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Innledning

Hoeggen menighet er i fin utvikling. 
Det er rik og variert aktivitet og mye å glede seg over. 
I 2017 ble også sokneprest tilsatt og nå har han be-
gynt. Vi gleder oss over at vi har to flotte prester og en 
dyktig stab forøvrig. I tillegg kommer alt det frivillige 
arbeidet som også står sterkt i menigheten.Vi er takk-
nemlig for Guds velsignelse over arbeidet og har for-
ventninger til årene fremover. 

Vi går nå inn i en fase der vi skal ha drøftingsmøter 
med menighetsrådene i Tempe og Bratsberg om økt 
samarbeid, ev. sammenslåing. Det som vil være av-
gjørende for oss, er om vi kan finne løsninger som 
styrker menighetsarbeidet i nærområdene våre. Og 
det tror vi det er gode sjanser for.   

Så fortsetter vi det gode arbeidet i Hoeggen menighet 
med forventninger til hva vi i fellesskap kan utrette 
under Guds velsignelse.

    Sverre Asbjørn Olsen 
      Menighetsrådsleder
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Menighetsrådet

Medlemmer 

Sverre Asbjørn Olsen (leder)
May-Britt Hofsli (nestleder/AU)
Grethe Seim Grøvlen (AU)
Astrid Vesteraas Thaulow (sekretær)
Eivind Rindal (Kirkelig fellesråd)
Magne Børset
Sverre Stensby (ØU)
Lena Merethe Olsen (permisjon studieåret 2017-2018)

Varamedlemmer:
Berit Mosdal 
Siri Anna Kirkvold 
Odd Cato Stai (fristilt fra vervet etter søknad høsten 2017)

Andreas Hilmo Grandy-Teig har fungert som sokneprest i 
2017 og hatt fast sete i menighetsrådet.

Viktige saker

• Arbeid for å støtte Ten Sing og ungdomsarbeidet, tilset-
ting av ny hovedleder for Lightning Ten Sing.

• Fornyelse av misjonsengasjementet i menigheten med 
valg av to nye misjonsprosjekt, i Egypt og Vietnam, gjen-
nom hhv. Stefanusalliansen og Misjonsalliansen. 

• Prosessen om soknestruktur i Trondheim, der Kirkelig fel-
lesråd har foreslått at Hoeggen skal slåes sammen med 
Tempe og Leira sokn og Bratsberg sokn. 

• Bevisstgjøring av visjoner for menigheten (se under 
20-årsjubileet)

• Tilsetting av biskop, prost, og sokneprest
• Oppfølging av Åpen barnehage, særlig med hensyn til 

bemanningskapasitet i den situasjonen vi har, med svært 
mange deltakere.

• Revisjon av lokal grunnordning for hovedgudstjenesten
• Gjennomføring av 20-årsjubileet for kirka.
• Tiltak for voksne og fellesskapstiltak i menigheten, se 

nedenfor.
• Høringer om justeringer av dåpsliturgien, om ressurssi-

tuasjonen i bispedømmet og om nytt forslag til lov om 
trossamfunn.

Fellesskapsbyggende tiltak

Vi fortsatte arbeidet med fellesskapsbyggende tiltak:

Suppe og samtale – hadde fire samlinger om Romerbrevet 
om våren og tre samlinger om Jesu lignelser på høsten. 
Mellom 10 og 20 mennesker møtte fram på hver samling. 
Komiteen besto av Astrid Vesteraas Thaulow, Jon Henrik Gul-
brandsen, Arild og Møyfrid Fehn og Andreas Grandy-Teig.

Kunstsamtalen – Sverre Olsen organiserte vår og høst igjen 
månedlige kunstsamtaler med fokus på bilder med bibelske 
motiv fra forskjellige faser i kunsthistorien. 

Grillfesten i august ble som vanlig arrangert av menighets-
rådet, mens staben sto for underholdningen. 

Hele menigheten var invitert, spesielt de som har gjort en 
frivillig innsats møtte fram. 

