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Kjære menighet 

Berg menighet tilbyr et inkluderende og trygt fellesskap der alle skal kunne 
føle seg hjemme. Vi har en levende kirke som er fylt av mange tilbud, enten 
man ønsker et åndelig eller sosialt fellesskap, eller begge deler.  

Sentralt i dette fellesskapet står gudstjenesten. Besøket i Berg kirke holder 
seg stabilt og i gjennomsnitt var det ca 70 mennesker i hver gudstjeneste i 
2019. Fem gudstjenestegrupper går i en turnus med forberedelser og 
gjennomføring, og blant annet gjennom aktiv rekruttering av 
konfirmantforeldre holder disse gruppene seg ganske stabile. 

Det er spesielt gledelig at vi ser at stadig flere tar del i nattverden, der vi 
opplevde en solid økning i fjor. Det ble også døpt flere barn enn på mange år i 
Berg. Dette er gledelig i en tid der vi dessverre ser at færre barn døpes i den 
norske kirke. Tallet på konfirmanter i Berg har vært stabilt over flere år.  

Menigheten har høyt aktivitetsnivå, og kirken er stort sett i bruk hver eneste 
dag. Det tilbys alt fra babysang og barneklubb til kafé og middagstilbud. Det 
gis et bra tilbud innen diakoni, særlig for de eldre. Kirken har arrangert 
klesbyttedag, og det er ønske om å fortsette med andre byttedager.  

Frivillighet er et nøkkelord i Berg, og uten de mange frivillige hadde ikke 
tilbudet vært det samme. Noen har holdt på i mange år, mens nye stadig 
kommer til. Sammen utgjør vi et sterkt fellesskap.  

Takk til alle som bidro til at 2019 ble et godt år for Berg menighet! 

 

Hilsen menighetsrådet 
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MENIGHETSRÅDET 
Menighetsrådet: Inger Johanne Seland (f.t. leder), Eivind Almås, Trude Welde, 

Kristian Abrahamsen, Liss Tone Bakkehaug, Lise Vindsetmo og Bergljot 

Svanholm (geistlig representant). 

Vara: Janne Marlen Masdal, Lars Bjarne Tvete, Torunn Riiber, Ragnar Nervik 

og John Dagfinn Larsen. 

1.november overtok nytt menighetsråd: 

Erik Skarrud (leder), Trude Welde (nestleder), Einar Værnes (representant 

KF), Enghild Steinkjer (vara KF), Lisbeth Helliksen (referent), Kristian 

Abrahamsen (permisjon høsten 2019).  

Vara: Håvard Østgård Jensås (fast i menighetsrådet høsten 2019), Solbjørg 

Mevatne, Toril Knutshaug, Arne Hagen, Harald Buhaug.  

Menighetsrådet har i 2019 behandlet 40 saker og hatt 10 møter. I tillegg har 

det vært 3 fellesmøter mellom Strinda, Strindheim og Berg der vi har snakket 

om samarbeidet og mulig sammenslåing av menighetene. Resultatet ble som 

kjent at de tre menighetene fortsatte som selvstendige, men med planer om 

samarbeid.  

Nytt av året var også at staben til de tre menighetene fikk felles lokalisering 

på Moholt, noe som har gjort at man lettere kan samarbeide og finne 

løsninger på bemanning osv. 

Forberedelse til kirkevalget tok mye av tiden til rådet i 2019.  

Noe tid ble også brukt til å forberede den varslede bispevisitasen i de tre 

menighetene på nyåret i 2020.  

En veldig hyggelig overraskelse i 2019 var at Dagfrid Johnsen fikk Nidarosen 

for sitt langvarige arbeid for menigheten. Dette er Nidaros bispedømmeråds 

hederspris.  

Nytt av året var tilbudet om torsdagsmesse. Dette er først og fremst et tilbud 

til ungdom.  

Blant barnehagene har vi et spesielt forhold til Berg barnehage. De har gjort 

store forandringer og er nå en del av Trondheim asylselskap med utvidet 
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kristen formålsparagraf. Vi har underskrevet en gjensidig samarbeidsavtale 

mellom menigheten og barnehagen. 

Høsten 2019 hadde vi to medarbeidere fra Brasil, Natalia og Petra. De har 

vært studenter ved  Hald internasjonale senter og har hatt praksis i NMS og i 

Strinda og Berg menigheter. 

MENIGHETENS ANSATTE 
Prost     Nils Åge Aune  

Prostiprest   Oddvar Gudmestad  

Prostesekretær   Elisabeth Torp 

Sokneprest i Berg   Bergljot Svanholm  

Sokneprest i Strinda   Trond Roland  

Kapellan i Strinda og Berg  Børre Rindal  

Soneleder    Jarle Jacobsen  

Daglig leder    Lise Brækken  

Kateket    Torunn Karlsen 

Kantor    Bjørn Vevang  

Diakon    Ingun Bøe 

Menighetspedagog trosopplæring  Øystein Sørensen 

Kirketjener    Enghild Steinkjer (på timebasis) 

Diakoniarbeider   Randi Torset 

Engasjement, KRIK    Emilie Jåt og Henjum / Alf Sigurd Meling 
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GUDSTJENESTEUTVALGET 
Utvalgets medlemmer: 

Torunn Riiber, Kirsti Sæbø, Bergljot Svanholm, Per Teigen, Alexander Wahba, 

Bjørn Vevang, John Dagfinn Larsen (leder). 

Menighetsrådet har gitt Gudstjenesteutvalget følgende mandat: 

Være et rådgivende organ ved innføring av ny liturgi. Gi innspill til å bevare og 

vitalisere gudstjenestelivet i Berg menighet. 

Av forskjellige grunner at utvalget ikke hatt møter i 2019.  
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GUDSTJENESTER 

I år har vi hatt 60 gudstjenester i Berg (2015: 60, 2016: 59, -207: 54, 2018: 

58). Blant disse en gudstjeneste på konfirmantleir.  

Høsten 2019 begynte vi med Torsdagsmesse en gang i måneden. Dette er 

gudstjenester rettet mot ungdom. De kommer rett etter 

konfirmantundervisning og rett før Amistad og ungdomslederne har møte. 

Dette tenker vi er en god kombinasjon. Fellesgudstjenester i Strinda er ikke 

regnet inn.  

Vi har hatt 43 nattverdgudstjenester, 10 familiegudstjenester, 1 

samtalegudstjeneste og 4 konfirmasjonsgudstjenester i tillegg til skole- og 

barnehagegudstjenester.  

