonomiske oppgaver på vegne av soknene, utarbeide mål og planer for den 

kirkelige virksomhet i vertskommunene, fremme samarbeid mellom menighetsrådene og ivareta 

soknenes interesser i forhold til kommunene. 

Kirkelig fellesråd har ansvaret for kirkelige bygg, for gravplassene, for kirkelige administrative 

oppgaver og er arbeidsgiver for alle kirkelige ansatte, unntatt prestene. 
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Ansatte i kirkelig fellesråd 

 

OMRÅDE 

 

ANT. 

ÅRSVERK 

 

ANT. 

ANSATTE 

 

KATEGORIER 

Administrasjon 4,03 9 

 

Kirkeverge, Assisterende kirkeverge, 

prosjektleder, sekretærer 

 

Kirker 6,81 15 

 

Kantor/organister, diakon, kateket, 

kirketjenere/ renholdere, sekretærer, 

menighetssekretærer, prostesekretær 

 

Gravplasser 2,75 5 

 

Gravplassarbeidere 

 

Trosopplæring 3,00 10 

 

Trosopplærere, i gamle Namdal 

prosti 

 

 16,59   

 

Kirkelig fellesråd hadde ved utgangen av 2021 16,59 årsverk/28 ansatte (11 menn og 10 kvinner), 

samt 3,00 årsverk/10 ansatte (9 kvinner) knyttet til trosopplæringen i Gamle Namdal prosti.  

Antall årsverk er redusert med 0,82 årsverk fra 17,41 i 2020 til 16,59 i 2021.  

De største endringene er: 

• Helge Lauvsnes, som gikk ned i stilling fra 50% til 10% fra oktober 2021, med Flatanger som 
virkeområde. 

• Marianne Torp, som gikk av med pensjon fra 80% stilling fra juli 2021, men som videre er 
engasjert 5 timer hver tirsdag på pensjonistvilkår med oppgaver for Namdalseid menighet og 
å betjene kontoret på Namdalseid i åpningstiden. 

• Anne Ruud Kristiansen, som gikk opp fra 40 til 50% stilling fra oktober 2021, med 20 % på 
diakoni og 30% på administrasjon i Flatanger. 

• Anne Berit Sundvik, som gjenopptok sin stilling på 15% med trosopplæring i Lierne fra august 
2021 etter ett års permisjon. 

• Karin Nordstad startet i ett års engasjement i 20% som menighetsarbeider barn og unge i 
Grong fra 1. august. 

• Tone Bedsvåg ble fast tilsatt i 35% stilling som menighetsarbeider barn og unge i 
Klinga/Namsos fra 1. februar. Tone var i fødselspermisjon fra 1. april og ut året. 

• Astrid Aasum ble fast tilsatt i 60% stilling som menighetsarbeider barn og unge fra 1. januar. 
Hun har i 2021 jobbet 30% i Overhalla og 30% i Klinga/Namsos, som vikar for Tone Bedsvåg. 
Astrid fullførte videreutdanning til menighetspedagog i løpet av 2021. 
 

Sykefravær 

Sykefraværsprosenten var i 2021 på 6,97 %, mot 5,2% i 2020. Sykefraværet i 2021 skyldes i hovedsak 

2 langtidssykmeldinger i deler av året.  
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Arbeid på våre kirker og gravplasser 
 

Finansiert av særskilt bevilgning fra Namsos kommune 

Statland gravplass – kr 225.000 

Var gjennomgående fuktig/myraktig og trengte omfattende drenering. Dreneringen ble utført i mai 

2021 innenfor rammen av bevilgede midler. Resultatet vil vise seg over tid, men så langt til ser det ut 

til at gravplassen er tørrere og at arbeidene var vellykket. 