Vi begynte i 2017 med menighetslunsj en gang i semesteret. 
Dette ble organisert som en kurvfest og ble lagt til familie-
messa i april og familiemessa i oktober. Dette var svært 
vellykket, og det var god oppslutning og stort felles lang-
bord. Menighetslunsjen i oktober sammenfalt med feiringa 
av kirkas 20-årsjubileum.

20-årsjubileet

Menighetsrådet hadde satt ned en komite til å arrangere 
markering og feiring av 20-årsjubileet. Feiringen fikk følgen-
de elementer: 
• Åpent hus/jubileumsfest fredag 20. oktober, med pro-

gram for både store og små i tillegg til felles festprogram. 
Det var et godt program og speiderne og menighets-
pedagogen la godt til rette for barna. Men profileringen 
hadde vært noe uklar, så oppmøtet var ikkje så godt som 
vi hadde håpet.

• Jubileumskonsert med Sintefstorbandet lørdag 21.10. 
De gjentok programmet de hadde hatt konsert i kirka 
med i 2017, «Salmer i storbanddrakt». Konserten var godt 
besøkt og en suksess.

• Jubileumsgudstjeneste søndag 22. oktober med menig-
hetslunsj og jubileumsfest etterpå. Alle menighetens kor 
deltok.

• Orgelkonsert ved Øyvind Kåre Pettersen
• Visjonskveld «Hoeggen 2027», med eksterne innledere 

(Ragnhild Jepsen, Inge Hals og Stig Slørdahl) som inn-
ledet til samtale om hvordan vi ser menigheten utvikle 
seg de neste ti årene. Ca 35 mennesker deltok og mange 
delte sine tanker. 

• Forsøk på å invitere musikalske krefter fra bydelen inn i 
gudstjenesten (Fosenlaget sangkor sang søndag 1.12.)

Komiteen for jubileet
 Arne Almklov, Asbjørn Reknes, Oddrun Bølset og 
Andreas Grandy-Teig.

De ansatte i året 2017

I 2017 var staben i det store og det hele fulltallig og stabil, 
og et stort og godt arbeid ble utført. Bare presteskapet var 
preget av at soknepreststillingen var blitt ledig og ikke ble 
utlyst før på høsten. Både vår og høst var det derfor behov for 
vikarer for å utføre prestetjeneste i soknet. Høsten var dette 
begrenset til vikar ved gudstjenester, bryllup og gravferder. 

I august 2017 fikk de ansatte reise på stabstur til Lund. Formå-
let med turen var både å styrke samarbeidet i staben, og å 
besøke Helgeandskyrkan i Lund og hente inspirasjon fra en 
menighet som har vært kjent for sitt fellesskapsorienterte 
gudstjenestearbeid. Turen ble til stor inspirasjon for de an-
satte, som også har blitt konkretisert i vår menighet. Denne 
turen ble finansiert av midler fra Kirkens arbeidsgiverorgani-
sasjon og arbeidsgiverne. 
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Sokneprest 
Kapellan Andreas Hilmo Grandy-Teig fungerte i stillingen i 
hele kalenderåret. I oktober ble Kjartan Bergslid tilsatt som ny 
sokneprest. Han begynte i stillingen 1.2.2018.

Kapellan 
Våren 2017 var Marianne Steinnes ansatt som vikarprest og 
gikk inn i kapellanens arbeid. Høstsemesteret ble det bare 
hentet inn vikarer til enkelttjenester. Menighetsrådet vil takke 
prestene Asbjørn Reknes og Sveinung Tennfjord, som er 
bosatt i soknet, for å ha tatt på seg ansvaret for flere guds-
tjenester.

Kantor 
Oddrun Bølset i 100 % stilling. 

Diakon 
Heide Thorsen i 80 % stilling.
Mot slutten av 2017 reduserte Heide Thorsen til 70% stilling, 
mens diakon Brit Ninni Fossli ble engasjert med sikte på å 
kunne gå inn i arbeidet i Hoeggen i 30% stilling.

Kateket 
Katri Sundvall-Falck i 100 % stilling.

Menighetspedagog 
Elisabeth Lund i 50% stilling i Hoeggen, i tillegg til hennes 
50% stiling fordelt på Tempe/Leira og Bratsberg sokn. 

