
 

 

 

 

ÅRSMELDING 

 

 

 

 

 

 

 

FOR BERG MENIGHET 2014 

STRINDA PROSTI I NIDAROS BISPEDØMME 



 

Årsmelding for Berg menighet 2014 Side 2 

 

INNHOLD 

Menighetsrådet ........................................................................................................................... 3 

Menighetens ansatte i 2014 ........................................................................................................ 4 

Gudstjenester og kirkelige handlinger ........................................................................................ 4 

Gudstjenesteutvalget .............................................................................................................. 4 

Gudstjenester .......................................................................................................................... 5 

Tall og fakta ....................................................................................................................... 6 

Musikk ........................................................................................................................................ 8 

Skoler / barnehager og kirkesamarbeid ...................................................................................... 8 

Barn og ungdom ......................................................................................................................... 8 

Trosopplæringsutvalget .......................................................................................................... 8 

Dåpssamlinger og dåpsmateriell ............................................................................................ 9 

Babysang ................................................................................................................................ 9 

4-åringene ............................................................................................................................... 9 

6-åringene ............................................................................................................................... 9 

Hellige-tre-kongersfesten ....................................................................................................... 9 

Barneklubben ....................................................................................................................... 10 

Tårnagentene ........................................................................................................................ 10 

Lys Våken ............................................................................................................................ 10 

Konfirmanter ........................................................................................................................ 10 

UNGDOMSARBEID ........................................................................................................... 12 

MILK-kurs ........................................................................................................................... 12 

LIV-KURS (Ledere i Vekst) ................................................................................................ 12 

AMISTAD ............................................................................................................................ 13 

Strinda KFUK-KFUM-speidere ........................................................................................... 13 

Bibelkursene ............................................................................................................................. 14 

Diakoni ..................................................................................................................................... 15 



 

Årsmelding for Berg menighet 2014 Side 3 

 

Diakoniutvalg for Strinda og Berg ....................................................................................... 15 

Torsdagskafé ........................................................................................................................ 16 

Besøkstjenesten .................................................................................................................... 16 

Misjonsutvalget ........................................................................................................................ 17 

Julemesse .................................................................................................................................. 18 

Kirkebygget .............................................................................................................................. 19 

Åsta Hornbeck Sæther og Odd Sæthers legat for eldreomsorg ................................................ 20 

 

MENIGHETSRÅDET 

Arne Storset (leder), Anne Kværnø (nestleder), Gerd Buhaug, Lars Tvete, Anne Helvik, 

Ingrid Snekvik og Bergljot Svanholm (geistlig representant). 

Varamedlemmer: Marit Fagerli, Kirsti Sandnes Sæbø, Jan-Inge Jenssen, Hans Jakob Rivertz, 

Thommy Bangsund. 

Det har i beretningsåret vært avholdt 9 menighetsrådsmøter med i alt 69 behandlede saker. 

Også 2014 har vært preget av stor aktivitet og bredt engasjement i Berg menighet. 

Menigheten har fortsatt et stort korps av ulønnede personer som gjør en stor innsats på mange 

felt. Som eksempel kan nevnes julemessa som involverer mange personer, også mange som 

ellers ikke deltar i så mye annet i menigheten. Dette engasjementet er på en måte en 

videreføring av aktiviteten i Berg Kirkeforening, som hadde et særlig ansvar for kirkebygget. 

Takket være julemessa har det kommet inn penger som er brukt til blant annet helrenovering 

av kjøkkenet, som ble gjennomført i februar 2015. Dette prosjektet var et samarbeid med 

Kirkevergens etat, som dekket utgifter til malearbeid, elektrisk opplegg, rørlegger og 

snekkerarbeid. Menigheten sto for planlegging, innkjøp av kjøkkeninnredning og steamer og 

dugnadsarbeid.  

I 2014 er menigheten også blitt tilført betydelige eksterne ressurser: 

 Strinda prosti har nå kommet inn i ordningen med årlige statlige trosopplæringsmidler. 

Berg menighet deler på ressurser med Strinda og Strindheim menigheter, blant annet 

nytilsatt menighetspedagog Øystein Sørensen. Det blir tildelt driftsmidler i forhold til 

antall barn i alderen 0-17 år.  

 Takket være bevilgninger fra Trondheim kommune er det blitt opprettet en 

diakonstilling i Strinda og Berg, og Ingun Synnøve Bø begynte i stillingen i 

september. 

Den afrikanske menigheten Overcomers Chapel har funnet nye lokaler mer sentralt i byen, og 

leieforholdet opphørte til sommeren 2014. Mange satte pris på at deres bruk av Berg kirke, og 

det vil fortsatt bli et visst samarbeid. 
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MENIGHETENS ANSATTE I 2014 

Prost      Tora Samset 

Prostiprest     Oddvar Gudmestad 

Prostesekretær    Marit Ryjord, Elisabeth Torp (fra mai) 

Sokneprest i Berg   Bergljot Svanholm  

Sokneprest i Strinda   Trond Roland 

Kapellan i Strinda og Berg  Børre Rindal 

Enhetsleder     Jarle Jakobsen 

Daglig leder/menighetsforvalter Lise Brækken 

Kateket Torunn Karlsen. Vikarer: Jorun Bertheussen (vår) og 

Larisa Margrethe Ross (høst) 

Diakonimedarbeider Ingun Synnøve Bøe (fra september) 

Menighetspedagog Øystein Sørensen 

Kantor     Anita Christiansen 

Kirketjener    Thommy Bangsund 

Engasjement, KRIK   Iver Lande (vår) og Øyvind Blindheim (høst) 

 

GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER  

GUDSTJENESTEUTVALGET 

Mandat 

«Gudstjenesteutvalget skal 

1. være et rådgivende organ ved innføring av ny liturgi 

2. gi innspill til å bevare og vitalisere gudstjenestelivet i Berg menighet.» 