 

 
  Juni 2021     September 2021 

Otterøy kirke og gravplass – kr 350.000 

• I 2021 er den store kirkeklokken erstattet med ny og det er installert automatisk ringeanlegg på 
både stor og liten klokke. Utvendig belysning av kirka er reetablert. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny og gammel klokke i sving, styrt av automatikk   Lukeåpner 

➢ På nytt gravfelt over veien er det gjort flere forbedringstiltak. Det er plantet 11 
hengebjørker ved gjerdet, 2 blodbøk ved vannposten, satt ut to nye benker på steinheller 
og installert robotklipper. De nye bjørkene suger godt med vann, og det forventes at 
problemet med høy fuktighet rundt gravene blir mindre/løses, samt at de skjermer noe 
mot veien. 
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Namsos gravplass – kr 565.000 

➢ I 2020 ble deler av gjerdet rundt Namsos gravplass byttet. Av gjerdets totale lengde på 503 meter 
ble det i 2020 byttet 187 m mot Namdalsveien og på nedsiden mot vest (tilsvarende 37 %). 
Namsos kommune bevilget i 2021 midler til å skifte resterende del av gjerdet. I mai 2021 ble 
resterende strekk med 196 m mot sør og 120 m mot øst (Svenskbyen) skiftet (63 %). Det nye 
gjerdet er 1 m høyt, pulverlakkert i sort og vedlikeholdsvennlig. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Gammelt gjerde og grusvei   Nytt gjerde og asfalt 

➢ I juni 2021 ble også parkeringsplassen og veien opp til parkeringsplassen asfaltert. Dette ble 
finansiert ved bruk av restmidler fra utskifting av gjerdet, en andel driftsmidler fra kirkelig 
fellesråd og gunstig innkjøp gjennom Namsos kommune. 

 

 

  

Nytt gravfelt på Otterøya 
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Finansiert over driftsbudsjett 

Felles for kirker og gravplasser 

Ferdigstilling av navnet minnelund på gravplassene 

Midtre Namdal har nå navnede minnelunder operative på 12 gravplasser. Menighetsrådene har hatt 

ansvar for utforming av steinenes omgivelser og sørget å ferdigstille minnelundene, med noe bistand 

fra fellesrådet. Menighetsrådene har også finansiert opparbeidelsen, ut over støtten på kr 25.000.- 

fra fellesrådet. Det er lagt ned veldig mye godt arbeid fra menighetsrådene i dette arbeidet: 

 

 

 

  

 

  Vik    Løvøy     Statland 

 

                                                                                                                                            

 

 

 

        Namdalseid             Klinga      Ranem 

 

 

 

  

 

         Skage         Høknes    Namsos 

 

 

 

 

 

       Vemundvik         Otterøy    Dun 
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Ny utendørs belysning av 4 kirker 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Otterøy kirke              Salen kapell 

 

 

 

 

 

 

 

       Lund kirke           Statland kirke 

4 av våre kirker manglet inntil i høsten 2021 utebelysning. Det gjelder kirkene Otterøy, Salen, Lund og 

Statland. Otterøy og Lund kirke hadde belysning for en del år tilbake før den ble defekt. Salen kapell 

er ikke belyst tidligere. Namsos kirke ble lyssatt høsten 2019. 

I høst har Midtre Namdal kirkelige fellesråd gjennomført et prosjekt for å lyssette resterende 

kirkebygg, samt skifte til LED-belysning på øvrige kirker. 

Alle 13 kirkebyggene i Midtre Namdal er nå lyssatt med LED-lys. 

Hvert av LED-lysene bruker 48 watt, bare en brøkdel av den gamle lysteknologien som brukte 

halogen og tradisjonell glødelys. 

Materiellet er nytt og vil vare i mange år fremover. Vårt mannskap har gravd ned nye strømkabler og 

satte opp fundament til lysmastene. Installasjonene er fullført av innleid elektriker. 

Vi får utelukkende positive tilbakemeldinger fra innbyggere lokalt og som gleder seg over at kirken 

deres nå endelig er lyssatt. 
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Eksempelvis Salen kapell, som ikke har vært belyst, og som nå vises veldig godt både på vei nord og 

sør langs kystriksveien. 