 

Som vanlig var det gudstjeneste i Berg annenhver søndag gjennom 

sommeren. I høytidene var gudstjenestene slik fordelt: i Berg kirke 

skjærtorsdag, 2. påskedag og 2. juledag, i Strinda palmesøndag, langfredag, 1. 

påskedag, 1. pinsedag og 1. juledag. 

Til sammen har 4.216 mennesker vært til gudstjeneste i Berg kirke i 2019. 

Antall deltagere til nattverd er 1.718.  

Kvinnenes internasjonale bønnedag ble også i år markert i gudstjenesten 

nærmest opp til 8. mars. I oktober har vi hvert år misjonsgudstjeneste. 

Det har vært 19 bisettelser. Ingen vielser.  
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REGNSKAP 
 
Noen hovedtall: 2019 Budsjett 2018  

Salgsinntekter 112.835 137.250 373.490 

Refusjoner 14.351 16.950 23.024 

Tilskudd Bisped.råd 0 0 49.000 

Tilskudd fellesråd 0 0 6.577  

Ofringer eget arb.64.249 65.000 68.418 

Ofringer andre 98.603 85.000 101.935 

Gaver/andre tilsk.430.716 375.567 303.351 

Sum inntekter 720.754 679.767 925.795 

 

Varer/tjenester 220.541 291.550 468.326 

Ref. til andre 169.479 158.100 182.291 

Ovf. offer m.m. 98.603 85.000 101.935 

Gaver til andre 103.368 115.250 134.943 

Tap på fordring 0 0 1.000 

Sum driftskostn.591.991 649.900 888.495 

Sum driftsresultat+ 128.763+ 29.867 + 37.300 

 

Renter 25.230 23.800 16.374 

+Bruk av bundne fond173.460177.550176.992  

+Bruk av ubundne fond84.284100.200 33.175 

-Avsatt til ubundne fond 43.882 24.300 43.845  

-Avsatt til bundne fond203.962198.417185.501 

Resultat finans+ 35.130 + 78.833 - 2.805 

Resultat  + 163.893 + 108.700 + 34.495 

(Merverdiavgiften er holdt utenfor denne oppstillingen.) 
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Salgsinntekter består av betaling fra deltakere (dvs. kontingenter, 
egenandeler), kollekter på torsdagskafé, babysang, betaling for middag o.l., 
julemesse, utleie kirka. Julemessa fikk inn brutto kr.65.000, som er kr.5.000 
mindre enn budsjettert. 

Refusjoner inn er fra Strinda. 

Offer eget arbeid er kr.4.200 mindre enn i 2018. 

Offer til andre: kr.13.600 over budsjettet, kr.3.300 mindre enn i fjor. Påvirker 
ikke resultatet. Samme beløp videresendes. 

Gaver: Frifondmidler fra Søndagsskolen til barneklubben kr.4.705, tilskudd fra 
NMSU til Amistad kr.5.000, overskudd julemesse kr.30.756 til kirkebygget og 
kr.15.378 til hver avTamboskolen og Cristo Vive, og div. annet. Dessuten 
midler fra Sæthers legat til diakoni på kr.166.667 (budsjettert) + gave fra 
Fosses legat kr.138.522 og en gave på kr.50.000. De to siste var ikke 
budsjettert. 

Varer/tjenester: Til aktiviteter, læremidler, mat, blomster, banktjenester, 
annonser, trykking PR-brosjyrer, kursavgifter, honorarer, inventar og utstyr, 
vedlikehold. Til kirkebygget er det kjøpt et skap for kr.3.000 og reparert 
oppvaskmaskin for kr.2.337.Totalt ligger varer/tjenester kr.71.000 under 
budsjettet. 

Refundert til andre: Lønn til diakonimedarbeider utbetalt via Fellesrådet 
kr.136.500, resten til Strinda, deriblant andel av konfirmantunderskuddet.  

Overførte offer: Både til misjonsprosjekt og andre. 

Gaver til andre: 50 % av overskudd fra julemessa er satt av til kirkebygget, 25 
% til hver av Tamboskolen og Cristo Vive. Pastorlønn Cristo Vive er støttet 
med kr.9.600. 

Bruk av bundne fond: Fra diakonifond kr.136.500 til diakonilønn og kr.37.000 
til å dekke opp underskudd tur. 

Bruk av ubundne fond: Underskudd på forskjellige aktiviteter som er dekket 
opp av fond der det fantes fondsmidler + noen overskudd fra 2018 tatt inn i 
regnskapet. Begge deler gjelder generelt barnearbeid, dåpsarbeid, 
barneklubb, babysang, generelt ungdomsarbeid, konfirmantarbeid, 
ledertrening, diakoni. 

Avsatt til ubundne fond: Overskudd på barneklubben, Amistad og Kantoriet 
satt av til neste år. 

Avsatt til bundne fond: Kr.166.667 gave fra Sæthers legat til disposisjonsfond 
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diakoni. Overskudd kirkebygg kr.37.295 overført til kirkefondet. 

Avsetning til likviditetsreserven (= egenkapitalen) (dvs. overskudd) var 
budsjettert med kr.108.700. I stedet blir overskuddet for samlet virksomhet 
kr.163.893. Det settes av til likviditetsreserven. Det er en positiv differanse på 
kr.55.000. 

AKTIVITETENE 
Det er særlig aktiviteter innen barnearbeid og diakoni som går i minus. 
Heldigvis finnes det penger i fond. Vi har dekket andel av underskudd i 
konfirmantarbeidet med kr.15.900. 
Ekstra sang-/musikkrefter i gudstjenesten er naturlig nok utgiftspost 
(kr.20.800). Menigheten har også valgt at salme- og kulturkvelder ikke går i 
overskudd (- kr.13.900). Julemessa hadde et overskudd på kr.61.500 som ble 
fordelt på forskjellige (se lenger opp).Til misjonsprosjektet i Ecuador 
(Tamboskolen) er det sendt kr.28.900. Menigheten Cristo Vive i Ecuador har 
fått kr.31.600, hvorav kr.9.600 er øremerket pastorlønn. Gudstjenester og det 
som hører til, hadde et overskudd på kr.28.900. Det er fordi alle ofringer til 
eget arbeid føres på denne aktiviteten. 
 
GJELD OG KAPITAL (tall i parentes gjelder foregående år) 
I kasse og bank er det kr.1.446.215 (kr.1.303.051). Dessuten vil vi få refundert 
kr.24.002 (kr.32.890) i utlagt moms. (Vi har fakturert ut regninger for kr.4.437 
som ikke er betalt ved årsskiftet 2018/2019. Dessuten er det betalt kr.240 
som egentlig tilhører 2019). Til sammen blir dette kr.1.470.217 (kr.1.340.138) 
i omløpsmidler. 
 
