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ÅRSMELDING 2020 BYÅSEN MENIGHETSRÅD 
 
 
Menighetsrådet 2019-2023 Tiltrådt 29.10.2019  
Faste medlemmer:  
Olav Lunde - Leder  
Guri Opland Solem - Nestleder  
Andreas Haga Skjetne  
Anne Bakken  
Frode Bye  
Åshild Bratseth  
Odd Johan Overøye  
Randolf Vågen  
Steinar Leirvik (sokneprest)  
 
Varamedlemmer:  
Jørgen Giorgio Bosoni  
Kirsti Kielland  
Magne Rø  
 
Sekretær:  
Ingrid Eikli Heggset (menighetsforvalter) 
 
 

Rådsmøter 
Det ble kalt inn til 11 menighetsrådsmøter, men marsmøtet ble avlyst pga. pandemiens utbrudd, og 10 
møter ble gjennomført, hvor flere ble avholdt digitalt på Teams for første gang.   

«Pandemi-året»  
Korona-pandemien har ført til store endringer for oss alle og da også for Byåsen menighet som har måttet 
forholde seg til myndighetspålagte smitteverntiltak og fortløpende endringer av disse gjennom året. Mange 
arrangementer har blitt avlyst og/eller adgangsbegrenset. Men det har på ingen måte vært stillstand i 
menigheten. Den tradisjonsrike julemessen kunne for eksempel dessverre ikke gjennomføres som planlagt, 
men kreative krefter i menigheten la til rette for en alternativ løsning med nettbasert loddsalg. Bruk av 
datastrømming har også vist seg å fungere godt for gudstjenester og noen andre arrangementer.  Dette 
erstatter likevel ikke den fysiske deltagelsen og fellesskapet i kirken som vi håper vil kunne være tilbake i 
løpet av 2021.  
Til tross for utfordringene, den kreative og proaktive tilnærming som både staben i Byåsen kirke og andre i 
menigheten har hatt til pandemiutfordringene har gitt oss ny kunnskap om andre alternative måter å 
samhandle på. Dette bør tas med i videre vurderinger av hvordan vi som menighet kan utvikle oss med 
f.eks. mer bruk av digitale verktøy.  

Saker som har vært til behandling i Byåsen menighetsråd gjennom året 
Det har vært mange saker til behandling og tilhørende vedtak gjennom 2020. Detaljer foreligger gjennom 
de ordinære referatene fra menighetsrådsmøtene. Et overblikk av tema er gjengitt her;  
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Januar  - Årsmelding for 2019  
- Samtale mellom MR og stab – hva brenner jeg 

for og hva kan vi få til sammen 

 
Februar  - Samarbeid med vennskapsmenigheten Church 

of Hope i Ramallah 
- Utvidelse av trosopplæringsutvalget (Frode Bye 

fra MR og Ludvig Aasen som representant for 
prestene) 

- Ny gudstjenesteliturgi for innføring fra august 
2020 

- Årsregnskap for 2019 
- Utvidelse av stillinger i trosopplæring 
- Minimum egenkapital 

- Fremtidig satsning på Shelter/ungdomsarbeid 
Mars - Møtet avlyst pga. pandemiutbrudd 

April - Drøftet hvordan være kirke framover – ref. 
Covid-19 pandemi – prioriterte områder; 
diakoni, ungdom, sanntid datastrømming (live- 
streaming) 

Mai - Økonomireglement 
- Samarbeidsavtalen med Kirkelig fellesråd 
- Drøfting av handlingsplan for 4-års perioden – 

videre arbeid fordelt på MR medlemmene 
- Møteplan 2020/2021 

Juni 
 

- Regnskap pr. 31 mai 2020 
- Handlingsplan for 4-års perioden 

August - Uteområdene – drøftet forslag fra Kfit/Asplan 
Viak 

- Revidert budsjett 
- Kirkens SOS ny eierform – Byåsen menighet blir 

medlemmer av Kirkens SOS Trøndelag fra 1.1. 
2021 

- Dnk – høring om ny forskrift vedr. 
økonomiforvaltning 

September - Revidert budsjett 
- Trosopplæring - gjennomgang av eksisterende 

trosopplæringsplan ved kateket Eirik Jørgensen  

Oktober  - Diakoniutvalget - fremleggelse av diakoniplanen 
ved diakon Anne Talsnes Flatmo – med søkelys 
på lokale utfordringer 

- Nye skisser av uteområdene fra Asplan Viak/Kfit  

November - Handlingsplan for 4-års perioden  
- Regnskap pr 30.9.2020 
- Budsjett 2021 
- Høring kirkelig valgordning  
- Ofringer  

Desember - juleavslutning - Høring om storprosti 
- Initiativ for anskaffelse av flygel 
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Aktiviteter i menigheten 
 
Å være lokal kirke, handler om fellesskap. Dette har blitt 
annerledes i 2020, og samtidig som vi lengter etter 
normalitet og er spente på om oppslutningen om 
menighetens aktiviteter blir som før, vil vi også forsøke å 
tenke offensivt og ta lærdom av nyvinninger fra året som 
gikk. 
 
Gudstjenesten er selve «navet» i menighetens arbeid, og 
alle planlagte gudstjenester i Byåsen kirke har blitt 
gjennomført i en eller annen form i 2020. Noen 
gudstjenester kunne bare gjennomføres digitalt. Positivt 
med dette, er at noen nye mennesker har fått anledning 
til å «besøke» og være med i Byåsen kirke. Samtidig har 
det vært et stort savn med vanlig gudstjenesterytme, 
nattverdfeiring og kirkekaffens fellesskap. Det fysiske 
gudstjenestebesøket er gått ned med to tredeler i 2020.                           
        
Når det gjelder kirkelige handlinger, har mange dåp og 
vielser blitt utsatt. Utfordringen har vært å legge til rette 
for alternative gjennomføringer med færre til stede,       Foto:  Håpsveggen i påsken  
og flere små dåpsgudstjenester er avholdt. Alle gravferder er gjennomført, men med store begrensninger i 
forhold til antall som har kunnet delta. 
 
I februar ble Anne Talsnes Flatmo vigslet til diakon av biskop Herborg Finnset i Singsås kirke, med flere fra 
Byåsen menighet til stede. Markeringen i Singsås ble også et fint møte mellom hjemsted og arbeidsted. 
Menighetens diakonale tilbud, var kanskje noe av det som led mest under pandemien. Telefon er benyttet 
flittig, og Menighetens hyggestund ble etter hvert arrangert på alternativ måte.    
 
Shelter kafè har vært et viktig, lavterskel treffsted for ungdom gjennom mange år. Etter at den kommunale 
støtten falt bort, så vi oss nødt til å avvikle dette tilbudet i daværende form fra sommeren 2020. 
 
Konfirmantarbeidet er en stor og viktig del av Byåsen menighet. Prester og pedagoger har gjennom de siste 
to årene, arbeidet med å utvikle konfirmasjonsopplegget både lokalt på Byåsen, og i tillegg deltatt i 
samarbeidsprosjekter med flere menigheter. Etter nedstengning i mars, ble det også utarbeidet eget, 
digitalt undervisningsopplegg for konfirmantene i Byåsen. Vårens konfirmasjonsgudstjenester ble utsatt, og 
gjennomført høsten 2020, med streaming som tilbud for de som ikke kunne være til stede. Dette skjedde 
samtidig som det var oppstart og presentasjon av et nytt konfirmantkull, som var en krevende øvelse. 
Takket være stor arbeidsinnsats og mye godvilje fra de ansatte, ble alt gjennomført på en god måte. Senere 
på høsten ble det for første gang arrangert en stor, regional konfirmantleir i samarbeid med KRIK, der om 
lag halvparten av våre konfirmanter deltok.  
 
3 av 4 kulturkvelder i Byåsen kirke ble gjennomført i 2020, med Hedvig Montgomery, Olav Fykse Tveit og 
Ingvard Wilhelmsen som gjester. 
 
Noen deler av menighetens arbeid har vært vanskeligere å gjennomføre i året som gikk. Samtidig har det 
vært stor vilje til å tenke nytt. Digitale verktøy har blitt tatt enda mer aktivt i bruk, og mange flere følger nå 
Byåsen kirke på sosiale medier. Arbeidet med å streame gudstjenester med ganske enkle hjelpemidler, har 
fått en kvalitet som er lagt merke til. Byåsen har også vært med i dugnaden i Den norske kirke med blant  
annet små kveldsrefleksjoner kalt «Ord for natten.» I tillegg har Byåsen kirke prøvd å ta med kirkens 
budskap ut av kirkebygget, gjennom «Blomstervegg for håp,» andakter utenfor sykehjem, lysutdeling før 
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allehelgensdag, menighetsblad som tidligere ut til alle postkasser, vandrende sorggruppe i skogen, 
«fordundringspakke» hjem til påmeldte på trosopplæringstiltaket Lys Våken, juletre som «håpstre» utenfor 
kirka, og utendørs skole- og julegudstjenester. 

Uteområdene  
Prosessen med å komme fram til en helhetlig plan for uteområdene og sykkelparkering er tatt over av 
Kirkelig fellesråd i Trondheim (Kfit) i tett samarbeid med Byåsen menighetsråd. Kfit sammen med 
landskapsarkitekt hos Asplan Viak har utarbeidet gode planskisser for uteområdene. Disse har vært 
presentert og vært gjenstand for drøftinger i menighetsrådet. Målet er at budsjettrammer for 
uteområdene vedtas av Kfit for budsjettåret 2021 og at utbedringer kan gjennomføres i løpet av 2021.  

Ansatte 
Etter store utskiftinger av staben i 2019, har det vært stabile forhold i 2020. 
Torkil Skille begynte som nytilsatt kantor 14.1.2020 
Menighetsrådet vedtok i 2020 å løfte stillingsandelene til menighetspedagogene, Randi Elisabeth Gullvåg 
Bangsund og Anna Nicoline Segtnan Mentzoni, fra 80 % til 90%.  
Ungdomsklubben Shelter har hatt 4 ansatte i prosjektbaserte deltidsstillinger; Torbjørn Aune (leder), Sanna 
K. Eriksen, Sebastian H. Uthaug og Sander Hagen. Disse var engasjert frem til juni, men alle ble permittert i 
mars pga. pandemien.   
 
 

 
 Foto: Olav Lunde, menighetsrådsleder og Eli Halseid i aksjon på vårdugnaden.  
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Oppsummering 
Byåsen menighetsråd takker alle for de viktige bidragene frivillige, stab og andre gjør for menigheten på 
Byåsen. Vi er avhengig av hver og en, og håper på fortsatt stort engasjement i arbeidet. Menighetsrådet 
skal legge til rette for de innspill og aktiviteter som kirka skal inneholde, men vi er avhengig av alle de som 
bidrar for en fortsatt inkluderende og åpen kirke.  
 