Det gjør noe med folks forhold til kirka at det er lys på den. Mange har positive følelser til kirka si 

gjennom viktige hendelser og gode opplevelser, f.eks. dåp, konfirmasjon, konserter, bryllup og 

gravferder. Det å se kirka si opplyst en mørk vinternatt er rett og slett et vakkert syn som kan gi litt 

positiv energi/oppmuntring i mørketiden. Forskning på kirkebygg viser at mange opplever det som 

verdifullt å se og passere kirka si, selv om de ikke går inn i den. Kirka er verdifull for lokalmiljøet når 

den tas vare på og medfører stolthet. 

Vi må huske at mange av kirkene ble satt opp av lokalbefolkningen, som bidro både økonomisk og 

med dugnadsarbeid for rundt 150 år siden, og i årene etter ved å bidra med vedlikehold. Ved å ta 

godt vare på og synliggjøre kirkebyggene gjennom å lyssette de, viser vi respekt til alle de som 

oppgjennom årene har bidratt til å gjøre kirkebyggene så fine. 

I tillegg er det lettere og hyggeligere å komme til seremonier og konserter i en kirke som er lyssatt i 

mørketiden. 

Tilsyn kirkeklokker 

I august utførte Olsen-Nauen klokkestøperi tilsyn/service på kirkeklokkene i Ranem, Skage, Lund, 

Salen og Statland. Dette ble gjort på samme tur som når den store kirkeklokka i Otterøy ble byttet og 

det ble montert ringeautomatikk på begge klokkene der. I 2022 planlegges service på kirkeklokkene i 

Namsos, Namdalseid, Løvøy og Vik i sammenheng med montering av ringeautomatikk i Klinga, 

forutsatt finansiering. I perioden 2020-2022 vil alle kirkeklokkene i Midtre Namdal ha hatt tilsyn av 

leverandør. Det er utført periodisk service på klokkene og programvaren for ringeautomatikken er 

oppgradert. 

Nye avfallscontainere 

Våren 2021 ble det tatt i bruk nye avfallscontainere på flere gravplasser. De nye er samme type som 

brukes mange steder ellers, har lukeinnkast fra 2 sider og nivåmåling som leses av i web-basert 

løsning. Følgende gravplasser har hittil fått ny containerløsning: 

➢ Ranem (2 stk.), Skage, Vemundvik, Namsos, Høknes, Klinga  
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Uttak og destruering av gravminner 

I september ble det gjennomført uttak og destruering av gravminner på oppsagte fester fra alle 17 

gravplasser. Karantenetiden på 6 mnd for fjerning av gravminner etter utløpt festeavtale ved nyttår 

utløp 1. juli. Steinene for oppsagte fester ble tatt ut og samlet sammen på utsiden av gravplassene av 

vårt mannskap og bortkjørt og destruert av lokal entreprenør.  

Det ble i år fjernet 254 gravminner i denne runden. Nytt i år var at gravplassene i Midtre Namdal ble 

inndelt i 3 soner, der lokale entreprenører konkurrerte om oppdrag med henting og destruering i 

hver sone. 

Befaring av kirker og gravplasser med menighetsrådene 

I slutten av april ble det gjennomført en befaring av alle kirker og gravplasser i Midtre Namdal. På 

hvert sted deltok leder av menighetsrådet og andre lokale sammen med kirkeverge og arbeidsleder. 

Hensikten var å ta en felles status på bygg og anlegg og lage en plan over aktuelle oppgaver i 

sommerhalvåret og fordeling av ansvar og oppgaver mellom fellesråd og menighetsråd. Lederne at 

menighetsrådene gav positiv tilbakemelding om en slik fremgangsmåte. Arbeidsplanene ble fulgt og i 

stor grad gjennomført i løpet av sommerhalvåret.  