  

Sammensetning 

Utvalget har bestått av Anita Ewa Bobzin Christiansen, Arne Holen, Ingrid Karlgård Moxness 

(leder), Bergljot Svanholm, Kirsti Sandnes Sæbø, Per Teigen og Alexander Wahba. 

Møter 

I 2014 har utvalget hatt 7 møter hvorav 2 har vært forberedelser til 1 temagudstjeneste. 
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Saker 

Disse sakene har stått på sakskartet: 

 Menighetens handlingsplan 

 Liturgisk musikk 

 Hvordan planene for diakon og trosopplæring skal hensyntas i gudstjenestelivet 

 Temagudstjenester 

 Salmekveld/salmesuppe lagt til en kulturkafe 

 Menighetens hjemmeside og evt. Facebook-side 

 Utvalgets arbeid sett i forhold til mandatet 

 Vurdering av utvalgte forslag til ny musikk 

 Graden av variasjon i gudstjenesten 

 

Menighetens handlingsplan og utvalgets mandat har vært utgangspunktet for arbeidet. I tillegg 

ble diakoniutvalget og trosopplæringsutvalget utfordret til å komme med innspill til hvordan 

en i gudstjenestelivet skal ta hensyn til planene for diakoni og trosopplæring. Vedlagt svar fra 

trosopplæringsutvalget. 

Selv om salmekveld har vært planlagt begge semester har en ikke klart å få gjennomført det. 

Arbeidet med temagudstjenesten i august var engasjerende. Gudstjenesten bar tydelig preg av 

temaet noe som var mulig å oppleve gjennom alle sanser. 

Utvalget av liturgisk musikk er stort. Anita E. B. Christiansen spilte fra 7 forslag i 

utvalgsmøtet i mai. Flere av forslagene ble vurdert som lite aktuelle. Utvalget mener at Mari 

Tesdal Hinzes forslag vil egne seg godt til ungdomsmesse og ønsker at en gruppe unge 

utfordres til å øve den inn til bruk ved spesielle gudstjenester. Sanctus av Jo Asgeir Lie prøves 

ut i gudstjenesten. 

Graden av variasjon i gudstjenesten er fastsatt i og med det forslag til gudstjenesteordning 

som er vedtatt av menighetsrådet og godkjent av biskopen. Valg av musikk er inntil videre 

utsatt fra sentralt hold. 

GUDSTJENESTER 

I år har vi hatt 60(2013: 63) gudstjenester i Berg. Blant disse er en nattverdgudstjeneste på 

Tyholt sykehjem og en fellesgudstjeneste med Strinda menighet i Estenstadmarka. Tyholt 

sykehjem har flyttet til Dragvoll, derfor fører vi ikke lenger gudstjenester eller sykehjembesøk 

i Berg. Andre fellesgudstjenester føres i den menigheten de avholdes.  

Av gudstjenester i Berg kirke har 42 vært nattverdgudstjenester, 12 familiegudstjenester, 3 

ungdomsgudstjenester og 3 konfirmasjonsgudstjenester i tillegg til skole- og 

barnehagegudstjenester. I 2014 har det ikke vært holdt ungdomsgudstjenester på kveldstid, 

men hvis noen kan tenke seg å engasjere seg i dem, hadde det vært fint å ha et slikt tilbud.  



 

Årsmelding for Berg menighet 2014 Side 6 

 

Nytt av året er midnattsmesse nyttårsaften. 

I 8 sommeruker var det fellesgudstjenester, annenhver uke i Berg, annenhver uke i Strinda. I 

høytidene var det fellesgudstjenester i Strinda kirke 1. påskedag, 1. pinsedag og 1. juledag, og 

i Berg kirke 2. påskedag og 2. juledag. 

TALL OG FAKTA 

 

Figur 1Totalt antall personer til stede og antall nattverdsgjester i Berg kirke de siste sju årene. Gjennomsnittlig frammøte i 2014 var 

63 personer (2013: 75)  

Disse tallene har gått ned, og det skyldes nok delvis at vi ikke har hatt så mange gudstjenester 

dette året. Ikke minst merker vi at vi ikke lenger har Fredagsmessene. Menighetsrådet har som 

mål at det i gjennomsnitt skal være 50 personer til stede på hver gudstjeneste og at andelen 

barn og ungdom + andelen under 50 år øker. Vi er langt under 50 personer i snitt på 

gudstjenester uten dåp, men i snitt har den gudstjenestefeirende menigheten blitt yngre. 
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Figur 2 Antall dåp og konfirmanter i Berg kirke de seks siste årene. 

Antall vielser i Berg kirke: 1 (i 2013:2, i 2012:2, i 2011:1) 

Antall begravelser fra Berg kirke: 4 (2013: 4, 2012:23, 2011:10). 

I løpet av året er det innført sentralmottak av dåp og vielser. Det er vanskelig å si hvordan 

dette slår ut over tid. 

 

Figur 3 Ofring til menighetens eget arbeid og til andre formål de sju siste årene. I 2014 kom det inn totalt kr 118 231 i ofringer. 