Byåsen menighetsråd  
ved leder, Olav Lunde 
 
 
 

ØKONOMI 
Byåsen menighet har en god økonomi og solid egenkapital, selv om den har blitt redusert i 2020 for første 
gang på mange år. Færre aktiviteter og deltakere på arrangement har preget både inntektene og utgiftene. 
Det kan nevnes som eksempler ekstra kostnader til streaming av gudstjenester, og at inntektene på 
julesalget (som var imponerende stor ift. årets nye digitale satsningen) var under halvparten av året før. 
Takket være koronastøtte fra Kirkelig fellesråd i Trondheim, og andre støtteordninger som har blitt 
innvilget, viser årsregnskapet et overskudd på kr. 117 814,-.  Dette er gledelig og gir menigheten litt større 
økonomisk handlingsrom når den vanlige hverdagen kommer tilbake og vi skal gjenoppta gamle og skape 
nye relasjoner og fine møter for de menneskene som bor på Byåsen.  
 
Ingrid Eikli Heggset, menighetsforvalter 10.02.2021 
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ÅRET 2020 I TALL: UTDRAG FRA KIRKELIG ÅRSSTATISTIKK 

Utdrag fra årsstatistikk 
10 år 
2010 2014 

 
2015 

 
2016 

 
2017 

 
2018 

 
2019 

2020  
Covid 19 

Døpte i Byåsen kirke 124 92 86 66 80 66 54 45 
Døpte fra Byåsen menighet  
og prosent av totalt årskull 

233 163 
60% 

151 
63% 

135 
53% 

151 
59% 

135 131 111 
 

Gravferder fra Byåsen menh 75 79 81 87 105 75 73 72 
Konfirmerte  
og prosent av totalt årskull 

209 201 
69% 

204 
75% 

191 
68% 

178 
66% 

181 174 
181 

Innmeldte 2 2 3 9 6 5 12 6 
Utmeldte 31 43 67 100 57 52 100 56 
         
Antall gudstjenester 103 104 102 111 112 104 101 94 
Antall gudstjenestedeltakere 17665 17 866 18 205 18 077 18 352 17883 17552 6927 
Antall nattverddeltakere 2579 2876 3096 2994 2747 2651 3490 3490 
         
Gudstjenester unntatt konf, 

bhg, skoler og julaften 

69 80 

 

74 79 80 72 69 65 

 

Deltakere og gjennomsnitt 

Unntatt bhg,skole, konf, julaft 

8863 

126 

9701 

121 

9425 

127 

9003 

114 

9836 

123 

9388 

130 

9005 

131 

4035 

62 

         
Ofringer i kirken, kroner totalt 283699 347.320 415.253 381.082 343.050 345.512 453.765 237.500 
Herav ofringer egen menighet 194557 207.005 167.769 132.262 122.918 155.489 171.751 112.857 

Ofringer til andre  140.248 247.484 248.746 218.475 190.023 194.000 124.863 
Fast givertjeneste 138000 149.654 163.450 152.650 167.250 208.310 171.600 172.950 

Konfirmantenes fasteaksjon 102000 150.124 153.947 152.591 117.437 99.069 89.000 39.000 
Andre gaver; julesalg m.m. 166000 171.629 162.000 141.161 201.000 218.099 248.000 184.184 

 

Noen kommentarer til årsstatistikken: 
• 2020 ble et spesielt år, der pandemien satte sitt preg på både global og lokal aktivitet. Etter 12. 

mars ble mye endret også for Byåsen menighet. De fleste gudstjenester er gjennomført, enten som 
før, med færre plasser, eller digitalt. Langt færre har kunnet delta i nattverd. 

• Vi er takknemlige for alt som er gjennomført, og for kreativitet og nytenkning. Jeg vil takke 
kollegaer som har strukket seg langt, eller tatt ansvar for digitale løsninger og trygt smittevern. 

• Kirkelige handlinger ble annerledes i 2020. Mange dåp ble utsatt, vi hadde flere tilpassede 
dåpsgudstjenester, men noen familier har ikke fått gjennomført sin planlagte dåp. Vårens 
konfirmasjoner ble utsatt og gjennomført i løpet av høsten med mindre gjester til stede i kirka, men 
mange som var forhindret fra å reise, kunne følge konfirmasjonen digitalt. Ca. halvparten av de 
planlagte vielsene ble utsatt. Alle gravferder er naturligvis gjennomført, men særlig i starten var det 
vondt for pårørende med begrensninger i forhold til tilstedeværelse. Mange opplevde også at den 
siste tiden hadde vært vanskelig, og i sorgens landskap er det sårt å hverken kunne dele håndtrykk, 
klemmer eller nærhet! 

• Vi er spente på om de mennesker kommer tilbake til gudstjenestefellesskapet når hverdagene blir 
mer normale igjen. 

• Det er naturlig at kirkeofringene har krympet kraftig, men vi gleder oss over stabil givertjeneste! 
• Tall er tall. Og folk er folk. Bak, mellom og under alle tallene finner vi kanskje det viktigste. 

Velsignelser fra Gud, møter mellom mennesker, og hellige øyeblikk som både berører, beriker, 
begeistrer og beveger mennesker på Byåsen. 

Steinar Leirvik, sokneprest 
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PRESTETJENESTEN 
Prestetjenesten har et særlig oppdrag med å forvalte ord og sakrament. Byåsen menighet har 3 
prestestillinger i 100 %. Sokneprest og 2 kapellaner er ansatt av Nidaros bispedømmeråd og ledes i en 
forsøksperiode av prosten for Strinda, Heimdal og Byåsen. Prestene i Byåsen har i all hovedsak sin tjeneste i 
Byåsen menighet, men prostiet organiseres slik at prestene av og til har tjeneste for hverandre i de ulike 
menigheter. I 2020 hadde to av prestene 17 dager studiepermisjon. 
 
Prestene i Byåsen ledet alle 94 gudstjenester i egen menighet i 2020, og hadde i tillegg 8 gudstjenester 
andre steder i prostiet. 

Foto: Steinar, Marte og Ludvig inviterer til Byåsen kirke. 
 
Kirkelige handlinger er en viktig del av prestens arbeid, med dåp, konfirmasjon, vielser og gravferd. Prest og 
pedagog fra Byåsen møter familier til dåpssamling hver 3. uke, mens konfirmantene som døpes, har egne 
samtaler og øving før dåpen. I tillegg til dåpssamling gjennomføres en del enkeltsamtaler. 
Antallet vielser for våre prester ble bare 11 i 2020.   
 
Konfirmanttallet var 181 i 2020 og høstens kull var på 159 fra høsten. I 2020 ble konfirmasjonsopplegget 
lagt om for å kunne møte konfirmantene i noe mindre grupper. Kapellanene leder konfirmantarbeidet 
sammen med kateket og pedagog. Hver prest har 4 grupper med konfirmantundervisning 7 ganger hver, i 
tillegg til forestilling (avlyst i 2020), fasteaksjon (digital i 2020), informasjonsmøte om våren og 
foreldremøter etter presentasjonsgudstjenestene. En av kapellanene har ansvar for tilrettelagt 
konfirmantopplegg for Dalgårdkonfirmantene i samarbeid med kateket. Kapellanene deltar normalt på èn 
konfirmantleir hver i løpet av året. 
 
Gravferdene blir fordelt etter tjenesteuker, og ansvar tilpasses i perioder etter andre oppgaver. Prestene i 
Byåsen forrettet 86 gravferder i 2020. Det var mye sårt for pårørende og sørgende dette året, og ekstra 
viktig å bidra til så gode avskjeder som mulig. 
 
Prestene har ansvar for å lede gudstjenester og kirkelige handlinger, men viktige møter med mennesker 
skjer også utenom dette. Vi opplever at prestene som representanter for Byåsen menighet blir satt pris på 
for sitt arbeid i lokalmiljøet, og at prestene også blir oftere etterspurt for sjelesorg og andre samtaler. 
Sammen med kantor holder prestene andakt på sykehjemmene på Kystad og Munkvoll hver måned. Noen 
ganger går prest ut i soknebud. (Nattverd til personer som ikke får deltatt i vanlig gudstjeneste) 
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Samarbeid med andre ansatte og frivillige medarbeidere er viktig. Noen ganger har presten en formell rolle, 
mens det andre ganger er personlig engasjement eller ansvarsfordeling som gjør at presten deltar i for 
eksempel julesalgskomite, arbeid med strømming av gudstjenester, temakvelder i fastetiden, 
informasjonsarbeid gjennom Facebook, hjemmesider, månedsbrev, redaksjon for Menighetsbladet, 
trosopplæringsutvalg, menighetsråd, arbeidsutvalg og kulturkvelder. 
 
Noe av det som fikk ekstra fokus i 2020, var ny gudstjenesteordning, revisjon av konfirmantopplegg, 
strømming av gudstjenester, håpsvegg til påske og håps-tre til jul, aktivitet utenfor kirkebygget med 
utdeling av lys før allehelgensdag, utendørs andakter på sykehjem, innspilling av digitale andakter 
hyggestund, flere følgere på sosiale medier, Ord for natten, (Den norske kirke) Ord til trøst, (Nidaros 
bispedømme) samt utegudstjenester for både skoleelever i advent og for annen menighet på julaften. 

 
Presten har et særlig oppdrag, men skal først og fremst være en tjener for menigheten i samarbeid med 
andre ansatte i kirka. Samtidig er det en stor velsignelse med gode frivillige med store hjerter for menighet 
og mennesker på Byåsen.   
 
Steinar Leirvik  
Sokneprest 
 
 

 
 Foto: 2020 ble skolegudstjenestene flyttet ut og gjennomført med adskilte kohorter. Her Steinar og Anna 
Nicoline i aksjon.  
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UTVALGENE  
Menighetsrådet har oppnevnt 3 hovedutvalg for å ha særlig fokus på sitt ansvarsområde, sørge for 
opprettholdelse og utvikling av arbeidet som gjøres på vegne av menighetsrådet; gudstjenesteutvalget, 
diakoniutvalget og trosopplæringsutvalget.  
 
 

GUDSTJENESTEUTVALGET  
Gudstjenesteutvalget består av Marit Husby Bratseth (leder), Randolf Vågen, Aud Kristin Saltvik Aasen, 
kantor Torkil Skille og sokneprest Steinar Leirvik.  
 
Utvalget har hatt 6 møter med bl.a. saker som:  
Diakoni i gudstjenesten, gudstjenesteliturgien, oppfølging av menigheten, markedsføring, hvordan skal 
mennesker på Byåsen «oppdage» gudstjenesten? 
Alle disse sakene munnet ut i en planlegging, markedsføring og gjennomføring av en kurskveld med 
gudstjenesten som tema. Ansatte og frivillige ble spurt om å ha en liten forklaring på de ulike 
gudstjenesteledd. I tillegg fortalte tre «vanlige» gudstjenestedeltakere om hva gudstjenesten betyr for 
dem. Kvelden ble avsluttet med en koronavennlig kirkekaffe. Vi planlegger å gjøre noe lignende høsten 
2021. 
 