Vi har kr.108.643 i ubetalte regninger som ikke forfaller før i 2020. 
(kr.132.556 i 2019) 
 
Følgende kapital bundet opp i fond:  
Kirkefond  420.041 (382.746) 
Diakoni  120.615 (143.442) 
Disp.fond barne/ungd.arb.   57.165 (100.957) 
Totalt i bundet kapital  706.464 (759.701) (inkl. ubet. regninger) 
 
Dette betyr at den disponible kapitalen (omløpsmidler – bundet kapital) er på 
kr.763.753 (kr.580.437). 
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Regnskapet føres av Kirkelig Fellesråd i Trondheim og revideres av Trondheim 
kommunerevisjon. 

SKOLER / BARNEHAGER OG KIRKESAMARBEID 
Samarbeidet med Berg skole er stabilt. 4. trinn bruker store deler av høsten 
på å øve inn julemusikal som de viser i to skolegudstjenester før jul. Det er 
stor oppslutning om skolegudstjenesten, og også foreldre og besteforeldre 
kommer. Samarbeidet med skolen er godt og begrenses først og fremst av vår 
kapasitet til å følge opp.  

Nærheten mellom kirke og skole gjør at vi kan hente barna fra SFO og gå 
sammen med dem til trosopplæringsarrangement i kirka. Dette fungerer 
svært positivt. 

Vi har fremdeles et godt samarbeid med Berg barnehage. Berg barnehage er 
nå eid av Asylselskapet og har utvidet kristen formålsparagraf. I løpet av året 
har vi inngått samarbeidsavtale med barnehagen, og per dags dato sitter 
soknepresten i barnehagens samarbeidsutvalg på vegne av Asylselskapet. I 
samarbeidsplanen har vi 
tatt med hvilke 
arrangement vi skal 
samarbeide om: Den årlige 
julegudstjeneste er stor, og 
der inviteres alle 
besteforeldrene med. Hvert 
år er de på påskevandring, 
de opptrer med sang på 
julemessa, og de skal besøk 
Torsdagskaféen årlig.  

Hundremeterskogen, Sætra 
barnehage, Småbergan 
barnehage og Berg 
familiebarnehage deltar 
både på julegudstjeneste og 
påskevandringer, i tillegg 
har det vært andre 
arrangement med 
Småbergan barnehage, 
blant annet Lucia-dagen.  
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Også i år har vi hatt samarbeid med Strinda videregående skole. 
Soknepresten er inne i undervisningen på Helse og sosial-fag (med tema som 
sorg og død), og flere klasser har kommet til kirka til foredrag om forskjellige 
tema. 

TROSOPPLÆRING I BERG 

 
Det nasjonale slagordet for Kirkens trosopplæring er «Størst av alt», og 
logoen gjenspeiler både tro, håp og kjærlighet - og det store fellesskapet! 
 
TROSOPPLÆRINGSUTVALGET I BERG 2019 
Ole Magnus Lauritzen, Trude Hogstad Welde, Bergljot Svanholm og Øystein 

Sørensen (sekretær). 6 møter. 

PEDAGOGRESSURSER STRINDA OG BERG 2019 
Øystein Sørensen er ansatt i 100% stilling som menighetspedagog for Strinda 

og Berg, og han har hovedansvar for trosopplæringstiltak i aldersgruppen 0 - 

18 år. Kantor Bjørn Vevang er ansatt 40% i trosopplæringa, med vekt på det 

musikalske. Trosopplæringskoordinator for hele Strinda prost er Odd Erik 

Stendahl i 100%, som også inkluderer å lede trosopplæringa i Strindheim 

menighet. Torunn Karlsen har konfirmantarbeidet, samarbeid 

barnehage/skole-kirke og ungdomsarbeid som hovedoppgave. Hun ble 

høsten 2019 fritatt for babysang for å begrense arbeidspresset. 
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ETABLERTE TILTAK I BERG     (2018-tall i parentes) 
 
Hele året: Dåpssamtaler med alle bosatt i Berg, uansett hvor barna døpes. 
   
BabySang – felles for Strinda og Berg i Berg kirke                                       131 

ulike barn (107)  

06. okt Småbarnsgudstjeneste 1-2 åringer Berg kirke     6 barn (4) 

20. nov Adventsamling for 3-åringer Berg  12 barn (8)  

03. nov Utdeling av 4-årsbok Berg    4 barn (8) 

Nov-des Prosjektkor for julespill 24. desember for 4-åringer Berg.   1 barn 

(3) 

13 barn totalt.  

07. apr Kirkerottene-teater i Strindheim kirke (Felles S, B, SH) 9 barn (8) 

20. aug Førsteklasses 6 år Verksted Berg kirke  9 barn (6) 

25. aug Førsteklasses 6 år Utdeling 6-årsbok Berg kirke  9 barn (6) 

06. jun Noas ark-dag 2. klassinger Berg kirke  17 barn (5) 

5,12,19.sep  Oppdag med Speider’n! 3. klassinger (Felles S, B, SH)   1 

barn  (6) 

12.-13.jan Tårnagenter 3. klassinger i Strinda kirke (S og B)  3 barn (8) 

06. mar Fra fest til faste i Berg kirke  18 barn (16) 

01. okt Pizza, sykkel og Newton 5. kl Berg (Nytt 2019)  11 barn (-) 

16.-17.desLys Våken i Berg kirke (Felles S, B, SH)  9 barn (0) 

29. jan Jorda rundt på en dag 7. trinn  (Felles S, B, SH)   (7 barn 

(0) 

Trosopplæringsplanen 
Trosopplæringsutvalget har sammen med stab planlagt og gjennomført 

tiltakene.  En viktig del av dette er å rekruttere frivillige ledere og 

medarbeidere – både foresatte, voksne frivillige og ungdomsledere.  

 

Informasjon og kontakt er viktig.  Vi har brukt en del tid på å sende ut 
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invitasjoner i posten til hele årskull, informere på nettsidene våre og utvikle 

gode påmeldingsskjema. Vi tar vare på kontaktinformasjon som mobil og 

epost, men respekterer folks begrensinger på bruk.  I etterkant bruker vi ofte 

Facebook for å dele fra opplegg med bilder og litt tekst. Bilder vi benytter på 

en slik måte er alltid klarert. Nye tiltak i planen fases inn, og vi justerer 

opplegget etter erfaringene som blir gjort. 

I 2018 kom GDPR-direktivet om 

datalagring av persondata .  Kravene er 

blitt strengere og vi har brukt tid på å 

forstå og endre det vi har gjort tidligere. 

Religiøs tilknytning er definert som en 

mer sensitiv informasjon enn andre 

medlemskap. En hovedtanke er at en 

medlemsorganisasjon (her DNK) ikke skal lagre andre data enn det vi har bruk 

for, og at denne bruken må begrunnes. Samtykke, innsynsrett og slettekrav er 

forsterket.  