Det er rimelig å se nedgangen i ofring i sammenheng md at det har vært færre gudstjenester. 
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MUSIKK 

Musikken i Berg kirke i 2014 har bestått av lokale krefter, innleide solister, foruten fast 

organist og organistvikarer. 

Berg- og Singersaker Veterankorps har flere ganger bidratt med en fløytekvintett som består 

av: Tora Haugløkken, Wenche Seljeseth, Marianne Schramm, Yvonne Grimeland og Anne 

Kværnø. 

Fra Berg- og Singsaker Veterankorps har Erik Hagen og Tor Kværnø spilt. 

Dirigent Grete Daling og hennes kor A Cappellissimo har bidratt med sang i gudstjenester og 

sangkveld. Dette koret har sine øvelser i Berg kirke. 

Barnekoret har bidratt med sang under ledelse av Ole Magnus Lauritzen. Blant annet hadde de 

øvd inn et fint julespill som ble framført under gudstjenestene juleaften. 

Emil Holmes har spilt under konfirmasjonsgudstjenester, Marit Bøttcher, valthorn, og Kai 

Paulsen, saksofon, har vært solister. 

Berg- og Singsaker Veterankorps har hatt sin vanlige adventskonsert i Berg kirke i desember 

måned. 

SKOLER / BARNEHAGER OG KIRKESAMARBEID 

Berg skole hadde også i år 4. trinns julespill som ramme for de to julegudstjenestene. Det er 

godt oppmøte og gode tilbakemeldinger på gudstjenestene.  

Ledelsen ved skolen er skiftet ut, men samarbeidet har vært godt også i 2014.  

Sognepresten har vært på skolen og hatt 4 timer undervisning med Vandring gjennom Bibelen 

for Barn med alle 5 klassingene, og 2 timer om Bibelen med 6.klassingene. Alle 4.klassingene 

var en ekstra dag i kirka før julegudstjenesten, og 1.klasse kom for å bli kjent med kirka. 

Av barnehagene har vi et spesielt godt samarbeid med Berg barnehage. De har en stor 

julegudstjeneste der foreldre og besteforeldre inviteres. I tillegg kommer de til 

påskevandringer før påske. I år deltok de for andre gang med sang på julemessa. 

 

Sætra, Berg familiebarnehage og Småbergan barnehage var også til julegudstjeneste. 

BARN OG UNGDOM 

TROSOPPLÆRINGSUTVALGET  

Trosopplæringsutvalget i Berg har faste møter sammen med Strinda. Bergs representanter er: 

Hilde Havik, Ingrid Snekvik, Ole Magnus Lauritzen og Bergljot Svanholm.  
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Det skal i løpet av 2015 utarbeides en forpliktende plan for Trosopplæringa som skal 

godkjennes av biskopen i 2016.  Utvalgene i Strinda og Berg valgte på slutten av året å ha 

separat planarbeid, med noen felles koordineringsmøter i 2015. 

DÅPSSAMLINGER OG DÅPSMATERIELL 

Alle familier som kommer til dåp inviteres på dåpssamling før dåpen. Disse arrangeres hver 

første torsdag i måneden. Oppmøtet er nær 100 %. De får praktisk innføring i det som skjer på 

dåpsdagen, samtale om hva dåp er og informasjon om menighetens tilbud til barn og 

barnefamilier. 

BABYSANG  

Over 75 barn (i fjor 82) var innom på babysang i 

løpet av 2014. Antallet barn på hver samling 

varierer en del. Babysang er et stabilt og godt 

tilbud til de aller minste i menigheten. Tiltaket er 

felles for Strinda og Berg. Sangstunden har blitt 

ledet av menighetspedagog Elisabeth Bekken 

Hauger vårsemesteret og av Larisa Margrethe 

Ross høstsemesteret. Gerd Buhaug har ansvar for 

lunsj.  

De som er på babysang, be invitert til 1års smekke i Berg Kirke høsten 2014. 

4-ÅRINGENE 

7 bøker ble utdelt til 4-åringer i Berg i 2014 (i fjor 15). I etterkant ble barna invitert med på et 

prosjektkor drevet av Ole Magnus Lauritzen og menighetspedagogen i fellesskap. De hadde 

sangøvelser de torsdagene det ikke var Barneklubb, og ble også invitert med på 

Barneklubben.  Resultatet var et fint julespill på julaften med barn 4-10 år som aktører og 

foreldre som støttekor. 

6-ÅRINGENE 

Helga før skolestart ble det for første gang arrangert Skolestartverksted og Skolestart-

gudstjeneste i Berg som ledd i Trosopplæringen. Lørdag ettermiddag var det 

Skolestartverksted i kjelleren med Skapelsen som tema. De hadde lek, hobbyaktivitet, pyntet 

kirka, fikk mat og lærte sanger fra 6-årsboka. Søndag var det familiegudstjeneste der de fikk 

utdelt Min Kirkebok for 6-åringer. 8 barn deltok.  

HELLIGE-TRE-KONGERSFESTEN  

ble også i år arrangert av Trosopplæringsutvalget. Det kommer mange barnefamilier, ca. 80 til 

stede, hvorav halvparten barn. Vi har fulgt det samme opplegget i flere år, men måtte i år kutte ut 

fakkeltoget p.g.a. mye vind. Barnekoret sang sanger fra julemusikalen de hadde øvd inn til 

julaften, og tre jenter fra Berg skole sang noe fra musikalen skolen har på sin julegudstjeneste. 
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BARNEKLUBBEN 

Barneklubben har hatt 10 samlinger i 2014. Vi har fortsatt som før med månedlige 

barneklubbmøter første torsdag i måneden og ser at mange er innom. Barneklubben er for 

barn fra 4-8 år, men vi ser at både yngre og eldre barn trives. Samlingene består av en kort 

andakt, hobbyaktiviteter og avsluttes med frukt og kveldsbønn. Vi deltok også på en 

gudstjeneste i Berg kirke.  