For gudstjenesteutvalget Marit Husby Bratseth  
 
Musikk i gudstjenestene 
 
Da landet ble stengt ned tok det ikke mange dager før 
Byåsen kirke hadde sine første digitale gudstjenester. 
Gudstjenestene i påsken 2020 ble spilt inn på forhånd, 
ved hjelp av produksjonsselskapet Puzzle Media, og 
sendt direkte på skjærtorsdag, langfredag og 1. 
påskedag. Etter det skaffet vi utstyr og lærte oss 
hvordan vi kunne «livestreame» gudstjenester på egen 
hånd, og kom raskt opp på et godt produksjonsnivå med 
kvalitet og teknikk. Her skal Ludvig Aasen ha en stor takk 
for alle timene han brukte på å sette seg inn i apper og 
tekniske løsninger. Bertil Nistad og Jon Villy Meidell har 
sørget for at det har blitt god lyd på gudstjenestene vi 
har sendt. 
 
Ellers er gudstjenesten et uttalt hovedsatsningsområde 
hos kantoren. Gudstjenestene skal være godt forberedt 
og planlagt, og musikken skal være med å inspirere til 
salmesang, løfte humør og ånd og invitere til refleksjon 
rundt gudstjenestens tema og budskap. Kirkemusikken 
skal også være en del av det åndelige innhold som en 
gudstjeneste fylles med!                Foto: Bertil Nistad ble trofast lydteknikker 2020. 
 
I 2020 har også mange forsangere vært med på å løfte gudstjenestefeiringene – både via skjermer og for 
dem som har vært i kirken for å feire gudstjeneste. Det har vi hatt gode erfaringer med, og håper på å 
bygge videre på, også etter pandemitiden. Vi takker for at dere har vært med å løfte lovsang og 99 
gudstjenestefellesskap gjennom året! 
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I noen av gudstjenesten har også musikken fått spesielt stor plass. Høsten 2020 hadde vi blant annet med 
oss Maria Moen Nohr (sang) og Skogen Sällström (fiolin) på allehelgensdag, og på 1. søndag i advent hadde 
vi «Messe for Lys og Håp», en gjennomarbeidet musikkgudstjenestene med Therese Ulvan (sang) og Tonje 
Eero Hove (sang). 
 
Gjennom 2020 har det deltatt mange forskjellige musikkrefter i gudstjenestene, både frivillige og 
profesjonelle. De har alle vært med å farge gudstjenestene med flott musikk i et mangfold av forskjellige 
sjangere, og på forskjellige instrumenter. Vi takker for musikken i 2020, og ser frem til nye toner i 2021! 
 
Februar 2021, kantor Torkil Skille 
 
 

DIAKONIUTVALGET (fork. DU)  

Medlemmer: Gunn-Karin Vik Helle, Kirsti Kielland (menighetsrådets representant), Randi Tynes Vågen, 
Magnar Fosseide, Lin-Silvia Løkken (leder) og Anne Talsnes Flatmo (diakon).  
 
Diakoniutvalget har avholdt 3 møter i løpet av 2020, i tillegg til 
korrespondanse via e-post og tlf. På grunn av situasjonen med 
Covid-19, har ikke diakoniutvalget kunnet arrangere 
hyggestunder på Kystad/Munkvoll helse- og velferdssenter 
dette året, eller julemiddagen i desember. Men diakoniutvalget 
har bidratt ved årets utegudstjeneste på Lian i juni, under 
oppstartsgudstjenesten i august, samt under 
minnegudstjenesten i november med tilhørende 
blomsterutlevering. Etter henvendelse fra noen av menighetens 
medlemmer, har diakoniutvalget diskutert muligheten for å 
opprette bibelgruppe. På grunn av Covid-19, ble oppstart 
planlagt først i januar 2021. 
 
Lin-Silvia Løkken. leder 

 
Følgende tiltak og grupper hører til under 
diakoniutvalget.  
Meldingene skrevet av Anne Talsnes Flatmo, diakon, der ikke 
annet står.  
 

1. Menighetens hyggestund  
I 2020 har vi hatt mange færre arrangementer for eldre. 
Menighetens hyggestund har blitt arrangert bare 11 ganger. Vi 
hadde planlagt 19 arrangementer, inkludert vårtur og 
julemiddag. På menighetens hyggestund har det vært mellom 
25 og 53 oppmøtte hver gang, noe som viser at tiltaket er 
populært blant de eldre. Tallet er noe lavere i høsthalvåret, 
men det skyldes redsel for å delta i store forsamlinger på grunn 
av Covid-19 år har vi opplevd at det har kommet nye eldre til 
hyggestund. Følgende gjester har vært og underholdt oss: 
Inger-Johanne og Kåre Opdal, Ole Jakob Risnes, Fritjof 
Simonsen, Randi Gullvåg Bangsund, Ressurssenter for demens, 
Bjørn Fjeldvær, Jakob Leirvik, Marte Solbakken Leberg, 
Christoffer Aanestad og Brage Kristian Einum, Torkil Skille og 
Stein Bratseth. To kjøkkengrupper har sørget for god servering, 
pynting av bord og andre praktiske oppgaver. Torkil Skille har      Foto: Bålpannesukess v/ diakon Anne  
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spilt piano de gangene vi ikke har hatt musikalsk gjest som har spilt til allsang. Våre tre prester, Marte 
Solbakken Leberg, Ludvig Aasen og Steinar Leirvik, har deltatt med andakter på hyggestunden. En gang ble 
andakten holdt av diakon Anne Talsnes Flatmo. Foruten en gang hvor prest Marte solbakken Leberg ledet 
hyggestunden, har den vært ledet av diakon, Anne Talsnes Flatmo. Vi takker kjøkkengrupper, musikere, 
gjester og andre som har bidratt til menighetens hyggestund i året som gikk.  
Årets vårtur, som var planlagt til Tautra Mariakloster og Klostergården, ble avlyst på grunn av 
smittevernregler. 
 

2. Julemiddagen  
Årets julemiddag ble avlyst på grunn av smittevernregler. 

3. Sorgarbeid 
Prestene møter pårørende ved forberedelse og gjennomføring av gravferd. Vi minnes døde ved å lese opp 
navn og alder i gudstjenester etter gravferd. Familiene som har mistet en av sine det siste året, inviteres 
også til en minnegudstjeneste om kvelden på allehelgensdag. En gudstjeneste for ettertanke, lystenning og 
vakker musikk. Før denne gudstjenesten har diakon og diakoniutvalg organisert blomsterutdeling med 
besøk til enker og enkemenn. Det ble mange sterke møter med pårørende, som hadde en ekstra tøff tid 
under koronasituasjonen, hvor de ikke hadde fått være med den dødende på institusjonen.  
 
Den årlige temakvelden om sorg som vanligvis er felles for menighetene i Trondheim, ble ikke avholdt dette 
året. I Trondheim er det også tilbud om ulike sorggrupper, og noen ganger gjør pårørende og prest avtaler 
om enkeltsamtaler. Diakon Anne Talsnes Flatmo har vært med og ledet en sorggruppe i Trondheim i 2020, 
sammen med en prest fra en annen menighet. Soknepresten i Byåsen har gjennomført «Svett sorggruppe» 
med vandring og samtaler i marka. 
 
Steinar Leirvik, sokneprest 
 

4. Blomsterhilsen på åremålsdager og i forbindelse med minnegudstjenesten 
Allehelgenssøndag.  

Dette arbeidet blir utført av ei gruppe med 9 frivillige i tillegg til diakon som deler ut oppmerksomheter til 
jubilanter som fyller 80, 90, 95 og 100 år. Blomsterutdelerne tar kontakt med jubilantene når bursdagen 
nærmer seg å gjøre en avtale om overlevering av blomsterhilsen. Dette har vært litt spesielt i 2020 pga.  
Covid-19. Ingen blomster har blitt levert uten at det har blitt avklart på forhånd om de ønsker besøk. Det 
var 113 registrerte jubilanter i sognet i 2020. Alle ble forsøkt kontaktet, men ikke alle svarte. Vi opplever å 
bli møtt med glede og overraskelse over å bli husket på bursdagen. Flere av de som har fått blomster 
sender takkekort til menigheten. Et par 
av jubilantene takket nei til blomster.  

Hvert år deler vi ut blomster i 
forbindelse med 
allehelgensgudstjenesten til de i 
menigheten som har mistet ektefelle 
eller et mindreårig barn. Det er 
representanter fra Diakoniutvalget, 
diakon og prestene som står for 
utdelingen. I 2020 delte vi ut 33 
blomster. De fleste pårørende setter 
svært stor pris at vi kommer på besøk, 
men det er en eller to hvert år, som ikke 
ønsker å ta imot blomster. Sammen med 
blomstene får de invitasjon til 
minnegudstjenesten. De resterende som 
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har mistet noen i løpet av året som har gått, får invitasjon til minnegudstjenesten i posten. 51 invitasjoner 
ble sendt ut. 

Anne Talsnes Flatmo, diakon  

5. Åpen kirke 
I vårsemesteret 2020 rakk vi å ha Åpen kirke fire ganger før nedstengning 12.mars. Serveringen var åpen for 
både "strikkedamene" (og noen få menn) på Strikkekafe, for ansatte i kirka og ikke minst for 
babyforeldrene. Tilbudet var nedstengt resten av våren, men det var holdt noen digitale Babysangstunder 
med menighetspedagogen utpå våren. 
Åpen kirke starta opp igjen 28. september med "bare " vaffelservering et par ganger. Så ble 
serveringstilbudet utvidet de neste to gangene- inntil smittevernsbestemmelsene satte en endelig stopper 
for virksomheten igjen.   Nå er Babysang/ Åpen kirke flytta til mandager i partallsuker, uten Strikkekafe.  
Alle koronabestemmelser er overholdt hele tida.  
Menighetspedagog Randi sier at interessen for Babysang har vært stor hele dette året. Hun ser fram til å 
komme i gang så snart som det blir tillatt med "normale" samvær igjen. Det samme gjør vi i Åpen kirke! 
 
For Åpen kirke, Eli Halseid              Byåsen 13. januar 2021 
 

 

6. Misjonsprosjekt 
Også i 2020 har menighetens misjonsprosjekt vært Misjonsalliansen sitt arbeid i Liberia. Blant flere ulike 
prosjekter Misjonsalliansen jobber med i Liberia, er et av dem å gi flere mennesker tilgang til rent vann. Det 
har opplevdes spesielt meningsfullt i et år der vi alle har kjent på kroppen hvor viktig rent vann er. Dette 
har blitt fremhevet spesielt når misjonsprosjektet har blitt omtalt på gudstjenester og andre arrangementer 
dette året.  
 
Vi har samlet inn penger og hatt fokus på misjonsprosjektet ved følgende anledninger:  
• solidaritetsløp i forbindelse med oppstartsgudstjenesten 23. august. 
• deler av ofringene på konfirmasjonsgudstjenester og julaften 
• søndagsskolen har samlet inn penger på sine samlinger 
• Misjonsprosjektet har blitt nevnt i forbønnen på de fleste av menighetens gudstjenester 
 
Vi har samlet inn 32 285 kroner til misjonsprosjektet i 2020.  
 
Vi vil også trekke fram at vi i 2020 mottok en misjonspris fra Nidaros bispedømme. Vår menighet er 
menigheten i bispedømme som har økt pengestøtten til sitt misjonsprosjekt mest. Prisen ble markert på 
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gudstjenesten 1. søndag i advent. Prest Marte Solbakken Leberg orienterte menigheten om prosjektet og 
misjonsrådgiver på bispedømmekontoret Olav Svanholm kom med en hilsen. Premien er en reise for en 
person til et misjonsprosjekt. Det er ikke avgjort når reisen skjer og hvor reisen går. Dette på grunn av 
koronarestriksjoner. 
 