Logg over utført arbeid på kirker og gravplasser i 2021 finansiert av fellesråd og 

menighetsråd: 

Vik 

➢ Nytt brannvarslingsanlegg i Vik kirke 
➢ Utvendig rehabilitering av bårehus med maling, nye vinduer, ny hoveddør og delvis ny kledning, 

samt oppgradering av elanlegget 
➢ Utbytting av flomlys, fra halogen til led 
➢ Ny tinematte for gravlegging om vinteren 
➢ Oppgradering av minnesmerket over omkomne på sjøen (utført av kirkeforeningen) 

 
Løvøy 

➢ Nytt brannvarslingsanlegg i Løvøy kirke 
➢ Rehabilitering av hovedtrappa, med legging av ny skifer 
➢ Utbytting av flomlys, fra halogen til led 
➢ Etablert navnet minnelund med minnestein, brostein, benker og blomsteranretninger 
➢ Montering av parkbelysning langs vei fra «gammelgravplassen» til «nygravplassen» og 

strømuttak på «nygravplassen» 
(finansiert 1/3 hver av kirkeforeningen, menighetsrådet og kirkelig fellesråd) 

➢ Fjerning av hekk langs mur mellom gammel og ny gravplass 
➢ Tynning og rydding av trær langs kirkegårdsmuren og innenfor hovedporten til kirken  
➢ Nye strømkurser i kirka 
➢ Ny tinematte for gravlegging om vinteren 

 
Statland  

➢ Drenering av gravplassen (finansiert av Namsos kommune) 
➢ Etablert navnet minnelund med minnestein, brostein, benker og blomsteranretninger 
➢ Installert utvendig belysning av Statland kirke 
➢ Utvidelse av brannvarslingsanlegget for i tillegg å varsle via mobilapp 
➢ Malt deler av stakittgjerdet rundt gravplassen 
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➢ Service på kirkeklokkene 
 

Namdalseid 

➢ Etablert navnet minnelund med minnestein, brostein, benker og blomsteranretninger 
➢ Installasjon av automatisk varmestyring 
➢ Installasjon av nye strømkurser i kirka (3-fase og 220V) 
➢ Komplettering av nødlys i kirka 
➢ Fjernet stor bjørk i hjørnet mot kirkestua. Stubbfresing etterpå 
➢ Fjernet gammel hekk. Opparbeidet skråning med duk og bark og plantet ny hekk 
➢ Laget nye trapper i skråninger på gravplassen 
 

I tillegg ble det til sesongen kjøpt inn følgende nytt utstyr til sesongen med grøntarbeid: 

➢ Husqvarna rider med 4-hjuls trekk for gressklipping 
➢ Gresstrimmer  
➢ Bilhenger for frakt av materiell mellom gravplassene 
➢ Oppsamlervogn til løv (komplettert på høsten) 
 

Elda 

➢ Tatt ned den lange granhekken mot sør/øst  
➢ Stubbfresing etter hekken 

 
Klinga 

➢ Etablert navnet minnelund med minnestein, brostein, benker og blomsteranretninger 
➢ Utført renovering etter vannskade i 2. etasje over våpenhuset 

o Skiftet skadede bord i taket på våpenhuset (nærmest trappa) 
o Slipt ned og malt taket på nytt inkl. stjerner  
o Nytt gulvbelegg på toalett og i heisrommet 
o Slipt ned og lakkert gulvet i våpenhuset 

➢ Oppussing av gelender, opptrinn og vanger i våpenhuset 
➢ Nye lyspærer i hele kirka 
➢ Installert nytt taklys i våpenhuset med dimmer 
➢ Installert flere insektsfangere på 220V 
➢ Malt ferdig stakittgjerdet på nedre del av gravplassen og opp mot kirka 
➢ Nytt gjerde rundt øvre parkering 
➢ Klippet ned hekken på platået ved øvre kirketrapp 
➢ Fjernet 7 større trær på øvre platå på gravplassen 
➢ Tatt bort gammelt gjerde og rensket skråning mot jordet og nedre felt på gravplassen 
➢ Ny container med nivårapportering 
➢ Utvendig renovering og malebehandling av kirkestua (2 strøk) 
➢ Rensing av taket på kirkestua og installasjon av kobber på mønet for å hindre mose 
➢ Installert Projector og lerret i kirkestua 
➢ Felt trær på baksiden av kirkestua 