Dette året så vi en liten nedgang; vi hadde 43 barn innom mot 53 barn i 2013 og ca. 30 i 2012. 

Dette utgjør et gjennomsnitt på 13 barn hver kveld, mot 18 de to forutgående årene. En av 

grunnene til nedgangen i oppmøte skyldes fritidsaktiviteter som legger seg på torsdager, dette 

har medført at nesten hele årskull av jenter og/eller gutter har falt fra som tidligere deltok på 

barneklubben. En annen grunn kan være at ledernes bekjentskapskrets i den aktuelle 

aldersgruppen begynner å krympe da egne barn er blitt større. Men det kom 7 nye barn innom 

på høsten 2014.  Det må jobbes mer med å få barna til å komme jevnlig. Fremdeles ser vi at 

folk bare dukker opp uten at noen har vært i kontakt med dem eller at noen kjenner dem fra 

før av.  Så barneklubben begynner å bli godt kjent på Berg. Foreldre/foresatte blir servert 

kaffe/te og vi ser at svært mange av dem også setter pris på dette samlingsstedet. I 2014 var vi 

9 ledere i alt, 4 sluttet i løpet av året. Ledere fra barneklubben tok på slutten av året initiativ til 

samtaler rundt snekkerklubb i Berg kirke for barn i aldersgruppen 8-13. 

TÅRNAGENTENE 

Det ble ikke gjennomført tårnagenter (3. klassinger) for Strinda og Berg i Strinda kirke i 2014 

pga. for få påmeldte.  

LYS VÅKEN 

Lys Våken-helg ble gjennomført i Berg kirke 29. -30. november (1. adventshelg). Vi valgte et 

samarbeid for både Strinda, Berg og Strindheim som fikk 15 deltakere.  6. klassingene er 

målgruppen, men også 7. klasse-kullet ble invitert, fordi arrangementet ble avlyst i fjor.  På 

tampen ble også barn fra Hoeggen med.  Til sammen hadde 22 barn en kjekk helg i kirka, og 

de deltok med drama og sang på gudstjenesten søndag. Deltakerne fikk en gratis salmebok fra 

Kirkerådet.  6 ungdomsledere gjorde en flott innsats. 

KONFIRMANTER 

Våren 2014 ble 99 ungdommer konfirmert i Strinda og Berg kirke 

Strinda kirke: 76  

Berg kirke: 22 

Annet sted: 1  

Konfirmantene er fordelt på gruppene 

 Emmaus 

 Villmark 
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 KRIK 

Konfirmanthøsten 2013 startet med en fin 

pilegrimsvandring. Utpå høsten hadde 2 

grupper en leir med fokus på musikalen 

«Den bortkomne sønnen». Denne ble 

framført på Ung Messe i Berg kirke i 

begynnelsen av februar 2014. Vi skulle ha 

en ny leir med resten av konfirmanten i 

månedsskiftet januar/februar 2014, men på 

grunn av sykdom ble denne avlyst. Det var 

derfor en ny leir i midten av mars. I april 

ble det også holdt Kirkens Nødhjelps 

fasteaksjon. I løpet av året har 

konfirmantene bidratt på gudstjenester. 

EMMAUS 

22 konfirmanter ledet av Bergljot Svanholm 

Gruppen hadde undervisning torsdagskvelder i løpet av året, og har hatt temakvelder der de 

har fått besøk fra begravelsesbyrå og misjonsorganisasjoner. I løpet av høsten hadde de en leir 

på Solhaug leirsted, med aktivitetsløype, øving til musikal og lek og moro. 

VILLMARK  

17 konfirmanter. 

Villmarkskonfirmantene ble ledet av 

Gunnar Svanholm, men fikk også 

bistand av Trond Roland og Jorun 

Bertheussen. De har vært på en del turer, 

og skal ha friluftsgudstjeneste i løpet av 

våren. De hadde felles undervisning med 

Emmausgruppen der de fikk besøk fra 

begravelsesbyrå og 

misjonsorganisasjoner. De skal også delta på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. 

KRIK 

Høsten 2013: 58 konfirmanter ledet av Iver Lande, Jorun Bertheussen og Karla Paz. 

De var delt inn i 3 KRIK-grupper. Hver gruppesamling var en kombinasjon av trening, 

undervisning og korssamling. I løpet av høsten ble det arrangert en KRIK-dag da de kunne 

velge ulike treningsaktiviteter, kvelden ble avsluttet i Salem menighet med en gudstjeneste. 

Vi fikk også besøk av KRIK-Trondheim som ledet alle tre gruppene en gang. KRIK 3- 

gruppen hadde leir på Solhaug leirsted sammen med Emmaus-gruppen. KRIK 1 og KRIK 2 
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skal ha leir på Vassfjellkapellet i midten av mars (De skulle ha en leir på Solhaug i 

månedsskiftet januar/februar, men denne leiren ble avlyst på grunn av sykdom).  