For oss er det hovedsakelig behov for å lagre kontaktdata: Adresse, mobil, 

epost, foresatte/relasjoner. Vi har juridisk rett til å se på denne infoen som 

medlemsservice.  

Informasjon om tiltakene blir sendt i posten til de som er i hver aldersgruppe 

som det er tilrettelagt for, og lagt på nettsidene våre og kunngjort på 

Facebook. Vi har i stadig større grad brukt sms som forberedelse og 

påminning. 

Trosopplæringsplanen er dynamisk og kan endres underveis. Det er 

nødvendig å treffe målgruppa godt med både innhold og form. Noe må 

legges ned hvis det ikke fungerer, andre tiltak må vektes sterkere hvis det får 

god oppslutning. Vi gjør en del endringer på planen til neste år. 

Den store utfordringa er å bevisstgjøre foreldre om at det er viktig å 

prioritere trosopplæringen. Vi ønsker det skal oppfattes som et pensum, men 

denne tanken tar tid å innarbeide. 

Arbeid med barn og unge er ofte knyttet til gruppe. Hvis noe fenger hos noen 

barn får de ofte med seg andre. Vi jobber med å få foreldre til å motivere ut 

fra sine nettverk, og også delta i arrangementskomiteer.   
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Vi mener vi lager gode tiltak, men mange ganger skulle vi gjerne sett et 

høyere antall deltakere.  De barna som er med gir som regel meget gode 

tilbakemeldinger. 

DÅPSSAMTALE OG DÅPSMATERIELL 

Alle familier som melder dåp i Strinda og Berg blir kontaktet av prest for 

avtale om individuell dåpssamtale. Dette gjelder også når dåpen skal skje i en 

annen kirke. I 2019 har enkeltsamtaler erstattet dåpskurs/fellessamlinger.  

Tanken er bl.a. at prestene får bedre kontakt med familien. 

Foreldrene får praktisk innføring om det som skjer på dåpsdagen, samtale om 

hva dåp og dåpsløftet innebærer, informasjon om menighetens tilbud til barn 

og barnefamilier og informasjon om Tripp Trapp materiellet fra IKO.  

Under denne samtalen får dåpsfamilien en kveldsbønn i ramme. Dåpsforeldra 

får også en «hemmelig pakke» som de skal gi videre uåpna en utvalgt fadder. 

Fadderen skal gi denne gaven tilbake til familien på ett års dåpsdag.  

BABYSANG 

Strinda og Berg menighet har hatt felles babysang i Berg kirke hver mandag 

utenom skoleferier. Det har til sammen vært innom 131 barn i 2019. Vi fører 

ikke oversikt over hvilke menigheter de kommer fra, men det er mange fra 
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Moholt, Angelltrøa, Lohovet og Stokkanhaugen, samt området rundt Berg 

kirke. Dette viser at det fungerer å ha babysang sammen selv om det kun 

foregår i Berg kirke. Vi har først en sangstund på ca 30 min før vi har lunsj.  

Vi har en fast frivillig som lager lunsj og passer på at alle har kaffe i koppen til 

enhver tid, og vi tilbyr å vugge babyene slik at mødrene får spist og slappet 

av. Dette er det mange som setter stor pris på og de får tid til å bli kjent med 

hverandre. Flere sitter gjerne igjen en time eller to for både lunsj og lek. 

Babysang har blitt et sted hvor man kan bli kjent med andre i samme 

situasjon og et sted de kan kose seg med barnet sitt til rytmer, sang og lek.  

4-ÅRSBOKA 

Vi ser en stor nedgang over en del år på tiltak som 4-årsboka. Den ser ut til å 

ha sunket fra blant de største samlingene til en av de mange tiltaksplassene. 

Ved å heller ha to utdelingsdatoer, eller en etterpå-mulighet, håper vi det blir 

enklere å få boka ut til mange. Vi deler også ut i andre gudstjenester (f.eks. 

ved dåp) og leverer av og ut til hjemme eller på kontoret. Til vår store 

overraskelse kom ingen 4-åringer (av 18 medlemmer) på 

utdelingsgudstjenesten som var lagt til uvanlige kl 17.00 på ettermiddagen.  4 

barn har fått boka utenom. 

PIZZA, SYKKEL OG NEWTON 
Ingredienser: God pizza, sykkelrebusløp i lag i 
nærmiljøet, ferdighetssykling, et stort blinkende 
fyrtårn som symbol på ord fra Bibelen som hjelp i 
livet og oppskyting av vannrakett.  
For 5. trinn. En god innovasjon, synes vi. 

HELLIGE-TRE-KONGERSFEST 

Juletrefesten er i kirkerommet. Ca. 70 personer var til stede, hvorav 40 barn. I 
år som i fjor bidro Barnekoret med utdrag fra Julespillet som de viste på 
julaften, og flere av 4. klassingene sang fra Berg skoles julemusikal. Mange 
kommer med bidrag til kaffebordet og ungdomsledere var med og hjalp til.  

BARNEKLUBBEN 

Barneklubben har hatt 9 samlinger i 2019 – 5 i vårsemesteret og 4 i 

høstsemesteret.  
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Vi har månedlige barneklubbmøter første torsdag i måneden og mange barn 

kommer innom. 

Barneklubben er for barn 

fra 4 - 8 år, men vi ser at 

både yngre og eldre barn 

trives og ønsker å delta på 

samlingene.  

Vi begynner med andakt 

og sang. Deretter 

fortsetter vi med 

hobbyaktiviteter. Vi maler 

og dekorerer glasslykter 

og andre fine gjenstander 

som kan være både 

praktiske og dekorative å 

pynte med. Barneklubben 

varer i én time, og avsluttes med sang.  

Vi har hatt 34 ulike barn innom barneklubben i løpet av 2019. 34 barn var 

med på samlingene i vårsemesteret, og 51 barn i høstsemesteret. Totalt 

antall besøk gjennom hele året er 85 barn.  

Barneklubben i Berg kirke begynner å bli godt kjent, og selv om besøkstallene 

varierer noe fra gang til gang, begynner vi å få en ganske stabil gruppe som 

kommer på de fleste samlingene. Vi ser at det kommer få barn etter påske og 

fram mot sommeren, mens de siste månedene før jul er veldig godt besøkt. 

Det serveres middag i kirka de torsdagene det er barneklubb, og det hjelper 

på besøkstallene og den stabile medlemsmassen.  

Gruppen av barn som kommer på barneklubben er noe yngre enn tidligere. 