Marte Solbakken Leberg, kapellan 
 

7. Vennskapsmenighet 
Byåsen menighet har siden høsten 2017 hatt en samarbeidsavtale med menigheten Church of Hope i 

Ramallah, Palestina. Ramallah er også vennskapsbyen til Trondheim kommune. 

 

Engasjementet knyttet til vennskapsmenigheten har vært ivaretatt av en komite bestående av Camilla 

Winsnes, Karen Holen, John Stene og Marte Solbakken Leberg (kapellan). 

 

I 2020 var det planlagt mye kontakt med vennskapsmenigheten vår. Prest Imad Haddad med følge skulle 

komme på besøk i mars. VI hadde planlagt et spennende program med pilegrimsvandring, vennskapsfest, 

gudstjenester, besøk på Selsbakk ungdomsskole, ordfører og biskop. Dessverre ble besøket avlyst kun en 

uke før, grunnet korona. Det var også planlagt en menighetstur til Ramallah høsten 2020. Denne turen 

måtte også avlyses. 

 

I løpet av året har menigheten holdt kontakt med Church of Hope via epost får å oppdatere hverandre om 

livet i menighetene våre i en annerledes tid. Vennskapsmenigheten har vært nevnt i forbønnen ved de 

fleste av våre gudstjenester. 

 

I sommer fikk vi beskjed om at prest Imad Haddad har begynt i tjeneste som prest i Den lutherske kirke i 

Amman, Jordan. Ny prest og kontaktperson i Ramallah er Rodney Said. Det er etablert kontakt med ny 

prest. 

 

Marte Solbakken Leberg, kapellan  

8. Grønn menighet  
Den består av 5 medlemmer, Arne Mikkelsen, Sigmund Knutsen, Kari Iversen og oppnevnt fra 

menighetsrådet Odd Johan Overøye, samt diakon Anne Talsnes Flatmo.  

De har vært avholdt et møte i løpet av året. En av hovedsakene til at det har vært kun et møte, har vært 
avventning i saken om utredning vedr. etablering av en utvidet sykkelparkering utenfor kirken, og det er 
innledet dialog med Kfit, hvor det planlegges utbedring av uteområdene, inkl. sykkelparkeringen. 
Utvalget har diskutert om det har noen framtid som eget utvalg, eller om det er naturlig at det blir en del av 
Diakoniutvalget. Utvalget ønsker å bringe saken inn for Menighetsrådet, for å høre hva de tenker rundt 
dette. Sigmund Knutsen gikk ut av utvalget og ble takket av på møte i oktober. 
 

9. Temakvelder - Fast føde i fasten 
Det var planlagt tre temakvelder i fastetiden 2020. 
Torsdag 5. mars kl. 19.30. 
"I møte med den annerledestroende – og meg selv" - Marte Solbakken Leberg, prest i Byåsen kirke. 
Respons ved Dag Aakre, daglig leder for Kirkelig Dialogsenter i Trondheim.  
Disse kveldene ble utsatt: 
Torsdag 19. mars kl. 19.30: "Størst av alt er håpet! - Håpet som livskraft"  
Odd Jarle Eidner er prostiprest i Bodø, forfatter, foredragsholder og andaktsholder på NRK.  
Torsdag 2. april kl. 19.30: "Stillhet som forandrer – hvordan retreat forandret innsatte i fengsel og hva det 
kan bety for mennesker i dag" - Kjell Arnold Nyhus, forfatter og fengselsprest. 



18 

 

Arbeidsgruppa bestod av Inge Torset, Frode Lund Winsnes og Ludvig Aasen. I tillegg var flere engasjert som 
tilretteleggere for servering og til å spille til salmene på kveldsavslutningen. Oppmøtet varierte fra 30 til 60 
stk., og folk gav uttrykk for at det ble fine kvelder med interessante temaer.   
 
Ludvig Aasen, prest 
 

10.  Adresseavisens juleinnsamling 
Søknad til Adresseavisens juleinnsamling skjer enten ved oppmøte hos Frelsesarmeen eller de sendes til 
den enkelte menighet. Denne ordningen letter trykket på hver enkelt menighet, da det er frivillige som 
kommer til Frelsesarmeen som sitter og registrerer søknader. Antall søkere som sokner til Byåsen, har ikke 
gått ned, men antall søkere som kommer og søker i Byåsen kirke har gått ned 2020. Årsaken til dette er 
mest sannsynlig koronasituasjonen og at søknadsfristen er satt til 20.november istedenfor 30.november. 
Ikke alle hadde registrert at søknadsfristen var ti dager tidligere. Alle søkere som kom etter fristen ble 
henvist til Frelsesarméen, hvor de fortsatt hadde mulighet til å registrere søknader. Grunnen til at det ble 
valgt å endre søknadsfrist er at alle gavekortene måtte sendes i posten. Pga. koronasituasjonen ønsket ikke 
Frelsesarmeen at det ble køer hos dem ved utdeling. 

 

11. Språkkafé  
Det ble arrangert 8 språkkaféer på Byåsen bibliotek før nedstengningen 12.mars. Dette er et 
samarbeidsprosjekt mellom Byåsen Frivilligsentral, Byåsen bibliotek og Byåsen kirke. Det har vært en 
utfordring for både besøkende og frivillige på språkkaféen. Det ble arrangert noen få språkkafèer utendørs 
med påmelding. Det var ikke veldig mange som kom dit. 

12. Munkvollprosjektet 
I samarbeid med Frivilligsentralen og Munkvoll helse- og velferdssenter har diakon og frivillige, servert kaffe 
og vafler i boligene på velferdssenteret en mandag i måneden. Før nedstengning pga. Covid-19 rakk vi å ha 
et vaffeltreff. Tiltaket var godt besøkt, ca. 20-25 pr. gang. Munkvoll helse- og velferdssenter har dekket 
kostnadene ved innkjøp.  
 

13. Fasteaksjonen 
Fasteaksjonen i 2020 ble heldigital grunnet koronasituasjonen. Konfirmantene fikk i oppdrag å samle inn 
penger via Facebook. Det ble laget reklamasjonsfilmer og Facebook-poster til arrangementet. På Facebook 
ble det samlet inn 39 000,-. Innsamlet beløp minker bl.a. fordi mange betaler pr. VIPPS som går direkte til 
Kirkens Nødhjelp, og ikke via menighetens regnskap. Det ble også en annerledes gjennomføring, hvor 
konfirmantene ikke føler samme eierskap til arrangementet, og det har nok også hatt litt å si for innsamlet 
beløp. 
 
Eirik Jørgensen, kateket 

14.Strikkekafè 
Annenhver tirsdag har vi hatt strikkekafè i menighetssalen. Det er ca. 10 stk. som er innom hver gang. I 
2020 satte vi i gang et prosjekt med å strikke dukkeklær på ei dukke som diakon hadde gitt til menigheten. 
Formålet var å gi dukken til utlodning på julesalget. 

15.Hverdagsretreat 
I september 2020 startet vi et nytt tiltak. Vi opplevde at det var et behov for en møteplass med rom for 
stillhet. Prest Marte Solbakken Leberg og diakon Anne Talsnes Flatmo ledet hverdagsretreat en onsdag i 
måneden. Hver gang avsluttet med en kort andakt og nattverd. Det var mellom 5 og 10 besøkende hver 
gang. Også personer utenfra menigheten.   
 

 



19 

 

BARNE- OG UNGDOMSARBEID/TROSOPPLÆRING  
 

TROSOPPLÆRINGSUTVALGET  
 
Medlemmer i TU for perioden 2019-23, oppnevnt av MR februar 2020 
 
Bente Elton Jacobsen (oppnevnt av Byåsen menighetsråd) - leder 
Eirik Jørgensen (Kateket) - sekretær 
Frode Bye (representant for Byåsen menighetsråd) 
Randi Gullvåg Bangsund (menighetspedagog barn)  
Anna Nicoline Segtnan Mentzoni (menighetspedagog ungdom)  
Ludvig Aasen (representant for prestetjenesten) 
         
Møter 
 
Vi gleder oss over at utvalget endelig er i gang igjen 
etter å ha vært hvilende et par år av ulike 
personalmessige årsaker. Ny sammensetning av 
utvalget ble vedtatt av menighetsrådet i mai 2019 og 
nye medlemmer ble oppnevnt i februar 2020, mens 
møtevirksomheten først kom i gang høsten 2020. Eirik 
og Bente deltok 16.09 i menighetsrådsmøte der Eirik la 
frem status for trosopplæringa i menigheten. Begge 
menighetspedagogene hadde studiepermisjon høsten 
2020 og tiltrådte utvalget først i januar 2021. Deler av 
utvalget gjennomførte møter 22.10 og 16.11. Saker 
som ble behandlet var utvalgets innspill til 
menighetens overordnede handlingsplan for 2019-23 
og utvalgets prioriteringer for 2021, der evaluering og 
revidering av menighetens trosopplæringsplan vil 
være hovedfokus. 
 
Byåsen menighet har all grunn til å være takknemlige 
over ansatte og frivillige som har vist stor kreativitet i 
sin innsats for å gjennomføre menighetens 
trosopplæringstiltak til tross for de mange 
restriksjoner og utfordringer korona pandemien har 
medført i 2020.  

 
Foto: Menighetspedagogene Anna Nicoline, Randi og kateket Eirik fyller kirka med liv! 

 
 
Trondheim 12.02.2021 
Bente Elton Jakobsen 
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Trosopplæringsutvalget skal ha overoppsyn og være en pådriver for alt arbeid for barn og unge fra 0 – 18 
år, her under:  

 
UNGDOMSRÅDET 
Ungdomsrådet møttes en gang før landet stengte ned i mars. Vanligvis møtes rådet ca. én gang i måneden, 
bortsett fra juni, juli og august. Ungdommene er engasjerte i å skape et godt ungdomsarbeid i kirka. Vi rakk 
også å møtes to ganger i løpet av høsten, før vi måtte stenge ned igjen. Det har vært litt dårligere oppmøte 
på hver samling, men det er også naturlig mtp. at man ble anbefalt å holde seg hjemme ved minste tegn på 
sykdom. Ungdomsrådet er engasjert i ledermiljøet, og har flere forslag til hva man kan gjøre for blant annet 
å skape samhold i ungdomsledergruppa, og de viser mye engasjement for å ha et godt og inkluderende 
ungdomsarbeid. Det velges nytt ungdomsråd høsten 2021. 
 
Menighetspedagog, Anna Nicoline Segtnan Mentzoni 

 

TROSOPPLÆRING 0 – 12 ÅR 
 
1. AVGRENSEDE TILTAK 
Dåpssamlinger 
Dåpssamlingene har vært gjennomført av menighetspedagog og prester. Vi sier ikke lenger like mye om 
videre trosopplæringstiltak etter babysang og fireårsbok. Våren 2020 deltok menighetspedagogen på de 
fleste samlingene, og i samarbeid med de ulike prestene samarbeidet for å kunne møte de ulike familiene 
best mulig. 