UNGDOMSARBEID 

ELG står for Entusiastisk LederGruppe og er navnet på 

ungdomsklubben som møtes annenhver søndag i kjelleren 

i Berg kirke. Samlingene er for ungdom etter 

konfirmasjons-alder, i praksis de som går på MILK, LIV, 

i Misjons- og solidaritetsgruppen og noen til. Av og til 

møter det også opp noen ungdommer fra Hoeggen, 

Ranheim og Charlottenlund. 

Lederne for ELG har vært Hans Martin Espegren og 

Marte Stalsberg som, sammen med et styre valgt av ungdommene selv, planlegger og 

gjennomfører alt av aktiviteter i ungdomsklubben. Blant det vi har gjort i år er spillkvelder, 

filmkvelder, temakvelder og grillfest. Hver samling avsluttes med en korssamling med 

andakt, sang og bønn.  

ELG er organisert som et lokallag innunder KFUK-KFUM. Dette betyr at ELG mottar 

frifondsmidler og annen støtte fra KFUM. Som et lokallag i KFUK-KFUM må ELG ha 

mulighet for å ha betalende medlemmer. Som medlem i ELG får man rabatt på leirer og turer 

arrangert av oss, samtidig får man tilsendt KFUK-KFUM sitt medlemsblad et par ganger i 

året. 

MILK-KURS 

for ungdommer etter konfirmasjonsåret ble avsluttet våren 2014 inkludert MILK-helg på 

Solhaug leirsted. Et nytt startet opp august 2014 med ca. 9 ungdommer fra Berg.  Tilhørende 

MILK-helg arrangeres januar 2015.  Dette har vært et samarbeid med Strinda, Hoeggen, 

Tempe og Leira. Sokneprest og menighetspedagog har deltatt i opplegget. 

LIV-KURS (LEDERE I VEKST) 

Menighetspedagog Øystein Sørensen har i sin 30% stilling forKFUK-KFUM Trøndelag fått i 

oppgave å dra i gang dette kurstilbudet i 2015.  Kurset har lagt nede noen år. Det retter seg 

mot aldersgruppen 16-19 år, og er et seriøst  lederkurs med praksis og allsidig innhold på tro 

og ledertema.  Vi håper mange MILK-ere både i prostiet og videre utover vil delta. 
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AMISTAD 

Våren 2014 besto gruppa av 12 ungdommer som 

hadde fokus på Etiopia. Vi forberedte tur til Etiopia 

både praktisk og med teoretisk kunnskap: Arrangerte 

loppemarked og to Latviakvelder og var på besøk hos 

den etiopiske menigheten i Lademoen kirke. I 

vinterferien dro vi til Etiopia og besøkte NMS sitt 

arbeid der og Vestre synode av Mekane Yesu-kirken. 

Hele tiden ble vi guidet av etiopiamisjonær Hans 

Birger Neergård.  

Turen ble svært vellykket! Takk for støtte fra 

menighetsrådet! 

Høsten 2014 ble gruppa åpnet for nye medlemmer. I år er det 16 ungdommer mellom 16 – 21 år 

som jobber for å bli kjent med Latvia og Strindas vennskapsmenighet og dra på besøk dit i påska 

2015. 

Det er et populært ungdomsarbeid, tydeligere i innhold og mer forpliktende enn mye av det andre 

vi driver. 

STRINDA KFUK-KFUM-SPEIDERE 

Medlemmer: 

Ved utgangen av 2014 bestod gruppen av 23 medlemmer, hvorav 5 ledere over 26 år. Resten 

av speidergruppa består av 4 oppdagere, 3 stifinnere, 8 vandrere og 3 rovere.  

Dette er en nedgang på 10 medlemmer fra 2013. 

Ledere i 2014 har vært:  

Stifinnere og oppdagere: Ivar Ertesvåg og Sverre Heimdal. Nina Jakhelln Laugen (vår 2014) 

Vandrere og rovere: Einar Værnes og Inger Kværnø  

Gruppeleder: Sylvi Gaut 

Aktiviteter: 

Speidermøtene: 

Alle arbeidsgrenene har speidermøte på torsdager i Moholt menighetshus 18-19.30. Flere av 

møtene har vært utemøter. Det har vært felles gruppemøter ca. 1 gang i måneden. 

I høstsemesteret har roverne hatt ansvar for noen vandrermøter. 

 

Samarbeid med andre grupper: 

Gruppa har hatt felles tur med Tanem, Inderøy og Hundhamern.  
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Turer/leirer/kurs: 

 Deltagelse på TSF 2014 (Trønderspeiding i friluft). Strinda deltok med en patrulje 

(4stk) til NM uttak. Småspeiderne deltok ikke. 

 13+: Helgetur for de eldste vandrerne i mai. Strinda hadde tre deltagere. 

 Deltagelse på Kløverhyttadagen i august. Innvielse av restaurert hytte. 

 Telttur i Estenstadmarka for vandrerne i oktober 

 Gruppetur til Vassfjellkapellet i oktober/november sammen med Tanem, Inderøy og 

Hundhamaren.  

 Patruljeførerkurs: Gruppa hadde tre personer på oppdrag sør i september. 

 En deltager på KILT i juni 

 Kortkurs for ledere i regi av kretsen. Fire stykker fra gruppa deltok. 

 Landsleir på Vettre i Asker. Totalt 11 stykker deltok, hvor av to ledere. 

 

Annet: 

 Familiefest 23. januar 

 Gruppens årsmøte 6. mars  

 Kretsens årsmøte 8. mars i Levanger. Fire stykker deltok i tillegg til gruppeleder. 