Menighetsforvalter 
Anne Marit Bjørklid i 50 % stilling i Hoeggen, i tillegg til hen-
nes 50% stilling fordelt på Tempe/Leira og Bratsberg sokn. 

Kirketjener 
Eivind Rindal i 30 % stilling. 

Leder av åpen barnehage
Eli Johanne Sørli Eiksund var ansatt av menighetsrådet i 25 % 

stilling, i tillegg til hennes 25% stilling i Spiren barnehage for 
å ivareta Spiren sin del av driften av Åpen barnehage. 

Gudstjenestelivet

Hovedgudstjenester søndag kl. 11  
Gjennom året ble det feiret gudstjeneste hver søndag, unn-
tatt to søndager i juli/august. De frivillige klokkerne, kirkever-
tene, søndagsskolelederen, konfirmantministranter, barn og 
korsangere, trompetist, husbandmedlemmer og andre bidro 
til at gudstjenesten er et fellesskap der mange ulike stem-
mer, musikalske uttrykk og evner kommer til orde som del 
av Guds folk. Ved siden av de ansattes ressurser, er den tida 
og de ressursene som mange frivillige legger ned i guds-
tjenesten uvurderlig for menigheten. I løpet av høsten 2017 
ble det lagt ned krefter i å involvere enda flere i et arbeid med 
gudstjenestegrupper som starter opp våren 2018.

Søndag 8. oktober ble det tillyst messefall, og denne sønda-
gen påtok menighetsrådet seg å lede en gudstjeneste uten 
nattverd, for å unngå at det ikke ble holdt gudstjeneste.

Våren 2017 ferdigstilte gudstjenesteutvalget et arbeid med 
å foreslå justeringer av lokal grunnordning for hovedguds-
tjenesten. Dette ble behandlet av menighetsrådet og ble 
diskutert på et menighetsmøte. Menighetsmøtets innspill 
ble behandlet av menighetsrådet og vi arbeider videre med 
samlingsbønnene. Inntil videre prøver vi ut justeringene som 
menighetsrådet vedtok etter menighetsmøte.

Barn i gudstjenesten  
Det ble feiret familiemesse månedlig unntatt om sommeren. 
Mini- og barnegospels deltakelse i disse gudstjenestene er 
som i mange år svært verdifull, og vi ser at barna og deres 
familier er en viktig del av den gudstjenestefeirende menig-
heten på familiemessene. I år ble det arrangert tre guds-
tjenester knyttet til spesielle trosopplæringstiltak. Skolestar-
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Her er den glade staben i Hoeggen menighet 2017. Eli Johanne Sørli Eiksund mangler dessverre på bildet. 
Fra venstre: Elisabeth Lund, Marianne Steinnes (Tidligere vikar hos oss. Nå i Tempe menighet), Anne Marit Bjørklid, 

Katri Sundwall-Falck, Eivind Rindal, Oddrun Bølset, Andreas Grandy-Teig og Heide Thorsen. 
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tere ble igjen invitert til gudstjeneste ved skolestart, men 
dette tiltaket hadde i år fremdeles få barn som deltok. Det ble 
delt ut 4-årsbok ved en familiegudstjeneste i juni, fordi det de 
siste årene har vært færre barn som har kommet til 4-årsbok-
utdeling. 

Kapellanen har også arbeidet målrettet med å invitere barn 
som går fast i kirka med som barneministranter. Mange fikk 
delta i et dagskurs der de møtte ulike oppgaver, og noen av 
disse barna er nå regelmessig med i gudstjenestene med små 
liturgiske oppgaver. Barna viser entusiuasme for å få lov til å 
delta med oppgaver i gudstjenesten.

Som tidligere år, ble det også lagt vekt på å inkludere barn i 
høymessene på de store høytidsdagene, med påskeeggma-
ling og palmeprosesjon palmesøndag, påskelysdekorasjon 
og påskeeggjakt på påskedag, og julekrybbeverksted på 
juledag.

Barnekroken i kirka ser ut til å ha funnet en form som funge-
rer. Det er stadig barn som bruker tegnebordet, og flere som 
bruker barnealteret, særlig av de barna som går regelmessig 
på gudstjeneste.