Høsten 2020 har menighetspedagog ikke deltatt på samlingene pga. studiepermisjon. I løpet av 2020 ble 
noen av samlingene tatt per telefon i fht antallsbegrensinger, og i flere perioder ikke tatt så mange familier 
i samme gruppe, men oppdelt i mindre for å imøtekomme gjeldende krav til smittevern.  

 

Min egen kirkebok (4 år) 
Tallet på utdelte 4-årsbøker var i år på 66 bøker, mot 70 i 2019 og 65 i 2018. Bøkene deles ut under 
gudstjeneste to ganger i året. Menighetspedagogen medvirker sammen med andre ansatte. Byåsen Soul 
Kids og Byåsen menighets barnehage medvirker henholdsvis vår og høst. I 2020 ble vårens bokutdeling 
gjennomført som normalt, med alle aktører som vanlig helt i begynnelsen av mars. Det ble delt ut 22 bøker 
i mars. 

Høstens utdeling ble justert ihht smittevern, men det ble delt ut 25 bøker høsten 2020. De resterende 19 
bøkene ble delt ut i løpet av året enten i forbindelse med Kirkebokklubb, andre gudstjenester eller egne 
avtaler.  

 

Kirkebokspionene (4- og 5-åringer)  
Konseptet fra 2015 fungerer godt og hvert barn kan til sammen være med på 12 samlinger i løpet av to år. I 
2018 og starten av 2019 opplevde man en nedgang i antall som deltok på aktiviteten.  Tendensen med 
økning så ut til å vedvare i 2020, det var varslet 15 som skulle komme på vårens første Kirkebokspionklubb. 
Denne ble dessverre avlyst noen timer før gjennomføring på grunnlag av utbrudd av Koronapandemien, 
dette var dagen før landet stengte ned. Det ble sendt ut 3 digitale versjoner av Kirkebokspioner. Litt 
vanskelig å vite nøyaktig hvor mange av de i målgruppen som brukte opplegget. 

 

Høsten 2020 var det planlagt 2 fysiske samlinger med Kirkebokspioner. Den ene ble gjennomført, med 16 
deltagere. Til den andre ble det forhåndspåmeldt noen i tillegg, men denne samlingen måtte avlyses pga. 
Korona smitte i området. 
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 Tre i et tre - bok (6 år) 
 33 bøker ble delt ut i forbindelse med 6-årsutdeling, mot 27 høsten 2019. 22 bøker ble delt ut i 
Gudstjenesten og 11 ble delt ut i postkassene og ved egne avtaler. Det ble ikke gjennomført 6 års samling 
høsten 2020 pga. redusert stilling grunnet studiepermisjon til Menighetspedagog- barn. Det vurderes om å 
forsøksvis endre utdelingstidspunkt til noe tidligere på året for å se om dette gjør det lettere for familiene 
til 6 åringene. 

 

 Noahs ark-dag (2. trinn) 
Gjennomført i samarbeid med Ilen og Sverresborg menigheter i slutten august. Med bakgrunn i gjeldene 
smittevernhensyn, ved blanding av ulike skoler rett før skolestart ble dette ett hel digitalt arrangement, på 
tvers av de tre menighetene. Det var mellom 20 og 30 enheter som fulgte streamingen live, og flere som så 
sendingen i etterkant. Det er ikke den letteste aldersgruppen å nå digitalt, og det er mange tilbud til denne 
aldersgruppen som ute på digitale plattformer. 

 

Tårnagent (3. trinn)  
Gjennomført som normalt med klatring i kirketårn, gåter og rebuser å løse, spennende opplevelser 
sammen. 65 deltagere. Dette fungerer godt. Vi hadde med oss flere frivillige fra menigheten, blant annet 7 
ungdomsledere. Godt oppmøte både fredag på samlingen og søndag på Tårnagentgudstjenesten. 

 

Påskemysteriet (4. trinn)  
Var planlagt gjennomført, men ble avlyst pga nasjonal nedstengningen ifht Korona. 

 

Lys Våken (6. trinn)  
Det ble planlagt at det skulle gjennomføres med gruppe inndeling etter skoler og avstand mellom skolene, 
uten overnatting, men med film i kirka sent på kvelden. Dette alternativet måtte også avlyses pga øking i 
smitte i trondheimsområdet. Det ble en live «Lys Våken» streaming, og alle som var påmeldt 
arrangementet fikk en «Lys Våken»- gave levert på dagen det egentlig skulle vært arrangement. 

 

Hellig-tre-kongers-fest 
Første søndag etter nyttår ble det arrangert en juletrefestgudstjeneste med juletregang og besøk av De 
hellige tre konger. Menighetspedagogen medvirker sammen med andre ansatte. Frivillige medarbeidere 
bidrar som kamel og konger. 85 barn fikk utdelt godteposer fra De hellige kongene. 

 

Fra fest til faste  
Dette arrangementet begynner å få lange og gode tradisjoner i menigheten. Fint at vi kan lage en samling 
for hele barne- og familiearbeidet i menigheten. Ledes av frivillig medarbeider, men kantor, prest og 
menighetspedagog deltok sammen med frivillige medarbeidere. 

 

Trondheim, 4.2.2021 

Randi Gullvåg Bangsund, Menighetspedagog, barn 
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 2. KONTINUERLIGE TILTAK 0 – 12 ÅR  

 

Babysang 
Babysang er gjennomført i alle 
perioder i løpet av året det har vært 
åpning ifht smittesituasjon. Fra 
januar til 10. mars, gjennomført 2 
grupper hver tirsdag.  Mellom 
midten av mars- midten av mai, ble 
det streamet babysang neste hver 
uke. Har fått flere tilbakemeldinger 
fra familier som aktivt brukte 
streamingen også. I juni ble det 
gjennomført 3 dager med babysang, 
2 grupper hver gang, med bakgrunn i 
etterspørsel fra mødre/ fedre i 
permisjon. Fra august- medio 
november ble det gjennomført 2 
grupper hver mandag. 

Menighetspedagog-barn Randi 
Gullvåg Bangsund har gjennomført 
babysangen. Godt besøkt med stadig 
økning i oppslutning. Det er 2 
grupper hver mandag akkurat nå, 
dette på grunn av at vi ikke kan ha 
babysang samtidig med andre tiltak i 
menigheten. 

 Tidspunktet klokken 12 har høyere oppslutning enn tidspunktet klokken 11. I år ligger totalt antall babyer 
gjennom året på 150 barn. Et tiltak mange setter stor pris på, også ikke-medlemmer. Viktig å legge opp til at 
fedre også kan være med. At sangene ikke nødvendigvis bare handler om mor og barn.  

 

BYÅSEN KIRKES SØNDAGSSKOLE ÅRET 2020  
Hyppighet: Vi skulle hatt 9 samlinger i året 2020, slik vi bruker; 5 i vårsemesteret og 4 i høstsemesteret. Slik 
gikk det ikke da korona- epidemien kom også til Norge i mars.  
 
Vi gjennomførte samling i januar og februar, men så ble det ikke flere samlinger i vårsemesteret på grunn 
av nedstengningen av landet. Jeg la i stedet ut på Facebook info om lenker til digitale ressurser for 
barnefamilier som ønsket trosopplæring. I tillegg delte jeg ut Barnas- blad til barn som kom på 
gudstjenester jeg deltok på. 
 
Vi starta opp med ny frisk over sommeren med samling i september og oktober, før det kom nye 
restriksjoner som stoppa samling i november og desember. Jeg laga julehilsen til alle registrerte 
medlemmer med håndskrevet julekort, Barnas-blad, datoark for samlingene våren 2021 og søndagsskole-
effekt (refleks eller klistremerke). Menighetspedagog Randi Gullvåg Bangsund var så grei å kjøre ut til 
adressene og levere julehilsningene. Hun var også behjelpelig med å informere på kirkas Facebook-side om 
søndagsskolens podcast-episoder i adventstida. Vi har altså bare hatt 4 fysiske samlinger i 2020. 
 
I skrivende stund er det heller ikke mulig å gjennomføre søndagsskole fysisk i kirka, så jeg har laget en 
digital samling sammen med min datter, som vil legges ut på menighetens Facebook-side og nettside, slik at 
de som vil kan se denne når de vil. Håpet er at den kan fungere som en slags erstatning for samlingen vi 
skulle hatt 14. februar, og at kanskje flere barn i menigheten kan få et lite innblikk i hva vi gjøre på 
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søndagsskolen. Hvis vi fortsatt i mars ikke kan møtes fysisk, vil vi prøve å lage ytterligere en digital samling. 
 
Oppmøtet har variert fra 12 til 19 barn. En del barn følges av forelder eller besteforelder. Når det er dåp, 
kan også barn fra dåpsfølget komme og delta etter dåpen. Noen av de faste søndagsskolebarna kommer da 
opp og går med søndagsskoleplakaten, helst sammen med en hjelpeleder. 
Samlingene har foregått på søndager mens det er gudstjeneste oppe, og Søndagsskolen har vært åpen kl. 
10.45- 12.15. 
 
Medlemsmasse: I 2020 hadde søndagsskolen 23 betalende medlemmer (som har betalt kontingent på 
minst 50 kroner i løpet av kalenderåret 2020). I tillegg kommer dåpsfølgebarn og barn som har vært på 
besøk uten å ha betalt kontingent. Disse utgjorde 6 barn i 2020. Aldersspennet på medlemsmassen er fra 2- 
13 år, med majoriteten i aldersgruppa 3-10 år. Med tilbudet KRIK 12+ parallelt med søndagsskolen har de 
fleste barna i alderen 12 og eldre fulgt det tilbudet i stedet for søndagsskole. 
 
Ledere: Hovedleder året 2020 har vært Kirsti Saltnes. 
Sunniva Saltnes har vært til stor hjelp gjennom året som SLUSH- er, og på samlingene før sommeren var 
hun også eneste hjelpeleder. Etter sommeren ble behovet for en ekstra hjelpeleder nødvendig for å 
opprettholde smittevern, og da meldte Johanne Pedersen Ellevset seg straks som frivillig. Hun var til stor 
hjelp på de to samlingene vi fikk gjennomført i høst, og jeg håper hun kan fortsette som medleder når vi får 
starta opp med fysiske søndagsskolesamlinger igjen. 
 
Lokaler: Vi bruker ungdomsklubbens lokaler i sokkelen. Der kan vi bruke DVD- utstyr når vi trenger det, og 
det er populært å bruke biljard- og airhockeybord under frie aktiviteter. Bordtennisbordet med stoler rundt 
fungerer greit som formingsbord. 
 
Innhold på samlingene: Søndagsskolen abonnerer på papirutgaven av Søndagsskolen Norges 
formidlingsmateriell, «Sprell levende». Siden vi bare har månedlige samlinger, har vi anledning til å velge 
den bibelteksten, formidlingstypen og aktiviteten som vi syns passer best for variasjon, lederantall og 
barnegruppa. Vi følger kronologien på temaene slik som det er foreslått fra sentralt hold, slik at det passer 
kirkeårets tekster og høytider og utdeling av Barnas- blad. 
 