 
Ranem 

➢ Etablert navnet minnelund med minnestein, brostein, benker og blomsteranretninger 
➢ Nytt piano 
➢ Malt våpenhuset i lys farge 
➢ Nye lyspærer i hele kirka 
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➢ Oppussing av toalett i bårehuset 
➢ 2 nye containere med nivårapportering 
➢ Service på kirkeklokkene 

 
Skage kirke 

➢ Etablert navnet minnelund med minnestein, brostein, benker og blomsteranretninger 
➢ Nytt brannvarslingsanlegg 
➢ Ny kirkeløper 
➢ Nye lås med vridere på sideinngangene 
➢ Nye lyspærer i hele kirka 
➢ 2 nye lys ved inngangsporten 
➢ Oppussing og ferdigstilling av garasje 
➢ Oppussing av bårehuset 
➢ Nytt vindu i tårnet 
➢ Installasjon av kobber på mønet på garasjen 
➢ Drenering av kirkas nordside 
➢ Ny container med nivårapportering 
➢ Service på kirkeklokkene 

 
Namsos  

➢ Gjennomført forprosjekt for renovering av Namsos kirke sammen med Norconsult og Namsos 
kommune 

➢ Forberedt og fått investeringsbeslutning i Namsos kommune med ramme på 30 mill. kr inkl. mva 
➢ Gjennomført detaljeringsprosjekt for renoveringen sammen med Norconsult og Namsos 

kommune 
➢ Rekruttert ekstern byggeleder 
➢ Arbeidene med renoveringen av Namsos kirke gjennomføres i 2022 
➢ ---- 
➢ Fjernet 5 større trær på Namsos gravplass 
➢ Skiftet ut resterende del av gjerdet rundt gravplassen (beskrevet tidligere) 
➢ Asfaltert adkomstvei og parkeringsplass (beskrevet tidligere) 
➢ Rensket skråning, lagt på duk og bark på øvre del av parkeringsplassen. Nabo Jørgen Stiklestad 

har satt ned tuja-planter, som han også vil vedlikeholde 
➢ Ny container med nivårapportering 

 
Otterøy  

➢ Etablert navnet minnelund med minnestein, brostein, benker og blomsteranretninger 
➢ Nye vinduer i inngangspartiet 
➢ Reetablert utvendig lyssetting av kirka 
➢ Nye lyspærer i hele kirka 
➢ Rensing av taket på redskapshus/bårerommet og installasjon av kobber på mønet 
➢ Noe renovering for øvrig i redskapshus/bårerommet 
➢ Se for øvrig det som er utført med særskilt bevilgning 
➢ Ny container med nivårapportering 

 
Vemundvik  

➢ Etablert navnet minnelund med minnestein, brostein, benker og blomsteranretninger 
➢ Ny container med nivårapportering 
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➢ Utskifting av dør og karm til hovedinngang (venter på leveranse fra Vemundvik snekkerfabrikk) 
 

Dun  

➢ Etablert navnet minnelund med minnestein, brostein, benker og blomsteranretninger 
➢ Nye teppegulv og kirkeløper 
➢ Nye lys over sideinnganger og garasjen 
➢ Frostsikring av vann til kjøkkenet 
➢ Ny projector 
➢ Byttet 4 stein på taket på redskapshuset  
➢ Renset takrenner på kirke og redskapshus 

 
Salen  

➢ Installert utvendig lyssetting av kirka 
➢ Slått sammen fra tre til ett strømabonnement ved å koble lyktestolpene på parkeringsplassen og 

redskapshuset til kirkas abonnement 
➢ Festet takblikk og sett over taket på kirka 
➢ Service på kirkeklokkene 

 
Lund  

➢ Flere mindre reparasjoner på taket (nytt møneblekk, rep. av takrenner, nye skiferstein) 
➢ Reetablert utvendig lyssetting av kirka 
➢ Nye lyspærer i hele kirka 
➢ Nytt gjerde rundt gravplass og kirke (utført på dugnad) 
➢ Service på kirkeklokkene 

Andre saker 
 
Festeavgift 

Etter forslag fra kirkelig fellesråd og vedtak i alle 3 kommuner, ble festeavgiften økt fra 125.- til 225.- 

kr fra og med 2020, med årlig indeksregulering videre. For 2021 ble festeavgiften regulert til kr 230.-, 

basert på 2,3% økning i KPI på tjenester, der arbeidskraft dominerer. 