Ofte er de eldste barna 6 - 7 år. Det er derfor flere foreldre som er til stede 

under samlingene og som hjelper til med aktiviteter og opprydding. Vi 

opplever at barneklubben er et godt sted å være, både for barna og for oss 

voksne.  

I 2019 har vi fortsatt med to ledere – etter mange år som leder ga Janne 

Marlén Masdal seg i oktober og fra november tok Stefanie Miorin over som 

leder. I tillegg har Magni Vada vært leder. 
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UNGDOMSARBEID 

I 2019 valgte vi å betale litt til en student som hadde ansvar for 

Ungdomsklubben, som er felles for Strinda og Berg. I år har vi ny leder her, og 

hun har vært aktiv som ungdomsleder hos oss i mange år. Det tror vi er et 

godt utgangspunkt for rekruttering. De møtes månedlig i ungdomskjelleren i 

Berg kirke.  

I tillegg har vi lederkvelder en gang i måneden. De som går på 

ungdomslederkurs (10.klassinger) har eget kurs om hva det vil si å være en 

leder, mens de som er eldre har samlinger med refleksjon rundt ulike tema. 

Det deltar 12 - 20 hver gang. I vårsemesteret avsluttet vi hver kveld med 

boller, samtaler og korssamling. I høst begynte vi med Torsdagsmesse, så 

serverte vi boller og kakao til kirkekaffe og fortsatte samlingen etterpå. Slik 

kunne også konfirmantene komme på Torsdagsmessa. Vi tror dette styrker 

ungdomsmiljøet i 

menigheten, og ungdommer 

på tvers av årskull blir godt 

kjent. 

Våren 2019 hadde vi 

Ungdomsleir på 

Hållandgården ved Åre. Da 

ble ungdomslederne invitert 

sammen med årets 

konfirmanter som hadde lyst 

på en leir. I tillegg ble neste 

års konfirmanter invitert til å 

«prøve ut» tilbudene før de 

meldte seg til 

konfirmasjonsundervisning. 

Årets ungdomslederkurs var 

på tur til Stockholm sammen 

med ledere i Hoeggen 

menighet.  
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KONFIRMANTER 
I 2018 - 2019 har 113 konfirmanter fulgt undervisning i Strinda og Berg kirke. I 

Strinda kirke: 82.  Berg kirke: 28. De er fordelt på gruppene:  

 Emmaus: Musikk, dans og drama 

 Emmaus: Hjertelaget 

 63 grader nord 

 KRIK 

 

Undervisningen er lagt opp med noen fellessamlinger i løpet av året: 

Gudstjenesten, diakoni, misjon og pilegrimsvandring. Alle har hatt de samme 

temaene om Gud, Jesus, Den Hellige Ånd, Bibelen og etikk. Metode og 

aktiviteter har vært ulik ettersom hvilken gruppe de har fulgt. 

Musikk, dans og drama øvde inn ulike stykker til samtalegudstjenesten og 

deltok på salmekveld. 

Hjertelaget har vært i Vår Frues kirke på suppeutdeling, lagd bingokveld på 

sykehjem og var leksehjelp for flyktninger gjennom KIA. 63 grader nord 

startet konfirmantåret med en 6 dagers leir på Meråker. Her var det fjelltur, 

5- kamp, motbakkeløp opp alpinbakken, og tur til Rypetoppen klatrepark. 

Resten av året hadde de færre samlinger enn de øvrige gruppene, men 

avsluttet med en overnattingstur i bymarka siste helga i april.  

 

 

 

 

 

 

 

KRIK har hatt undervisningene sine i gymsal på Berg skole og det har vært tre 

ulike grupper. Her har de gjort ulike fysiske aktiviteter med en 

undervisningsbolk midt i. I høst fikk vi nye KRIK-medarbeidere etter at Øyvind 
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Blindheim ga seg etter flere år som leder for KRIK-gruppene. Overgangen til 

nye ledere har gått veldig fint. 

Stort sett har vi fått positive tilbakemeldinger på konfirmantopplegget. Vi 

opplever at konfirmantene er engasjerte og opptatte av det samlingene 

dreier seg om. I og med at konfirmantene selv velger hvilken 

undervisningsgruppe de vil være med på, opplever vi at konfirmantene er 

fornøyde med hvordan timene og aktivitetene er lagt opp. 63 grader nord er 

den eneste gruppa hvor ikke alle som ønsket det fikk plass.  

AMISTAD 

Amistad startet opp på nytt høsten 2019 med fokus på Thailand og Det 

norske misjonsselskaps arbeid i landet. Det planlegges tur til Thailand i 

vinterferien 2021. 

Høsten 2019 har gruppa hatt temaet «Hva er misjon?», de har hatt 

foreldremøte med informasjon om reiseplaner og dugnadsplaner og 

ungdommene har gjennomført flere dugnader, blant annet på Barnas 

misjonsdag og Åpen kirke-lørdag i Strinda, og på julemessa i Berg. 

Det startet med over 20 interesserte, men har nå stabilisert seg på 16 

deltagere.  

Ledere er Ingun Bøe, Torunn Karlsen og Bergljot Svanholm. 

STRINDA KFUK-KFUK-SPEIDERE 
Ved utgangen av 2019 bestod gruppen av 23 medlemmer, hvorav fire ledere 

over 26 år. Resten av speidergruppa besto av to ledere/rovere, 10 rovere, to 

vandrere, tre stifinnere og tre oppdagere. Dette er en oppgang på ett 

medlem fra 2018.  

Ledere i 2019 

Stifinner og oppdagere vår 2019: Ivar Ertesvåg, Sylvi Gaut og Inger Kværnø 

med bistand fra Kristoffer Gaut og Samund Ertesvåg.  

Stifinnere og oppdagere høst 2019: Ivar Ertesvåg, Inger Kværnø, Torgeir 

Heldal, Sylvi Gaut og Magne Kværnø. 

Vandrere: Ingen speidere våren 2019. Høsten 2019 har det vært to vandrere 

som har fulgt samme program som oppdagerne og stifinnerne  
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Roverkontakt: Samund Ertesvåg  

Gruppeleder: Sylvi Gaut  

Aktiviteter 

Speidermøtene: Speiderne har hatt speidermøte på torsdager 18-19.30, med 

fast utgangspunkt på Moholt menighetshus.  

Roverarbeid: I vårsemesteret avholdt roverlaget tur med roveropptak. To 

rovere fra gruppa ble tatt opp. Roverne har ellers deltatt på flere felles 

roverarrangement i løpet av året. Samund Ertesvåg har sittet i 

Roverombudet.  