Barna har blitt kjent med fortellinger fra både GT og NT. Vi har lært oss supersetninger fra Bibelen gjennom 
sang med bevegelser eller dans. Hver samling har vi hatt dagens spørsmål der vi har undret oss over sider 
ved Gud eller Jesus som har blitt illustrert i dagens bibelfortelling. 
 
Vi varierer formidlingsmåte på fortellingene for å møte alle barna med sine ulike fokus og læringsmåter. Vi 
varierer mellom flanellograf, tale- maleark, hørespill, plansjer, animasjon, dukkespill og lekefortelling med 
musikk der barna deltar.  Sprell levende- opplegget har 5 deler, men vi har begrensa tid på samlingene og 
kan ikke gjennomføre alle delene like grundig. Vi prioriterer derfor delene Fellesskapet, Fortellingen og 
skifter mellom å bruke Oppdragsdelen eller Undringsdelen. Siden vi er så få ledere, er hele barnegjengen 
samla om de fleste aktivitetene. 
 
Alle barna får med seg et Barnas- blad (1-2 stykk) for samlingens måned, slik at de kan få et videre innblikk i 
dagens tekst når de kommer hjem. Noen ganger har de også gjort oppgaver i bladet i løpet av 
søndagsskolebesøket. De bladene som blir til overs etter søndagsskolen, legges i aktivitetskroken inne i 
kirkerommet til fri bruk for barn som besøker kirka. 
 
Økonomi: Siden søndagsskolen er en del av menighetens aktivitetstilbud, blir både inntekter og utgifter 
behandla av felleskassa til menigheten. 
Inntekter i året 2020 får vi fra medlemskontingent og støttemidler fra Frifond. Utgifter vi har hatt i 2020 er 
post- abonnement på «Sprell levende» og gruppeabonnement på bladet «Barnas». 
Vi får dessuten dekka utgifter vi har til registrering, formingsaktiviteter og anna materiale til bruk i 
søndagsskolen, og vi får bruke kirkas kopieringsmaskin fritt.   
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Innsamlinger: Vi har hatt kollekt på de fysiske søndagsskolesamlingene. Pengene fra kollekten går til 
menighetens misjonsprosjekt; «Hjelp til Liberia».   
 
Trondheim,08.02.21, 
Kirsti Saltnes, hovedleder i Byåsen kirkes søndagsskole. 
 

 

 Byåsen KFUK-KFUM-Speidere  
Et annerledes år er over.  
Byåsen KFUK-KFUM-Speidere hadde møter som normalt, annen hver uke, i januar, februar og starten av 
mars. 13.-15. mars skulle vi vært på gruppetur på Stykket i Bymarka. Onsdag 11. mars bestemte vi oss for å 
avlyse den turen, og torsdag 12. mars ble en merke dag i Norges historie. Resten av våren la vi ut tips til til 
aktiviteter på gruppas Facebook-side, hentet fra Norges KFUK-KFUM-Speidere, Norges Speiderforbund og 
andre.  
Det har lenge vært klart at det var behov for nye ledere, så høsten startet med et møte med Magnus fra 
speiderkontoret i Oslo og menighetspedagog og menighetsforvalter fra Byåsen menighet for avklaringer av 
behov og hvem som kan gjøre hva framover.  
Enhetslederne har gjennomført 3 møter i høst.  
1.12.2020 vedtok styret at det ikke blir aktiviteter fra 1.1.2021, og Byåsen menighet overtar 
forvalteransvaret for penger og eiendeler.  
Vi vil i løpet av desember få skrevet kontrakt med St. Olavs Hospital om leie av nye lokaler. Det vil bli 
gjennomført flyttedugnad i slutten av januar.  
Gruppa hadde årsmøte i februar hvor følgende styre ble valgt:  
- Astrid Østensen, gruppeleder, valgt til sommeren 2020, fungert til des 2020  

- Bente Johnsen  

- Tone Møllerløkken Staveli, valgt til sommeren 2020, fungert til des 2020  

- Victoria Valsø  

- Øyvind Holen Utle, til sommeren 2020, Johanne Bakken Moe, resten av året  

- Arild Belsås Svendsli  

- Tuva Svenning  
 
I tillegg har menighetspedagog Randi Gullvåg Bangsund og kasserer Hege Belsås hatt møterett og talerett i 
styremøtene. NN ble valgt til kasserer på årsmøtet, men korona-situasjonen har gjort at det ikke fungerte, 
så Hege har tatt seg av de få utbetalingene som har vært.  
I 2020 har gruppa hatt 49 betalende medlemmer. Det er 3 mindre enn i 2019. Pr 15.12.20 har gruppa 48 
medlemmer, hvor av 32 er under 26 år.  
Arild Belsås deltok på Mega i september. Arild Belsås, Kjartan Strømme og Astrid Østensen skulle deltatt på 
Europajamboree i Polen. Den ble avlyst. Kretsleir, peff-kurs og TSF ble avlyst.  
Takk for alle gode speiderminner og fellesskap.  
 
Trondheim 10.12.2020  
Speiderhilsen fra  Astrid Østensen, Gruppeleder 

 
 

Byåsen Soul kids 
Byåsen Soul Kids har i 2020 hatt en forholdsvis stabil medlemsmasse. Mange nye 1.klassinger startet i løpet 
av året, og koret har fortsatt ca. 30 aktive medlemmer. 

2020 har til tross for vanlig medlemstall vært et unormalt år for oss, som for alle andre. Året startet normalt 
med ordinære øvelser i kirka annenhver mandag, og en opptreden på kirkas karneval. Vi rakk en “Soul 
kvelds” (et konsept hvor vi forlenger øvelsen med en halv time, foreldre hjelper til og hele koret spiser 
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kveldsmat sammen), før restriksjonene kom og alle våre planlagte øvelser og konserter måtte legges på is. 
Så fra 12. mars og fram til sommeren var det dessverre ingen aktivitet i koret.  

Da høsten kom ventet vi med å starte opp til anbefalingene var klare og trygge. Vi rakk 4 øvelser før vi 
måtte stenge ned igjen. Høstens største happening ble dermed at vi spilte inn et digitalt bidrag til NRKs 
innsamlingsaksjon «Er hav av muligheter». De eldste barna sang og inn en video som ble vist på kirkas 
julemesse. 

Før jul gjennomførte vi en siste øvelse, med pepperkaker, fullt band og saft. Og verden føltes litt normal. Vi 
gleder oss til den blir det! 

Styret har bestått av sju frivillige: dirigent, pianist, bassist, og fire styremedlemmer som støtter organisering 
og logistikk. I tillegg til musikerne i styret består korets faste band av gitarist, trommeslager og 
trekkspill/blåser. 

Dirigent Kjersti Bliksås Winsnes, pianist Tone Damman Hamstad, bassist Bertil Nistad, gitarist Ole Anders 
Strøm, trommeslager Ole Jakob Risnes, trekkspill/blåser Lena Rebekka Risnes, voksenledere Marie Røsberg 
Johansen, Hilde Antonsen, Berit Berge og Elisabeth Lund Winsnes. 

Trondheim 19.01.21, Elisabeth Lund Winsnes 

 

Byåsen familiekor  

Annerledesåret ble annerledes også for familiekoret. 
Vi startet opp 20. januar, fikk 3 øvelser og ikke minst en fantastisk tur til Mjuklia før vi måtte 
si “stopp” pga Corona. Fordi av barn og voksne går i ulike barnehager, skoler og jobber var 
det ikke forsvarlig å drive koret med de retningslinjene som ble satt. 
Øvelsene ble som vanlig starta med pølsespising før vi sang og lekte sammen. Midt i 
øvelsen hadde vi en kort andakt og bønn. Vi var rundt 50 stk på hver øvelse. 
Mjuklia samlet 11 familier. Flere ferske korsangere var med. Det oppleves som veldig 
positivt da det er lettere å bli kjent med hverandre når vi kan få mer tid sammen gjennom ei 
helg. En stor takk til Byåsen menighet som gir støtte til koret slik at prisen kan settes ned. 
Vi hadde en voksenkveld i kirka før jul i ekte “corona” stil med god avstand og grundig 
håndhygiene. 
I løpet av 2020 har små grupper med barn fra familiekoret hatt ulike opptredener på 
julemesser, gudstjenester og samlinger på sykehjem. 
Ingunn Sagberg har vært vår dirigent, Øyvind Sætre pianist og Stig Aas på bass. Innimellom 
har har vi fått god hjelp av Ole Jakob Risnes på slagverk. 
Styret har bestått av Kjersti Maroni, Astrid Aag, Guro Nistad, Bente Sætre. Ingunn Sagberg 
har også vært med på alle styremøter. 
Høsten 2020 gikk Guro Nistad ut av styret og Cecilie Vestergaard kom inn. 
Trondheim 05.02.2021 
 
På vegne av styret 
Bente Pettersen Sætre 
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TROSOPPLÆRING 13 – 18 ÅR 
Meldingene er skrevet av Anna Nicoline Segtnan Mentzoni, menighetspedagog ungdom, der ikke annet 
fremgår.  
 

Konfirmasjon 
Antallet konfirmanter i Byåsen holder seg et stabilt nivå. I 2020 ble det konfirmert 187 konfirmanter; alle 
ble konfirmert på høsten (fra august til oktober) grunnet koronasituasjonen.  
- Høstleir med 112 konfirmanter (ansvarlig: Eirik Jørgensen & Marte Solbakken Leberg) 
- Vinterleir med 52 konfirmanter (ansvarlig: Ludvig Aasen & Anna Nicoline Segtnan Mentzoni) 
- KRIK med 17 konfirmanter (ansvarlig Eirik Jørgensen) 
- Dalgård med 6 konfirmanter (ansvarlig Eirik Jørgensen & Marte Solbakken Leberg) 
Totalt er dette 187 konfirmanter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høsten 2020 tok vi inn et nytt konfirmantkull (født i 2006). Ved inngangen til 2021 er det 161 konfirmanter.  
Også i år har vi fire konfirmantgrupper: 
- Høstleir med 77 konfirmanter (ansvarlig: Marte Solbakken Leberg, Anna Nicoline Segtnan Mentzoni, 
Ludvig Aasen og Eirik Jørgensen) 
- Vinterleir med 72 konfirmanter (ansvarlig: Marte Solbakken Leberg, Anna Nicoline Segtnan 
Mentzoni, Ludvig Aasen og Eirik Jørgensen) 
- KRIK med 10 konfirmanter (ansvarlig: Eirik Jørgensen) 
- Dalgård med 9 konfirmanter (ansvarlig: Marte Solbakken Leberg og Eirik Jørgensen) 
Totalt er dette 161 konfirmanter.    
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Vi har flotte ungdomsledere i Byåsen menighet. I 2020 har vi hatt med oss rundt 25 ungdomsledere på 
høst- og vinterleir. De er herlig inspirerte og sprer mye glede og engasjement. Vi må i år igjen melde at vi er 
totalt avhengige av ungdomslederne for å klare å lage gode leirer for konfirmantene våre. Vi fikk heldigvis 
gjennomført vinterleir før nedstengingen i mars. Vi har i år prøvd oss på en ny type leir, i samarbeid med 
KRIK, var vi medarrangør for historiens første KonfACTION Trøndelag. Leiren ble avholdt på Stjørdal, og vi 
hadde med oss konfirmanter fra Høstleir-gruppen og KRIK. Totalt var det 200 konfirmanter på leiren (dette 
var maksantallet i år, men makskapasiteten på leiren er egentlig 1000). Dagene på leir inneholdt aktiviteter, 
møter med sang og tale, fritid, kiosk og kveldsarrangementer. Vi opplevde leiren som en suksess og tar med 
oss erfaringer til neste års gjennomføring.  
 