Nytt nivå på festeavgiften har fungert etter hensikten, med oppsigelse av mange gamle fester og 

frigivelse av gravareal.  
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Det vil bli et fall i festeinntektene på over 1,3 mill. nok fra 2024 til 2026, før det stiger igjen. Årsakene 

til denne variasjonen ligger i at festekontraktene for mange år tilbake ble registrert bolkvis i 

gravregisteret. 

Korona  

Aktiviteten med arrangement, konserter og seremonier i kirkene ble inntil gjenåpning i september 

betydelig redusert pga. fare for Korona-smitte. Gudstjenester og gravferdsseremonier er 

gjennomført fortløpende, men med antallsbegrensning og smitteverntiltak. Under nedstengningen 

var det krav om 1-meters avstand og maks 50 deltakere ved arrangement i kirkene (i enkelte kirker 

lavere pga. 1- meters kravet). I to tilfeller har det vært smittede deltakere i gravferder. I begge 

tilfellene ble navnelister raskt formidlet til kommuneoverlegen, som informerte pr sms de som hadde 

vært tilstede og etter det vi vet, spredte smitten seg ikke videre. Vi fikk positive tilbakemeldinger fra 

kommuneoverlegen på smittevernrutiner i kirkene. Tidlig i desember, ved utbrudd av omikron-

varianten, ble det gjeninnført antallsbegrensning på 50 deltakere, strenge smitteverntiltak i kirkene 

med registrering av navn, mobilnr og benkplass, tilvisning av plass fra kirkeverter og bruk av 

munnbind ved ankomst/utgang og under bevegelse i kirken. Julaftensgudstjenestene i Namsos ble 

gjennomført på festplassen, som i 2020. I øvrige sokn ble oppsatte gudstjenester gjennomført. 

Åpent møte med ulike tros- og livssynssamfunn 

27. oktober ble det gjennomført åpent møte med ulike tros- og livssynssamfunn om erfaringer og 

behov ved gravferder i Midtre Namdal. Tilsvarende møte ble også gjennomført 15. september 2020. 

Kirkevergen hadde invitert til møtet basert på lister over tros- og livssynssamfunn som mottar støtte 

fra kommunene i Namsos, Overhalla og Flatanger, samt en annonse i lokalavisa om åpent møte, ca 

en uke i forveien.  Representanter fra Humanetisk forbund, den Islamske moske i Namsos og den 

Katolske kirke deltok, i tillegg til Namsos begravelsesbyrå og Midtre Namdal kirkelige fellesråd. 

Positivt at det i år deltok noen fra den islamske moskeen i Namsos, som har 150 medlemmer i 

Namsos og 300 i Namdalen. 

Møtet var preget av en positiv atmosfære. Det ble i møtet ikke uttrykt klager eller spesielle 

endringsbehov overfor Midtre Namdal kirkelige fellesråd som gravplassforvalter.  

Personal 

Kirkevergen opplever stemningen blant ansatte som gjennomgående god. 
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Ingen har sagt opp eller er ansatt i 2021. Kantoren i Namsos ble innvilget ett års permisjon fra 1. mai 

2021.  

Stabsdag på Namdalseid 

15. juni ble det gjennomført stabsdag på Namdalseid for Midtre Namdal, med god oppslutning. 