Samarbeid med andre grupper: Roverlaget består av medlemmer fra både 

Strinda, Byåsen og Hundhamern. Turer og leirer for roverne har vært sammen 

med andre grupper i kretsen, og tidvis felles med NSF. Andre 

fellesarrangementer med NSF er TSF og deltagelse i borgertoget 17. mai.  

Turer og leirer 

 Påskeleir for rovere på Vassfjellkapellet, fire deltagere fra gruppa  

 IMWe (kreativt verksted for speiderledere) i regi av VCP i Tyskland. En 

leder fra gruppa  

 TSF 2019 (Trønderspeiding i friluft). En småspeiderpatrulje. Flere 

rovere var med i stab.  

 Roverlandsleir i Melsomvik 29. juni-6. juli. Fire deltagere fra gruppa.  

 Kretsleir for Sør-Trøndelag NSF på Stykket i Bymarka 08.-15. juli. Fem 

deltagere fra gruppa (en leder og fire rovere). I tillegg var det med fire 

vandrere fordelt på gruppene Inderøy og Hundhamaren som delte 

leirområde med Strinda.  

 Familietur til Hevillen 29. september  

 Gruppetur til Kløverhytta 08.-10. november. Tre rovere dro opp fredag, 

mens fem speidere og to ledere kom opp lørdag.  

 Hengekøyetur for rovere. Deltagere fra tre grupper.  

 Jambore i USA, to deltagere fra gruppa.  
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Annet 

 Årsmøtehelg på Mjuklia. To deltagere, hvor av en var med i stab.  

 Familiegudstjeneste i Strinda i vårsemesteret og lysmesse i Berg 2. 

søndag i advent.  

 Roverjulebord. To deltagere fra gruppa.  

 Lederkonferansen på Lillehammer 25.-27. okt. En deltager fra gruppa. 

 

Økonomi: Gruppa har kr 27,- i kontantbeholdning. Ved årsskiftet stod kr 62 

394,10 på konto i Sparebank Sør.  

KURS/SAMTALETILBUD 
Det er nå en felles komite oppnevnt av menighetsrådene i Strinda, Berg og 

Strindheim. Ane Sundnes Koller er oppnevnt av Strindheim, Per Steinar 

Teigen av Berg og Erlend Storli av Strinda. Selv om komiteen har arbeidet i 

2019 ble ikke kursene i 2019 planlagt av den nåværende komiteen. Børre 

Rindal, kapellan i Strinda skriver derfor årsrapporten. Komiteen vil i løpet av 

2020 komme med et innspill til menighetsrådene om hvordan kurs og 

samtaletilbudet i de tre menighetene skal se ut i fremtiden.  

I fastetiden gjennomførte vi kurset Spor i Strinda kirke; et Korsveikurs med 

fokus på å søke Jesus Kristus, bygge felleskap, leve enklere og fremme 

rettferd. Det var godt oppmøte. I alt deltok 60 personer og det var god 

aldersspredning, blant annet en del studenter. Mange opplevde kurset som 

eksistensielt relevant. Det ble sagt at felles kveldsmat betydde mye. Det var 

seks kurskvelder fra askeonsdag tom onsdag før palmesøndag. 

På høsten var det Alphakurs i Berg med 7 onsdagskvelder fra 16. oktober til 

og med 27. november. Det var en god spredning blant deltagerne; blant 

annet en engelskspråklig gruppe og en ungdomsgruppe. I alt var 45 med på 

kurset. Jeg mener vi trenger innføringskurs i kristen tro. Men jeg tror vi bør 

velge mellom en enda tydeligere Alpha profil eller finne en annen modell. 

Hvis vi velger Alpha må vi prioritere å finne nok gruppeledere – minst to til 

hver gruppe.  

I tillegg til kurs har det vært samtalegruppe om Markusevangeliet og en bok 

av Rowan Williams (Tokens of Trust).  Det har også vært samtaler om 



24 | S i d e  

 

kommende søndags Bibeltekst på onsdagskveldene i forbindelse med Åpen 

kirke og kveldsgudstjenestene.  

DIAKONIUTVALGET 
Diakoniutvalg for Strinda og Berg 

Utvalgets medlemmer: 

Gunn Bakken (leder), Anne Sofie Stenersen, Inger Johanne Seland, Rigmor 

Sætherhaug (gikk ut oktober 2019), diakoniarbeider Randi Torset og diakon 

Ingun Bøe.  

Utvalget har hatt 4 møter i løpet av året og har behandlet rundt 20 saker. 

Allehelgensdag i Strinda kirke 3. november 

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

spesielle dagen. Det var mulighet til samtale med prest og diakon, å være 

stille og å tenne lys både i og etter gudstjenesten. I gudstjenesten var det gitt 

mulighet til å skrive navn på etterlatte og henge opp på ei tavle. Både 

etterlatte og den ordinære menigheten kom til gudstjenesten. Jonsvannet 

sangkor deltok som vanlig ved gudstjenesten. Det var musikkresitasjon rett 

etter gudstjenesten. Kirken var åpen et par timer etter konserten, og mange 

benyttet anledningen til å komme inn i kirkerommet for stillhet og lystenning. 

Besøkstjenesten 

Mål: Være et  lyspunkt i tilværelsen for eldre og ensomme i menigheten. 

Dette prøver vi å oppnå ved: 

Blomsterbesøk til de som fyller 80, 85, 90, 95 år og mer, og juleblomster etter 

liste. Bursdagsbarna får torsdagskafeprogram og kort med navn og 

telefonnummer for eventuell kontakt etterpå. Besøkene gir info om noen 

ønsker å få faste besøk.                                                              

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

på arrangement i menigheten. En telefon eller en håndsrekning når det 

trengs er viktig. Faste besøksvenner får besøk min 2 ganger i måneden. 

Prestene og andre tar kontakt når de vet om noen som ønsker besøk. 

Besøksgruppa i 2019                                                                           

Solfrid Skoglund (leder), Jorunn Bagøien, Harald og Gerd Buhaug, Liv Bysveen, 
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Elsa Haltvik, Ingjerd Hveding, Arne Holen, Kari I. Larsen, Berit Løfsnæs, Rigmor 

Sætherhaug og Margaret Værnes. 

På møtene fordeles nye blomsterbesøk, erfaringer fra besøk deles, og vi 

samtaler om hvordan vi best kan møte og hjelpe de vi kommer i kontakt med. 

Vi har gode rutiner på rapportering av besøkene. Diakon Ingunn Bøe og Randi 

Torset er naturlige samarbeidspartnere. 

Konklusjon  

Mange blir positivt overrasket når Berg menighet husker dem. Ved besøkene 

opplever vi nesten alltid glede og takknemlighet. Mange har et godt nettverk 

og ønsker ikke faste besøk. Vi får mange tilbakemeldinger på at det blir satt 

stor pris på arbeidet vi gjør, både fra den som får besøk og fra nærmeste 

pårørende. 