Også i år har vi delt høst –og vinterleirgruppene etter skoletilhørighet. Dette fordi begge gruppene ble for 
store til å håndtere dem samlet på en god måte. Det har vist seg som en god vurdering, da gruppene virker 
å fungere bedre i mindre skala. Fra august 2020 har vi også være alle fire ansatte involvert i 
undervisningene for høst -og vinterleir, dette for å gi oss muligheten til å dele dem i mindre grupper og ha 
stasjonsundervisning. Det har fungert godt, og vi kommer tettere på konfirmantene når vi har dem i mindre 
grupper. 
 
De fleste konfirmantfamilier ønsker seg konfirmasjon på våren, og de fleste ønsker også langhelger. Det har 
blitt etablert en grense på 24 konfirmanter pr. gudstjeneste, og dette er en grense som bør overholdes så 
godt det lar seg gjøre. Dette er for å sikre at alle familier får plass i kirken. Unntak gjøres ved tvillinger eller 
om fysisk eller sosial funksjon krever det. Konfirmasjonene i 2020 ble noe annerledes, da de ble bestemt 
utsatt grunnet koronasituasjonen. Vi valgte da å la konfirmantene få velge seg en ny dato, på høsten, slik at 
de igjen kunne få den dagen som passet best. Det var krevende arbeid å igjen skulle få en 
konfirmasjonskabal til å gå opp, men vi ble godt fornøyd med resultatet.  
 
Vi fikk dessverre ikke gjennomført årets forestilling, da den havnet midt i nedstengingen. Med 187 
konfirmanter + foreldre og andre gjester, virket det helt uoverkommelig å gjennomføre. Nytt av året er at vi 
har opprettet en egen hjemmeside for konfirmantene våre; konfbyåsen.com. Her har vi hatt noen 
undervisninger og gitt praktisk informasjon.   
 
Eirik Jørgensen, kateket 

 
Shelter ungdomskafe 
Ansatte: Torbjørn Gullsvåg Aune, Sanna Kristine Eriksen, Sander Hagen Sebastian, Sebastian Hassel 
Uthaug, Jakop Stavset 
 
Ekstrahelp: Trym Skjulsvik, Marianne Sundet 
 
Året 2020 ble et annerledes år også for Shelter. På grunn av manglende finansiering fra kommunen 
visste vi at vi ville bli nødt til å legge ned driften, i hverfall for en periode, men målet var å kunne 
holde åpent med minimal drift til sommeren 2020. På grunn av Covid-19 stengte Shelter dørene i 
mars, og har vært stengt siden. Vi vet ikke helt hva som skjer med Shelter framover, men vi jobber 
med å finne ut av det. 
 
Carpe Diem 
Vi fikk gjennomført tre relativt vanlige ungdomsledersamlinger året 2020. To i vårsemesteret og en i 
høstsemesteret. På disse ungdomsledersamlingene spiser vi mat, leker, har undervisning og 
korssamling. Marte Solbakken Leberg, Ludvig Aasen og Eirik Jørgensen var med på en samling hver i 
tillegg til meg. Vi bestemte oss i 2019 for å sette inn en ansatt til på disse samlingene, for å sikre at 
alle blir sett, gjøre det enklere å gjennomføre samlingene, og knytte sterkere bånd mellom de 
ansatte som er med på leir og ungdomslederne. 
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Camp Carpe Diem 
Camp Carpe Diem ble avlyst på grunn av Covid-19. Leiren samler for mange folk fra ulike steder til at 
det var forsvarlig å gjennomføre. 
 

Ungdomsgudstjeneste 
Vi gjennomfører to ungdomsgudstjenester i året, der en av dem er en Electromesse. Den var planlagt 
til november, men måtte avlyses/flyttes på grunn av at den ville samlet for mye folk. Den var planlagt 
som en del av en obligatorisk samling for alle konfirmantene, der vi skulle introdusere et nytt konsept 
som kalles Helt Ærlig. Ungdomsgudstjenesten på vårparten ble også avlyst. 
 

Samtalegruppe for ungdom 
På grunn av strenge antallsrestriksjoner store deler av året 2020, startet jeg og Marte Leberg opp en 
samtalegruppe for ungdom. Ungdommene selv har gjennom UR gitt utrykk for at de blant annet 
ønsker mer Bibelundervisning, og en samtalegruppe gav oss muligheten til å samle noen av 
ungdommene for å få fulgt de opp til tross for strenge restriksjoner. Vi har hatt ulike tema hver gang. 
Samtalegruppene fungerer godt, og det har vært mellom 6 og 10 tilstede hver gang. Vi kommer til å 
fortsette å utvikle samtalegruppene også i 2021. 
 

ULK – Ungdomslederkurs for Byåsen, Sverresborg og Ilen menigheter 
ULK er et samarbeidsprosjekt mellom Byåsen, Sverresborg og Ilen menigheter. Kursledere er Espen 
Dahlgren Doksrød (kapellan i Sverresborg), Anna Nicoline Segtnan Mentzoni (menighetspedagog 
Byåsen) og Marte Solbakken Leberg (kapellan Byåsen og koordinator for kurset) 
 
17 av fjorårskonfirmantene fra Byåsen menighet har deltatt på ULK i 2020. Tilsammen er vi en stor 
gruppe på 35 deltakere fra de tre menighetene. Pga. koronapandemien ble oppstarten utsatt, og 
flere av samlingene flyttet til våren 2021. Vi regner med å avslutte kurset før sommeren 2021. 
 
Før jul fikk deltakerne tilsendt en julegave fra menigheten. Dette fordi vi ville gjøre stas på dem og 
vise at vi husker på dem i en annerledes tid, som dessverre har hatt store konsekvenser for 
ungdommer. Vi tror derfor kirken og kurstilbudet kan bety ekstra mye for ungdommer akkurat nå, og 
er glad for å kunne tilby ungdommene våre det. 
 
Marte Solbakken Leberg, kapellan 
 

Tverrfaglig forum 
Jeg har deltatt i Tverrfaglig forum, Midtbyen bydel hele året 2020. Møtene har vært digitale. I dette 
forumet møtes representanter for politi, BFT, rådgivere og inspektører på ungdomskolene, 
helsesøster osv. for å snakke om det som rører seg i ungdomsmiljøet i bydelen vår. Vi ser at det er 
viktig med deltakelse i SLT-forumet for å holde oss oppdaterte på det som skjer, samt å kunne dele 
informasjon med andre enheter. Jeg opplever at Byåsen menighet og Shelter ungdomsklubb har 
troverdighet i lokalmiljøet. 
 

Oppsummering 
Ungdomsarbeid er ferskvare, og hovedingrediensen er relasjonsbygging. Å drive ungdomsarbeid har 
vært utfordrende dette året, og det blir spennende å se hva isolasjon og mangel på relasjon har gjort 
for det videre ungdomsarbeidet. Jeg har hatt mange fine samtaler med enkeltpersoner gjennom året, 
men det har ikke vært så lett å holde kontakt med flere samtidig. Mange har ytret ønske om å møtes, 
men samtidig har de gitt uttrykk for et ønske om å være med på dugnaden og derfor ikke møttes. 
Samtalegruppene ble vår mulighet til å treffes fysisk, og jeg tror det har vært bra for alle de som har 
deltatt. Samtidig er det godt mulig vi har mistet noen av lederne våre, og kanskje spesielt de eldre 
som allerede var på vei ut før nedstenging. Jeg ser fram mot å kunne bli konsekvent i det vi tilbyr 
igjen, uten å måtte avlyse eller utsette gang på gang. Til tross for enorm tilgang på all mulig 
teknologi, er det det å møtes fysisk som binder ungdomsledergruppa vår sammen, og det er det som 
gjør at vi kan bygge en ledergruppe med alle mulige slags ungdommer. 
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BARNEHAGE-KIRKE-SAMARBEID 
 
Samarbeidet med barnehagene er knyttet opp til aktiviteter i kirka til påske og jul. 

Årets påskevandring ble en innspilt vandring som ble sendt ut til alle barnehagene, som videre 
sendte ut til familiene sine. Det kom flere tilbakemeldinger om at dette var fint å få i en periode der 
mye var annerledes. 

Alle barnehagene innenfor Byåsen menighets grenser ble invitert til å delta enten på gudstjeneste 
eller krybbevandring til jul. Det er stor oppslutning om disse tiltakene til vanlig, i år var det 200 barn 
og voksne med på krybbevandringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: En godt fornøyd krybbevandrings gjeng. 

 

Ludvig Aasen, Anna Nicoline Segtnan Mentzoni og Randi Gullvåg Bangsund hadde ansvar for 
krybbevandringene. John Olav Merakerås, Julie Jørgensen og Matheo (4.mnd) var med som frivillig. 

Barnehagegudstjenesten ble avlyst pga smittevern. 

Menighetspedagogen har vært i en barnehage i området 2 ganger og hatt samling i forbindelse med 
Kristi Himmelfart og Pinse, det var en egen avtale etter direkte spørsmål fra barnehagen. 

 
Randi Gullvåg Bangsund, menighetspedagog barn 
 
 

SKOLE- KIRKESAMARBEID 
Grunnet smittesituasjonen rundt juletider har ikke alle skolene vært på skolegudstjenester før jul. 
Stavset og Byåsen skole godtok tilbudet vårt om utendørs skolegudstjeneste. Det ble gjennomført tre 
gudstjenester for Stavset og fire for Byåsen. Gudstjenestene hadde en varighet på rundt 20 minutter; 
med lystenning, sang og dramatisering/fortelling av juleevangeliet. I tillegg gjennomførte vi en digital 
gudstjeneste for Selsbakk ungdomsskole, hvor 20 elever kom og bidro i gudstjenesten.  
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Samarbeidet med skolene er godt grunnet mange års 
kontinuerlig kontakt, selv om det i år var vanskeligere å få 
dem til å delta på skolegudstjeneste. Det begrunnes fra 
skolens side med smittevernshensyn og det å samle 
mange unger på ett sted. Prestenes direkte kontakt med 
skolene i forkant og i planleggingen av gudstjenestene var 
veldig positiv. Vi fikk likevel flere gode tilbakemeldinger i 
etterkant av gudstjenestene, både fra elever og lærere. 
 

1. TRINN 
Alle fire skolene ble invitert til 1. trinnsbesøk i november, 
men bare Byåsen kom. Byåsen skole var på en snarvisit, 
mest av alt for å levere englene, men fikk likevel med seg 
litt undervisning. I forkant av et eventuelt besøk fikk 
elevene i oppdrag å lage engler til kirken, som vi senere 
skulle pynte kirken med til jul. Vi har et håp om å få 
gjennomført 1. trinnsbesøkene i vår,  Foto: Jul daler 
snart ned i skjul, med  
hvis situasjonen bedrer seg.     
   