 Globalaksjonen 15. mars 

 Deltok i Borgertoget 17. mai 

 Familiegudstjeneste i Strinda i vårsemesteret og lysmesse i Berg 2. søndag i advent 

Økonomi: 

Gruppa har ingen kontantbeholdning.  

Ved årsskiftet stod kr 43 656,51 på konto i Sparebank +. 

BIBELKURSENE 

I fastetiden ble kurset: « Ignatiansk spiritualitet – veiviser til livsnær bønn.»  Børre Rindal 

var faglig ansvarlig for kurset. Vi regner med at alt i alt 60 personer var innom på 

kurskveldene; med i overkant av 40 den gangen det var flest. Kurset i fastetiden er felles for 

Strinda prosti.  Det var godt oppmøte fra andre menigheter enn Strinda og Berg menigheter.  

Tydelig at dette kurset rekrutterte folk med særlig interesse for spiritualitet, retreat og bønn. 

En av deltagerne uttrykte oppsummerende at kurset var en et viktig supplement til de 

erfaringene vedkommende hadde gjort på retreat.  

Høsten var temaet den nye salmeboka. Vi tror kurset dekket mye av bredden i salmeboka. Det 

var en god balanse mellom å lære om salmebokas nye salmer og det å synge dem.  Vi er i den 

heldige situasjonen at folk svarer ja til å holde innledninger. Det betyr kunnskapsrike og 

engasjerte foredragsholdere. 50 personer var innom på kurskveldene. 

Som tidligere år merker vi oss at vi har litt få oppmøter av «unge voksne».  

Håkon Olaussen, Jon Lamvik, Gølin Kringen og Børre Rindal er nå medlemmer i komiteen 

som arrangerer Bibelkursene. Ikke alle deltok i planleggingen av kurset i fastetiden.  
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DIAKONI 

DIAKONIUTVALG FOR STRINDA OG BERG 

Utvalgets medlemmer: 

Gunn Bakken (leder), Børre Rindal, 

Erna Søyseth, Vera Riiber, Gerd 

Buhaug og Jan Seland.  

Diakonimedarbeider Ingun Bøe 

begynte i september 2014   

Det har vært 5 møter i 2013, og vi har 

behandlet 23 saker. 

Menighetsturen gikk i år til Frosta og 

Tautra, vi besøkte Logtun kirke, 

Tinghaugen, klosteret og klostergården. Vi spiste middag på klostergården.  Det var i 

underkant av 30 personer med på turen. Vi var enige om at det var en hyggelig tur. Vi var 

med på en tidebønn i klosteret og etterpå fortalte søster Hanne om livet i klosteret, som for 

mange nok ble turens høydepunkt.  

Sorggrupper 

I samarbeid med Strindheim, Ranheim og Charlottenlund har det vært tilbud om sorggrupper 

Gudstjeneste og kirkekaffe på Zion:  

Prest: Oddvar Gudmestad. Strindakoret 

deltok. Vi hadde et møte med de på Zion, i 

forkant av gudstjenesten. Medlemmer i 

diakoniutvalget var oppe på 

sykehjemsavdelingen, og hentet ned beboere. 

Det var veldig positivt, da mange er avhengig 

av hjelp, for å komme seg ned i vinterhagen. 

Vi håper at det kan bli en fast tradisjon at 

Strindakoret blir med og gleder oss med sin 

sang. Det var mange fra både Strinda og Berg menighet som deltok på gudstjenesten i år. 

Diakonimedarbeider Ingun Bøe ble presentert under gudstjenesten. 

Allehelgensdag .  

 Dette er et tilbud til dem som er på gudstjenesten og på kirkegården denne spesielle dagen. 

Det var mulighet til samtale med prest, å være stille og å tenne lys etter gudstjenesten. 

Musikkresitasjon avslutter den åpne kirken 

Førjulsmiddagen. 

Har de siste årene vært felles for begge menighetene, i år ble middagen holdt i Moholt 

menighetshus. Det ble dekket til 30 personer ved langbord. Det var god hjelp med frivillige 
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medhjelpere. Bella Svanholm hadde andakt. Randi Tvete Vik spilte piano og familien Tvete 

Vik spilte cello og fagott. Lisbeth Skogen spilte til allsangen.  

Ny diakonimedarbeider: Ingun Synnøve Bøe begynte i stillingen i september, og ble innsatt 

på gudstjenesten på Zion. Hun var med på Allehelgensdag, førjulsmiddagen og torsdagskaffen 

i Moholt menighetshus. Før jul delte hun ut blomster til eldre i menigheten.  

TORSDAGSKAFÉ 

Torsdagskaféen avholdes en torsdag hver måned i Berg kirke. Solfrid Skoglund leder 

samlingene og er sammen med Anita Christiansen ansvarlig for å sette opp programmet og 

annonseringen. Jorunn Bagøien, Vera Riber og Kari Irgens Larsen sørger for bevertningen. 

Anne Britt Wavold ledet trimmen frem til sommeren. Etter hennes død, har Rigmor 

Sæterhaug tatt over. Vi har et allsidig program som inneholder foredrag og/eller bilder eller 

musikkbidrag, trim, andakt (v/prestene), og bevertning. Oppmøtet varierer, ca. 25 - 30. Etter 

at vi startet annonsering under «Det skjer» i Adresseavisa, kommer det flere som ikke har 

vært i kirken før. 

De som deltar gir tydelig uttrykk for at de setter pris på arrangementet.  Fellesskap, 

inspirasjon og lærdom i hverdagen er målet. 