Menighetsrådet serverte kaffe i Namdalseid kirke ved ankomst. Vi startet med en minigudstjeneste i 

kirka og med musikalske innslag på orgel v/Gudmund Thorsen, flygel v/Siv Hilde Bulling og 

hardingfele v/Egil Syversbråten, før det ble brannøvelse med evakuering av kirka og prøving av 

slukkemidler utenfor kirka. Deretter gikk turen til Korsen, der vi fikk være med å lage glasskunst og 

makramebånd. Videre ble vi servert en god middag i Elda forsamlingshus, med quiz og foredrag ved 

Magne Fossum (tidligere diakon) om Namdalseid og Elda som kirkested. Dagen ble avsluttet med 

omvisning på Elda gravplass, med Magne Fossum som guide.  

Menighetsbladene 

Status utgivelser og regnskap for menighetsbladene i 2021 ble: 

* Overhalla og Høylandet: +13’ (2 utgivelser) 

* Namsos: - 34’ (4 utgivelser) 

* Flatanger og Namdalseid: +18’ (2 utgivelser) 

For Namsos ble det prøvd å droppe innlegg av giro i nr. 4, som koster kr 5.290.- pr utgave. Dette slo 

negativt ut og bladet fikk over 20’ mindre gaveinntekter enn tilsvarende nr. i 2020. 

Gravferdsstatistikk 

 

 

I Midtre Namdal ble det i 2021 gravlagt 177 døde, en reduksjon på 18 stk fra 2020 og 13 lavere enn 

snittet de siste 5 år. 

 

• Namsos: 127 stk, 13 lavere enn 2020 og 11 lavere enn snittet siste 5 år 

• Overhalla: 37 stk, 3 lavere enn 2020 og samme som snittet siste 5 år 

• Flatanger: 13 stk, 2 lavere enn 2020 og 1 lavere enn snittet de siste 5 år 
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Andelen kremasjoner har økt med 5% de siste 4 årene. Fra 25% i 2018, 30% i 2019, 35% i 2020 og 

41% i 2021. I 2021 var det 72 kremasjoner av totalt 177 gravlagte, dvs. 41% 

 

• 46% av de kremerte i Midtre Namdal ble gravlagt på Namsos kirkegård (33 stk) 

• 54% av de kremerte ble gravlagt på de 16 andre gravplassene i Midtre Namdal (39 stk) 
 

Markant lavere antall gravlagte i 2021 enn tidligere år, kan skyldes at mange av de eldre blant oss har 

levd litt lenger enn de ville gjort uten pandemien. De har vært mindre utsatt for smitte, også av andre 

sykdommer enn korona. Det har sannsynligvis ført til en noe lavere dødelighet i en periode.  Etter en 

slik periode med lavere dødelighet, forventes en påfølgende periode med noe høyere dødelighet, 

fordi det da er flere personer med høyere risiko for å dø i samfunnet. I Midtre Namdal har vi erfart en 

markant økning i gravlegginger i januar 2022. 

 

Økonomi 

Fellesrådet ble i 2021 kompensert av kommunene med 2,7 % for pris- og lønnsvekst.  

Fellesrådet endte i 2021 med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.119.703, som foreslås 

overført til fellesrådets disposisjonsfond.  

De største bidragene til et regnskapsmessig mindreforbruk er: 

• En kantor i permisjon i 8 mnd, med noe bruk av vikar (kr 400’) 

• 2 langtidssykmeldinger, uten innleie av vikarer (kr 300’) 

• Høyere festeinntekter enn budsjettert (kr 337’) 

• Korona-tilskudd fra Nidaros bispedømme (kr 83’) 
 

På disposisjonsfond for hele selskapet står det kr 2.179.849, som består av: 

• Fellesrådet – kr 1.587.461 (ubrukt i 2021) 

• Trosopplæring – kr 387.977 

• Menighetsbladene – kr 126.120 

• Flere mindre fond (spesifisert i Årsregnskap 2021 – siste side) 
 

Det konkluderes med at økonomistyringen er under god kontroll.   

 

 

 

 

Namsos, 4.3.2022 

 

Tore Strøm     Magne Bergslid 
Leder i kirkelig fellesråd    Kirkeverge/daglig leder 