Eirik Jørgensen, kateket 

 
 

Skoleengler og Jakob. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Foto: Et symbol fra ett av skoleklassene til julehåpstreet utenfor kirken. 
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MUSIKK I MENIGHETEN 
Årsmeldingen fra i fjor begynte med at 2019 hadde vært et spesielt musikalsk år siden kantor Anita 
Barlien sluttet på høsten, og kantor Torkil Skille begynte først i januar 2020 – godt vi ikke ante hva 
som lå i vente! (Se side … for musikk i gudstjenestene). 
 
2020 har naturligvis vært preget av mange avlyste konserter og planer. Flere ganger har vi også 
planlagt arrangementer som var tilpasset koronarestriksjoner og smittevern, men så har utviklingen 
lokalt i Trondheim vært slik at det likevel ikke har latt seg gjennomføre. Men sannelig har ble det en 
del i 2020 også. 
 
Konserter i Byåsen kirke i 2020: 
26. mai: Graceland band 
26. september: Gospel Explotion 
2. desember: Vår Jul 
6. desember: Rolling Tones 
13. desember: Young Nancy 
15. desember: Byåsen Sangkor 
19. desember: Petter Simonsen og organisten  
 
Februar 2021, kantor Torkil Skille 

 

ANNET 
Kulturkvelder 
I 2020 ble det arrangert 3 kulturkvelder med gjester og musikk: 
Hedvig Montgomery, musikk ved Tone Åse og Emil Storløkken Åse. 
Olav Fykse Tveit, musikk ved Trio no Treble. 
Ingvard Wilhelmsen, musikk ved Are Hembre og Trond Hustad. 
I tillegg var det planlagt kulturkveld med Marianne Meløy og musikk ved Åshild Mundal. Denne ble 
utsatt på grunn av Covid 19. 
 
Kveldene arrangeres av en gruppe frivillige, ekstra frivillige ved behov, mens Steinar Leirvik leder 
samtalen med gjestene. Covid 19 la begrensninger i forhold til publikum, men mellom 450 og 500 
personer var til stede på de tre kulturkveldene. 
 
Det ser ut til at kulturkveldene har en stil og et innhold som åpner kirkens dører og blir verdsatt. 
 

 
 

Foto: Hedvig Montgomery 
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Julesalg 
Det ble et annerledes julesalg i året 2020 pga- Corona-pandemien, det var bare tillatt å ha 20 
personer samlet i kirka. Disse utgjorde komiteen og de som ellers deltok på selve dagen.  
Det var livesending fra kirkerommet lørdag 21. nov, der Marte Solbakken Leberg og Aud Kristin Aasen 
var programledere.  Det var flere personer som deltok med sang, og vi fikk hyggelige hilsener fra folk 
på Byåsen, ordføreren og biskopen. Det var mulig å delta på en quiz ved å ringe inn svar, og å ønske 
seg en salme.  
Vi hadde hele høsten gående et elektronisk loddsalg, som innbragte ca. 60.000 kr. Vinnerne av 
nesten 50 gevinstene ble kunngjort, og folk kom og hentet gevinstene sine utover i uka etter.  
Til høsten håper vi å kunne ha et godt gammeldags julesalg igjen, slik vi har hatt i mange år.  
For julesalgskomiteen, Kirsti Kielland 
 

Byåsen Misjonsring 
Byåsen misjonsforening har 5 medlemmer. Vi har hatt 6 møter og vi har  samlet inn 4100 kr som er 
sendt til det norske misjonsselskap. 
 For foreningen, Kirsti Kielland. 
 

Hallset kirkering 
Samlingene i Hallset misjonsring ble ikke så mange i året 2020 grunnet Corona . Vi rakk å ha en 
samling i slutten av januar og en i begynnelsen av mars. Vi er 9 damer som samles til samtale, 
håndarbeid, orientering / opplesing fra MT og servering. Vi ser fram til å samles igjen, og håper det 
ikke ligger så langt fram i tid.  
Hilsen Hilde Lindebø Knutsen 
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KOMMUNIKASJON OG MEDIA 
Menighetens informasjonsarbeid: 
-Menighetsbladet utgitt med 4 nummer 
-Månedsbrev utsendt pr mail de fleste måneder unntatt sommerferien 
-Egne hjemmesider 
-Egen facebook-gruppe for Byåsen kirke som deler nyheter hver måned. I desember var det daglige 
drypp gjennom elektronisk adventskalender med håpstanker fra ulike personer i lokalmiljøet 
-Gudstjenester og enkelte arrangement annonseres i Adresseavisen 
-Strømming av gudstjenester og andre arrangement, totalt 60 i løpet av 2020. 
 

Byåsen menighet på «Den store prekestolen» / i media 
-Intervju med ungdomsleder Yrja i forbindelse med en større reportasje i UKE Adressa om 
konvertittet 
-Artikkel i Nidaros med Marte Solbakken Leberg i forbindelse med «Håpsveggen» 
-Gudstjeneste fra Byåsen kirke overført direkte på NRK radio 28. juni 
-3 morgenandakter på NRK radio i mars ved prest fra Byåsen 
-Intervju med konfirmant Solveig Bell og kateket Eirik i Adressa. Tema: Endelig konfirmasjon! 
-7 bidrag til «Ord for natten», Den norske kirke på facebook. 
-Artikkel i Vårt Land ved Tom Kristiansen og intervju med Steinar Leirvik om kveldstanker på nett 
«Når kirken fyller fotballstadioner»   
-Ellen Flå fra NRK Trøndelag med reportasje på direkten før Svett sorggruppe i marka 
-Intervju med Torkil Skille i Adressa i forbindelse med planlegging av utendørs gudstjenester og 
etterlysning etter scene 
-Oppslag i Adressa om branntilløp i Byåsen kirkes barnehage…. 
 

 
 
 
 
Menighetsbladet for Byåsen og Sverresborg 
Menighetsbladet har hatt 4 utgivelser i 2020. Opplaget er på 13.500 eksemplarer og gis ut i 
samarbeid med Skipnes trykkeri.   
 
Menighetsbladet er det kirkelige informasjonsarbeidet som når ut til flest av våre medlemmer. 
Derfor er det også viktig med et godt menighetsblad som har fokus på både lokalmiljø og menighet, 
informasjon og refleksjon. 
 
Redaksjonen gjør arbeidet med bladet på vegne av menighetsrådene, og har bestått av Silje Kristin 
Meisal, Halldis Nergård og Benedicte Salvesen fra Sverresborg menighet, samt Andreas Skjetne, Tor 
Asle Kleveland og Steinar Leirvik fra Byåsen menighet. Steinar Leirvik er redaktør og har hatt ansvaret 
for sluttføringen av bladet i samarbeid med trykkeriet. 
  
Inntektene fra gaver og annonser er ikke nok til å dekke utgiftene ved trykking av menighetsbladet. 
Underskuddet dekkes av menighetsrådene i de to menighetene. (Sverresborg en tredel, Byåsen to 
tredeler) Gaveinntektene er ganske stabile, men over tid har vi mistet flere av våre annonsører. Vi 
trenger hjelp til å få flere annonsører. 
 
Redaksjon og menighetsråd vil rette en stor takk alle som bidrar med innhold og utdeling av 
menighetsbladet. 
  
Steinar Leirvik, redaktør 
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PERSONAL  
Diakon: Anne Talsnes Flatmo, 100%   
Kantor: Torkil Skille, 100%. Begynt i stillingen januar 2020. 
Kirketjener: Jakob Godø Nordli 50%  
Menighetsforvalter: Ingrid Eikli Heggset, 100%  
Prestetjenesten:  
• Sokneprest – Steinar Leirvik, 100% 
• Kapellan – Ludvig Aasen, 100% 
• Kapellan –Marte Solbakken Leberg, 100% 
Trosopplæring:  
• Kateket - Eirik Jørgensen, i 100 % 
• Menighetspedagog barn – Randi Gullvåg Bangsund fast ansatt i 80 % tom 1.3., 90% fra 1.3.20, 

studiepermisjon i 40% høsten 2020 
• Menighetspedagog ungdom – Anna Nicoline Segtnan Mentzoni, 80 % tom 1.3., 90% fra 1.3.20, 

studiepermisjon i 40% høsten 2020 
Shelter ungdomskafe:  
Timelønnede: Torbjørn Gullsvåg Aune, Sanna Kristine Eriksen, Sander Hagen, Jakop Stavset, Sebastian 
Hassel Uthaug. Ansatt 1.1.20 – 15.6.20 Permittert fra mars – juni 2021.  

 

 
 

 
 
 



 35 

 
 
 
 
 
Utdanning 
Menighetspedagog Randi Gullvåg Bangsund: menighetspedagogikk (15 studiepoeng) 
Menighetspedagog Anna Nikoline Segtnan Mentzoni: menighetspedagogikk 2020 (15 studiepoeng) 
Menighetsforvalter Ingrid Eikli Heggset: kompetanseledelse (10 stp) 
Sokneprest Steinar Leirvik: Ledelse, roller og samspill i menigheten (10 stp) 
Kapellan Ludvig Aasen: Ledelse, roller og samspill i menigheten (10 stp) 

 
Oppgaver utenfor Byåsen menighet 
Ansatte har også hatt ulike engasjement utenfor Byåsen menighet: 
Diakon   

- Revisor i Diakoniforbundet Nidaros stift  
- Medlem i gruppen «Barn og unges oppvekstsvilkår» i Forum for diakoni i Trondheim.  
- Komitémedlem for Høsttakkefesten i Nidarosdomen  

Kantor   
-      1. vara som lek kirkelig tilsatt i Nidaros bispedømmeråd. 

Kapellan (Marte Solbakken Leberg)    
- Medlem i Forum for Kristen-muslimsk dialog 
- Medlem av Stiftsstyret for Presteforeningen (fra høsten 2020) 
- Leder for regionstyret i Sjømannsmisjonen. 

Kapellan (Ludvig Aasen) 
- Arbeidsgruppe for å utvikle konfirmanttreff i Nidarosdomen 
- Medlem av Stiftsstyret for Presteforeningen (fra høsten 2020) 

Kateket  
-     Arbeidsgruppe for å utvikle KRIK konfirmantleir Nidaros.  
-      Styremedlem styringsgruppen for undervisning, Kirkelig Fellesråd (KfiT) 
- Promoteringsarbeidet for konfirmasjon i Nidaros  
- Arbeidsgruppe for å utvikle konfirmanttreff i Nidarosdomen 

Menighetspedagog ( Randi Gullvåg Bangsund)  
- formidling av påske- og julefortellingene i barnehager også utenfor egen menighet 

 Menighetsforvalter  
- Leder to kollegaveiledningsgrupper i Kfit  

Sokneprest:  
-  Panelsamtale Biblioteket: «Kroppen er mitt tempel»    
- Flere arrangement der sokneprest skulle deltatt eksternt, ble avlyst   
- Intervjuobjekt/samtalepartner i forbindelse med til Olavsstipend-studier  
 

Flere ansatte deltok på Den norske kirke sin stand på utdanningsmesse.  
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