Busstur  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

I september ble det igjen arrangert busstur for Berg og Strinda menigheter. 

Turen gikk først til det nye kirkebygget i kulturhuset Kimen på Stjørdal. 

Etterpå dro vi til Radiomuseet i Selbu. Der fikk vi en spennende omvisning av 

Jan Erik Steen. Så dro vi til Selbu hotell hvor vi fikk servert en god middag.  

Også i år var turen gratis for alle takket være en generøs gave. 
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Tur etter gudstjenesten 

hver første søndag i måneden 

(samtidig som det er 

familiegudstjeneste) har fortsatt 

som et tilbud gjennom året. Det 

er en trofast gjeng som går turer 

i marka eller fjæra og det er 

absolutt plass til flere. En 

søndag gikk vi ikke lenger enn ut 

på kirkebakken, og der grillet vi 

og lekte i snøen. 

Gudstjeneste og kirkekaffe på 

Zion 26. september 

I år var det kun telefonisk 

kontakt med aktivitør Mari 

Aspaas aktivitør på Zion i 

forkant av gudstjenesten. Hun 

sørget for å noe av den 

praktiske tilretteleggingen. 

Flere fra bo og velferdssenteret 

kom, og også noen av de faste i 

menighetene møte opp. 

Børre Rindal forrettet og Oddbjørn Sæbø var kantor. Diakoniutvalget sto for 

kirkekaffen, og deltok ellers i gudstjenesten. 

 «Hjertelaget» 

Også dette året tilbyr vi et opplegg innenfor diakoni for 11 konfirmanter. Vi 

har hatt tre ulike aktiviteter hvor vi hadde bingo for eldre på et sykehjem, fikk 

informasjon om og overvar gudstjenesten i Vår Frue kirke.  Konfirmantene 

hjalp også til med ulike aktiviteter under Åpen kirkelørdag i Strinda kirke. 

Changemaker, en ungdomsorganisasjon som jobber for 

fattigdomsproblematikken i verden kom også på besøk i høst.  
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Mat og Prat 

Hver torsdag det ikke er torsdagskafe ønsker diakoniarbeider Randi Torset 

velkommen til Mat og Prat i kirkerommet. Hun serverer hjembakt brød og 

rundstykker, og dekker på med godt pålegg. Flere faste gjester kommer stadig 

tilbake, og innimellom kommer nye innom. Det har vært fra 3-10 gjester hver 

gang. Disse uformelle og små fellesskapene har stor betydning for noen av 

dem som er der, og tilbudet oppleves som inkluderende og 

fellesskapsbyggende. I 2019 ble det avholdt 28 Mat & Prat.  

I midten av juni vil den treårige prosjektstillingen som Randi Torset har vært 

ansatt i være avsluttet, og menighetsrådet har besluttet å ikke videreføre 

den. Framtida for Mat og Prat er dessverre derfor noe usikker. 

Middag i kirka 

Også dette året ble det gjennomført torsdagsmiddag i Berg kirke, første 

torsdag i måneden. 

Det er alltid hyggelig stemning og varierte middager. Vi gjør forsøk på å lage 

mat som mange kan like. Vi forsøker også å tilpasse middagsmenyen slik at 

barn kan spise og like det. Mange av dem som kommer møter hver gang, men 

det er også nye som kommer innom. Vil ønsker oss flere middagssultne folk i 

alle aldre, både eldre, voksne og barnefamilier. Vil berømme og takke gruppa 

med frivillige som stiller som kreative kokker og lager god mat til oss andre. 

Klesbyttedag 4. september  

Det ble arrangert klesbyttedag for damer i alle aldre. Det kom mellom 20-30 

innom. Inger Halsen, trosopplærer i Tiller hadde med symaskina og tilbød 

enkel reparasjon av klær. Maja Ødegård viste noen av sine av sømprodukter. 

Det ble servert kaffe og kaker. Alle som kom, syntes det var en trivelig og fin 

kveld, og mange fikk med seg fine plagg hjem. 

Sorggrupper 

I samarbeid med menigheter i hele Trondheim har det vært tilbud om 

sorggrupper. 

Det har vært en temakveld om sorg, med tilbud om sorggrupper. 

10.september var det et felles temamøte om sorg i Vår Frues kirke. Også i år 
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møtte bortimot 100 mennesker fra hele byen. 3 sorggrupper ble dannet etter 

fellesmøtet. 

Torsdagskafè 

Torsdagskaféer avholdes i Berg kirke 

hver 3. torsdag i måneden. Solfrid 

Skoglund leder samlingene og har 

ansvar for program. Diakon Ingun Bøe 

annonserer i avisa og sørger for 

plakater. Jorunn Bagøien, Eva Holte, og 

Kari I. Larsen har hatt fast ansvar for 

bevertning. Trim v/ Rigmor Sæterhaug. 

Prestekontoret sørger for at organist 

eller andre spiller til sanger og trim. 

Prester og diakon holder andakt. 

Foredragsholdere kommer fra og 

utenfor menigheten. 25-35 personer 

tilstede. Andel menn har økt!! 

Deltakerne uttrykker at de setter pris på 

arrangementet. Fellesskap, inspirasjon 

og lærdom er målet. 

MISJONSUTVALGET 
Misjonsutvalget har bestått av: Gunn Bakken, Gyda B. Rian, Eivind Almaas og 

Olav D. Svanholm 

Utvalget har hatt 2 møter i løpet av året. Vi har oppmerksomhet rettet mot 

temaet misjon i våre menigheter. Vi har spesielt søkelys på våre menigheters 

misjonsprosjekter. Av spesielle aktiviteter kan nevnes: 

Misjonsgudstjenester 

- Barnas misjonsdag i Strinda kirke 26. mai. Margrethe Hodne fra NMSU 
deltok 

- Berg kirke 20. oktober. Olav Svanholm prekte. Kambodsja-teamet fra 
Gå Ut Senteret deltok. 
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Vi var med å arrangere vandregudstjeneste i Estenstadmarka 30. mai 

sammen med Strindheim, Strinda og Berg menigheter. Det var også et såkalt 

Klimapilegrim-arrangement. 

Julemesse i Berg kirke 23. november. Halvparten av inntektene gikk til 

menighetens misjonsprosjekt i Ecuador. 

Petra Lickfeld og Natalia Lemmertz, 

brasilianske studenter fra Hald 

Internasjonale Senter, har praksis i 

våre menigheter høst 19/vinter 20. 

Vi gleder oss over at en ny Amistad-

gruppe er i arbeid. Denne gang med 

forberedelse til tur til Thailand i 2021. 