BESØKSTJENESTEN 

Målet er å være et lyspunkt i tilværelsen for eldre og ensomme i menigheten. Dette prøver vi 

å oppnå ved følgende: 

Aktiviteter:                                                                                                       
Blomsterbesøk til dem som fyller 80, 85, 90, 95 år og juleblomster etter liste. Bursdagsbarna 

får sammen med blomsten program for menigheten og et kort med navn og tlf.nr, slik at de 

som ønsker det kan ta kontakt i ettertid. Gjennom besøkene blir vi kjent med om noen ønsker 

å få                    

Faste besøk for å ha noen å prate med, få hjelp til å komme seg ut en tur eller delta på 

arrangement i menigheten. En telefon, en håndsrekning når det trengs, er også viktig. Faste 

besøksvenner besøkes minimum 2 ganger i måneden. Vi får også henvendelse fra prestene 

eller andre i menigheten som vet om mennesker som trenger en å ha kontakt med. 

Besøksgruppa i 2014 

Solfrid Skoglund (leder), Jorunn Bagøien, Harald Buhaug, Gerd Buhaug, Liv Bysveen, 

Rannveig Hauge, Arne Holen, Astrid Holen, Kari Høyem, Kari Irgens Larsen, Berit Løfsnæs, 

Kai Paulsen, Vera Riiber og Rigmor Sæterhaug. 

På møtene fordeles blomsterbesøk, vi deler erfaringer fra besøk, og det diskuteres hvordan vi 

best kan møte og hjelpe dem vi kommer i kontakt med. Det er utarbeidet gode rutiner på 

rapportering av de besøk vi foretar. Sognets prest har vært med på noen møter, men nå er vår 

nye diakon, Ingun Bøe, den naturlig samarbeidspartner. Gjennom henne samarbeider vi med 

diakoniutvalget og hjemmesykepleien. 
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Oversikt over utført arbeid og aktiviteter i 2014 

    
14 medarbeidere / besøkere                                                                                               

4 samarbeidsmøter                                                                                       

45 utdelinger  av fødselsdagsblomster                                                             

40 utdeling av juleblomster                                                                                                    

13 personer som fikk jevnlig besøk( fast besøksvenn)                                   

272 besøk hos faste besøksvenner (totalt)                                            

Konklusjon 

Mange blir svært positivt overrasket når Berg menighet husker dem, og vi opplever alltid 

glede og takknemlighet ved besøkene. Mange har et godt nettverk rundt seg og ønsker derfor 

ikke faste besøk akkurat nå. Vi får mange tilbakemeldinger på at det blir satt stor pris på den 

jobben vi gjør, både fra den som får besøk og fra nærmeste pårørende. Det er gledelig å se at 

vi er blitt flere med i besøkstjenesten og at vi derfor kan tilby flere en fast besøksvenn. 

Vårt ønske er fortsatt flere besøkere for å kunne nå og glede flere. 

MISJONSUTVALGET 

Misjonsutvalget har bestått av: Gunn Bakken, Gyda B. Rian, Anne-Sofie Helvik og Olav D. 

Svanholm. 

Utvalget har hatt 3 møter i løpet av året. Vi har oppmerksomheten rettet mot temaet misjon i 

våre menigheter. Vi har spesielt fokus på våre menigheters misjonsprosjekter. Vi knytter det 

meste av markeringen opp til menighetenes gudstjenester. Av spesielle aktiviteter i 2014 kan 

nevnes: 

Misjonsgudstjenester  

 Strinda kirke 30. mars, der Øyvind U. Eriksen fra NMS deltok med preken og 

misjonsinformasjon. Det ble også markert at ny menighetsavtale var inngått.  

 Berg kirke 19. oktober, der Astrid Breivold fra Normisjon hadde preken. Det ble også 

underskrevet ny menighetsavtale. 

 Strinda kirke 26. oktober, der Bjørn Helge Sandvei fra Israelsmisjonen deltok med 

preken og misjonsinformasjon. 

 Strinda kirke 23. november. Barnas misjonsdag med deltakelse fra ungdomsgruppa 

Amistad 
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Turer  

 Ungdomsgruppa Amistad til 

Etiopia 13.-23. februar. 12 

deltakere. De besøkte Strinda 

menighets misjonsprosjekt og fikk 

oppleve kirke- og folkeliv i landet. 

 Menighetstur fra Berg til Ecuador 

2.-16. november. 11 deltakere. De 

besøkte vennskapsmenigheten 

Cristo Vive, misjonsprosjektet 

Tamboskolen, fikk innblikk i 

Misjonsalliansens arbeid i 

Guayaquil og mange andre opplevelser. 

Misjonskvelder 

 Etiopiakveld på Moholt menighetshus 23. mars i forbindelse med Amistads tur til 

Etiopia 

 Misjonsfest på Moholt menighetshus 12. oktober. Samarbeid med Normisjon Strinda. 

Et nytt arrangement som ble vellykket 

 Berg menighetsråd har vedtatt å videreføre menighetens prosjekt «Tamboskolen i 

Cañar, Ecuador» fra 2014 til 2017. 

 Skjærtorsdag med påskemåltid i Berg kirke (50 deltakere).  

 Temamøter i Berg kirke i samarbeid med Israelsmisjonen. 30-50 deltakere 

o 8. februar. Dagfinn Rian: Jesus i jødedommen og i islam.  

o 25. oktober. Bjørn Helge Sandvei: Messianske menigheter i Lilleasia før og nå. 

