Årsmelding 2018
Nannestad menighetsråd
Menighetsrådet har hatt følgende sammensetning i 2018:
Leder:
Karen H. Glestad
Nestleder:
Bjørn Erik Helseth
Sekretær:
Herdis Rangnes
Kasserer:
Johan Arnt Nordby
Styremedlemmer:
Marit Holter
Steinar Låveg
Varamenn:

1Mette Habberstad
2Kjell Aasen
3Eva Tronrud
4Leif Rydheim

1) Menighetsrådssaker
Menighetsrådet har i løpet av året hatt 9 møter, og behandlet til sammen 66 saker.
Av de sakene vi har arbeidet mest med, ønsker vi å nevne følgende:
Menighetens årsmøte
Menighetens årsmøte ble avholdt på Moreppen Grendehus søndag 18. februar.
Gullkonfirmantjubileum
Også i 2018 arrangerte Holter og Nannestad menigheter felles jubileum for
gullkonfirmantene. Vi inviterte gullkonfirmantene til kirkestua i Holter etter gudstjeneste
28.10. i begge kirker. Det ble en fin samling der gamle minner og vennskap ble fornyet.
Trosopplæringen
Trosopplærerne har i løpet av året gjort en fin innsats for barn og unge i Nannestad, også i vår
menighet. Her er populære tiltak som babysang, barneklubb, tårnagentgudstjeneste og
betweens.
Kulturelle innsprøytinger
Etter hvert har vi fått til en del faste konserter i Nannestad Kirke, så også i 2018.
Bryllupskonsert ble arrangert 12.04. Alle årets brudepar var invitert.
Sommerkonsert ble arrangert 11. juni i forbindelse med Nannestadfestivalen.
Kirken vår ble også i 2018 utlånt til julekonserter.

Dåpsfest
Vi arrangerte dåpsfest i Nannestad kirke 18. mars. Det betyr at de som gjerne vil døpe barna
sine men ikke selv kommer seg til å få gjort det kan møte i kirken denne dagen og døpe barna.
I tillegg gis det tilbud til konfirmanter som ikke er døpt om å la seg døpe denne dag. Etterpå
lages det til dåpsfest for barn og pårørende som ønsker å delta der. 6 stykker ble døpt, og 4
familier var med på festen som menigheten laget etterpå.
Nannestadfestivalen og gudstjeneste for alle
Også i 2018 hadde vi Gudstjeneste for alle i teltet på festivalområdet under
Nannestadfestivalen.
Dette er et arrangement som involverer ulike grupper av menigheten på en fin måte. Det har
gjorde sitt til at flere enn tidligere er til stede på Gudstjenesten. En del kirkefremmede var
også bortom for å se hva som foregikk.
Ca 80 personer deltok og gikk til nattverd.
Mange var også innom teltet vårt og fikk en prat, litt kaffe og vafler
Evalueringen fra menighetsrådet er at dette er en fin måte å vise at kirken er en del av folket i
Nannestad på, vi er der folket er.
Avskjedsgudstjeneste for Arne Torkild Aasen
Søndag 17. juni var det avskjedsgudstjeneste i Nannestad kirke sammen med Stensgårds
menighet for sokneprest Arne Torkild. Det var mange som ville takke Arne Torkild for hans
innsats og arbeid i menighetene. Prost Weider ledet gudstjenesten. Etterpå var det kirkekaffe
på kommunehuset, også der var det mange fremmøtte. Mye fint ble sagt til og om Arne
Torkild, gaver og takk ble frembåret.
Ny sokneprest
Som følge av at Arne Torkild sluttet måtte vi i Nannestad og Stensgård menigheter ha ny
sokneprest. Etter utlysning og intervjuer ble Lilia Kristin Thorsteinsdottir ansatt.
Tilsettingsgudstjeneste var 02.09. Det ble laget til kirkekaffe på Salen etter gudstjenesten.

2) Statistikk
I 2018 ble det døpt 19 barn i Nannestad menighet. 33 unge ble konfirmert, 4 kirkelige vielser
ble utført og det ble utført 28 gravferder.
Totalt ble det avholdt 57 gudstjenester, inkludert gudstjenestene i kapellet på Nannestad
sykehjem. Det var til sammen 3178 personer som deltok på disse gudstjenestene.

3) Gudstjenesteliv
Gudstjenesten er menighetens samlepunkt, og menighetsrådets ønske er at all aktivitet i
menighetens regi, skal munne ut i gudstjenesten.
Blant gudstjenestene i 2017 ønsker vi spesielt å nevne disse:

Konfirmasjonsgudstjenester
Vi er glade for den store oppslutningen konfirmasjonen har i Nannestad. I år har det blitt
avholdt 4 konfirmasjonsgudstjenester.
Minnegudstjeneste
På Allehelgensdag var det minnegudstjeneste. Alle som hadde mistet noen av sine det siste
året var spesielt invitert.
Julegudstjenester
Som alltid ble det holdt gudstjeneste på sykehjemmet på julaften i tillegg til de tradisjonelle
gudstjenestene i kirken.
Moreppen Grendehus
Det har vært 2 gudstjenester på Moreppen grendehus i 2018. Det er alltid hyggelig å besøke
Moreppen Vel.

Takk
Nannestad menighetsråd ønsker å takke alle ansatte og frivillige i Nannestad menighet for
arbeidet som er lagt ned i 2018.

Nannestad menighetsråd 24.02. 2019
Herdis Rangnes