Vi har hatt kontakt med 

misjonsutvalget i Strindheim 

menighet med tanke på samarbeid, 

så langt uten resultat. 

Våre misjonsavtaler: 

Strinda menighet har støttet NMS` misjonsarbeid i Etiopia med kr 17 290. 

Berg menighet har støttet Tamboskolen i Ecuador med kr 30 072. 

I tillegg har menigheten støttet arbeidet med forbønn og informasjon. 

SÆTHERS LEGAT 
Styret har jobbet med å få til en mer aktiv forvaltning av legatets midler etter 

at Stiftelsestilsynet nå åpnet for dette. Styret har i mai/juni 2019 sendt inn en 

endring av våre vedtekter, og dette fikk vi godkjent i oktober fra 

Stiftelsestilsynet. Styret har i tiden etter jobbet med ulike aktører for å foreta 

et valg av forvalter.  

Dette, samt å godkjenne regnskapene for 2019 ble gjort i styremøte i mars 

2020. 

Styret har bestått av Henrich O. Lysholm, Arne Storset, Stein Helliksen og 

Niels A. Parelius som formann. Henrich O. Lysholm trer ut av styret i mars 

2020, og blir erstattet av Espen Gressetvold. 
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JULEMESSA 
Komitéen for 2019 besto av 10 personer og hadde 2 møter. Arrangementet 

gikk av stabelen 23. november kl. 11.00 - 16.00.  

Som tidligere var det stor dugnadsinnsats og stor giverglede. Vi fikk inn 

mange gevinster, fine produkt for salg og mange ville være med og hjelpe til 

på selve dagen. Eva Karin Holte organiserte ba julekaker på kjøkkenet i kirka, 

og mange laget mat og jobbet gjennom hele året med håndarbeid. Anne 

Helvik leverte også i år en stor del av det som ble solt i håndarbeidsdisken, 

Toril Knutshaug organiserte kafeen og Ingrid Snekvik og Karin Tømmerås 

hadde ansvaret for barnas juleverksted i kjelleren. Flere konfirmantforeldre 

bidro godt. Det var bra forhåndssalg på loddbøkene. I år fikk vi to kunsttrykk i 

gave og hadde dermed en egen 

kunstbok. Kaféen fikk god plass i 

kirkerommet, og det er nødvendig, 

- den er svært godt besøkt.  

Det var mange barn innom 

juleverkstedet, og flere 

ungdommer fra Amistad var gode 

medhjelpere. Ca 70 barn deltok.  

Amistad hadde også salg av svele i 

våpenhuset. Som vanlig var det 

andakt og sang og regler av barn 

fra Berg barnehage. I år hadde vi håpet å få besøk av Småbergan barnehage 

litt senere på dagen. Det gikk ikke, men kanskje kan vi planlegge litt lenger tid 

i forveien neste år så vi har en liten programbolk før middagsserveringen. 

Og som vanlig var det også flere runder med åresalg og salg av grøt.  

I år leide vi ikke betalingsterminal, men brukte bare Vipps og kontanter. Det 

fungerte godt. 

Overskuddet i år var på 61.500,- hvorav halvparten går til Ecuador 

(pastorlønn i Cristo Vive og misjonsprosjektet Tamboskolen), og halvparten til 

kirka. 
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KIRKEBYGGET  
Bygningsutvalgets oppgave er å sørge for nødvendig vedlikehold og fornying 

av kirkebygget, enten i egen regi eller i samvirke med kirkevergens etat. 

Bygningsutvalget har bestått av følgende personer: Dagfrid Johnsen, Roar 

Haltvik, Tor Kværnø og Arne Storset. 

 

 

I 2019 er det i regi av bygningsutvalget anskaffet et nytt skap til sølvtøy m.v. i 

lagerrommet ved kjøkkenet. Det ble bygget av Trondheim fengsel. Ellers er 

det ikke blitt gjennomført store tiltak i regi av bygningsutvalget.  

Bygningsutvalget er involvert i mindre gjøremål: småreparasjoner av inventar, 

pynting av juletre m.v.  

Dagfrid Johnsen fungerer som «halv kirketjener». Hun er i kirka 2 ganger pr. 

uke, og uten hennes innsats ville det ikke vært så god orden der. Ved siden av 

rydding, holder hun orden på og eventuelt vasker tekstiler av ulikt slag, og tar 

hånd om blomster. Om sommeren steller hun planter og bed ute.  

Eva Kristine Holte har vært ansvarlig for innkjøp av forbruksartikler til 

kjøkkenet. Denne funksjonen ble på høstparten overtatt av Kirsten Bentsen 

Storset. 

INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON  
Hjemmesida https://kirken.no/berg  

Hjemmesida oppdateres ukentlig med vekt på nyheter. Men i tillegg finnes 

mye fast informasjon om menigheten (f.eks. Berg kirkes historie), kontaktinfo 

til ansatte og menighetsråd, informasjon om arbeidet vi har for barn og 

ungdom, om diakonalt arbeid, bibelkursene og informasjon om alle 

https://kirken.no/berg
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gudstjenestene.Si gjerne fra om det er noe dere savner på hjemmesida, eller 

noe som må rettes opp, men bruk den!  

Ansvarlig: Olav D. Svanholm. 

Facebook Strinda og Berg menigheter  

Facebook er mer dagsaktuell og øyeblikksorientert. Den brukes regelmessig 

for å nå langt ut med informasjon om arrangement som skal være og glimt fra 

det som har vært. Dette er en fin måte å holde kontakt med folk som ikke 

kommer til kirka så regelmessig.  

Programfolderen  

deles ut til alle i menigheten hver vår og høst. I tillegg sender vi brev til alle i 

årskullene når vi har arrangement i trosopplæringen. 

MUSIKK  
Menigheten har et musikkliv 

som favner vidt – fra babysang til 

kor for voksne. 

I løpet av året ble det arrangert 

tre kulturkvelder. «Sommersang 

med Kantoriet» var et spesielt 

populært arrangement med godt 

oppmøte. 

 

Situasjonen for kirkeorgelet er ikke vesentlig endret fra 2017 og 2018, og 

instrumentet hadde i 2019 hatt én lengre periode med driftsstans grunnet 

tørkeskader. Da måtte menighetens Schimmel-piano fungere som kirkens 

hovedinstrument.  

 Menigheten har et godt samarbeid med koret A Cappellissimo, som øver 

vederlagsfritt i Berg kirke på tirsdager. Som gjenytelse synger koret i fire 

gudstjenester i Berg kirke i løpet av året. Koret holder høyt nivå og bidrar til å 

løfte gudstjenestene våre. 