 

JULEMESSE  

Menighetsrådet oppnevnte en julemessekomité for 2014. Komitéen besto av i alt 7 personer 

og hadde 2 møter, og ellers har det gått informasjon og avklaringer mellom medlemmene på 

epost. Komitéen har lagt ned en betydelig innsats, men i år som tidligere år var komitéen 

avhengig av, og mottok en stor 

dugnadsinnsats, fra medlemmer i 

menigheten og dennes støttespillere til 

gevinster, salgsvarer og meny til kaféen. 

Mange bedrifter har også bidratt med 

gevinster. Dagen før arrangementet brukt 

til oppsetting av messa. 

Arrangementet gikk av stabelen 29. 

november i kirkerommet i Berg kirke, kl. 

11.00 - 16.00. Det deltok minst 22  
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frivillige på gjennomføringsdagen. Messa var godt besøkt og programmet var innholdsrikt. Vi 

hadde juleverksted for barn som var veldig godt besøkt, andakt med Bergljot Svanholm som 

fenget store som små, fantastisk sang av barn fra Berg barnehage og som tidligere var det: 

åresalg, loddsalg, kafé og salg av grøt litt ut på dagen. Nytt av året var «katta i sekken» for 

barn. Salgsvarene var stort sett håndproduserte husflidsartikler og hjemmelaget mat (for 

eksempel: frokost-blanding, julebakst, og syltetøy) og etterspørselen var stor. Det var i alt 4 

loddbøker som var tematisert (for barn, håndarbeid, næringsmidler, gavekort). 

Ut fra erfaringene med fjorårets strategi for å nå ut til menighetens medlemmer og andre 

interessenter uten større annonsekostnader, valgte vi å gjenta denne i år. I forkant av 

julemessa var gevinster og loddbøker med på diverse arrangementer i regi av menigheten for 

å reklamere for messa. Flyers ble delt ut ved hjelp av de rodeansvarlige for 

menighetsinformasjon, oppslag på arbeidsplasser, bedrifter og butikker og til sist at vi kvelden 

før satte opp 6 store informasjonsplakater på store paller på godt trafikkerte steder med 

informasjon. Sosiale medier var også tatt i bruk. 

Nytt for året var at vi i år fordelte ansvaret for forberedelsene og gjennomføringen av hver 

oppgave på messa (Kafé, loddsalg, åresalg, juleverksted, salg av næringsmidler, salg av 

husflidsartikler, innkjøpt av varer). Dette fungerte godt og bør kunne videreutvikles til også å 

inkludere en ansvarlig for utadrettet informasjon. Brutto inntektene på årets messe var så godt 

som ekvivalent med fjorårets:  kr 46 750.  Av årets nettoinntekter går 80% til oppussing av 

kjøkkenet i kirka og 20 til misjon. 

Vi hadde besøk av Amistad som hadde sin egen stand i våpenhuset, et godt samarbeid til 

glede for begge parter.  

For julemessekomitéen Anne Helvik 

 

KIRKEBYGGET 

Det er etablert et eget 

bygningsutvalg og dets oppgave er 

å sørge for nødvendig vedlikehold 

og fornying av kirkebygget, enten i 

egen regi eller i samvirke med 

kirkevergens etat.  

Bygningsutvalget består av 

følgende personer: Dagfrid 

Johnsen, Arne Holen, Roar Haltvik, 

Tor Kværnø og Arne Storset. 

I slutten av april hadde vi den tradisjonelle vårdugnaden. 
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Det er nå klarert med kirkevergens etat at det skal settes inn en dør mellom tilfluktsrommet og 

menighetssalen. 

ÅSTA HORNBECK SÆTHER OG ODD SÆTHERS LEGAT FOR ELDREOMSORG 

Legatets styre oppnevnes av Berg menighetsråd og har i beretningsåret bestått av Lars Tvete 

(leder), Harald Buhaug, Niels Parelius og Arne Storset.  

Legatet er registrert ved Brønnøysundregistrene og har engasjert regnskapsfører og revisor for 

å sikre den årlige rapportering slik det kreves. 

Den summen som i følge gjeldende vedtekter kan disponeres til årlige utdelinger er i praksis 

begrenset til differansen mellom avkastning på kapitalen og prisstigningen.  

Porteføljesammensetningen består av en kombinasjon av høyrenteplasseringer og plasseringer 

i obligasjonsmarkedet; dette sikrer en akseptabel avkastning med en relativt liten risiko. 

Regnskapet er avsluttet med et årsresultat på kr 232 440 (2013: kr 228 839, 2012: kr 

256.605).  Kr163 524 (2013: 168 764, 2012: kr 104 676) er avsatt til indeksregulering av 

grunnkapitalen iht. KPI endring på 2,1 %, og hele resten av overskuddet, kr 68 9191 (2013: kr 

60 075, 2012: 151 929), er avregnet mot disposisjonsfondet, som da blir kr -255 152. 

Underdekningen i disposisjonsfondet skyldes at det for noen år siden ble delt ut for mye 

penger. Så lenge disposisjonsfondet er negativt, er det ikke mulig å benytte noe av midlene i 

fondet, og det kan derfor ikke overføres midler til legatets formål i 2015.   

Kapitalen i fondet består av obligasjoner kr 2 556 500 og bankinnskudd kr 5 202 245, til 

sammen kr 7 758 745. 

Ovenstående regnskapstall er hentet fra foreløpig regnskap før revisjon og styrebehandling.  

 

 