Søndagsskolen
Søndagsskolen hadde få samlinger i 2017. Vi har bare en søn-
dagsskoleleder, og vårsemesteret hadde denne ikke mulighet 
til å holde søndagsskole. Høsten var det søndagsskole tre 
søndager. Det virker som om flere barnefamilier blinker seg 
ut å komme i kirka når det er søndagsskole.
Vårsemesteret ble det noen søndager annonsert spesielle 
aktiviteter for barna under gudstjenesten, spesielt formings-
aktiviteter under prekenen. Dette ble tatt i mot positivt av de 
som kom til kirka, men det er usikkert om dette trekker bar-
nefamilier i den grad som begrepet søndagsskole gjør det. 

Høytidene
Høytidene er viktige i Kirkas liv. Påskehøytiden ble igjen feiret 
med gudstjeneste på alle de store høytidsdagene, på palme-
søndag, skjærtorsdag, langfredag, påskenatt og påskedag. 
I tillegg ble det igjen holdt «påskelovsang» 2. påskedag for 
å gi dem som kom tilbake fra påskeferie en anledning til å 
synge seg inn i påskegleden i Hoeggen kirke. Allehelgens-
dag ble det tradisjonen tro feiret høymesse med Hovlands 
pilgrimsmesse og Liturgisk kor. I adventstiden ble det holdt 
to roratemesser, morgenmesser kl. 6 to fredager, med felles 
frokost etterpå. I år var det bare unge voksne/studenter som 
deltok. Julehøytiden ble det holdt tre gudstjenester julaften 
og en juledag, med noe synkende oppslutning i forhold til 
tidligere år. 
Våre tre skoler fortsetter også å ville komme på juleguds-
tjeneste før juleferien. Steindal skole holder i tillegg tradisjo-
nen med påskegudstjeneste i hevd.

Oppslutning om gudstjenestene 
Oppslutningen om gudstjenestene har holdt seg jevn i 2017. 
Det ble holdt 57 gudstjenester på søn- og helligdager, med til 
sammen 6280 deltakere, en liten økning av antallet deltakel-
sere på 61 gudstjenester i 2016 med 6084 deltakere. Også 
nattverdsdeltakelsen har vært stabil, med 2870 som mottok 
nattverd fordelt på 50 messer (mot 2818 fordelt på 56 messer 
i 2017). I tillegg kommer 3 julaftensgudstjenester med 852 
deltakere (mot 1012 i 2015), og 175 deltakere på 

gudstjenestene i påska, mot 262 for to år siden. Det bør 
være et mål å jobbe målrettet med å motivere til deltakelse i 
gudstjenestene i påska, som representerer kristendommens 
største mysterier og viktigste kilde til troen. 
Det er svært positivt at mange søker til gudstjenestene i 
Hoeggen. Trenden i andre kirker gjør likevel at vi må prøve å 
finne måter å arbeide på for å inkludere flere i det fellesska-
pet gudstjenesten utgjør. Det er stadig et mål å inkludere 
flere familier med barn og andre unge voksne.

Dåp 
Det ble døpt 62 personer som hørte til Hoeggen menighet 
i 2017, 46 av disse i Hoeggen kirke i 2017, mot 56 døpte i 
Hoeggen kirke i 2017. Dette er en liten nedgang i forhold til 
fjoråret. 

Vielser 
Det ble holdt 5 vielser i kirka. Dette er noe lavere enn fjoråret, 
men likevel relativt stabilt. Vi har hatt flere vigsler utenom 
sommersesongen. Totalt ble 51 mennesker bosatt i soknet 
viet kirkelig.

Gravferd 
Av 68 gravferder holdt av prest for personer som var bosatt i 
soknet, ble bare 8 holdt i soknekirka. Dette skyldes delvis at 
Hoeggen kirke bare har to faste gravferdstidspunkter, fredag 
kl. 11 og 13, men også at mange etter hvert benytter seg av 
seremonirom, fordi dette oppfattes som mer passende når 
man ikke venter mange sørgende. I 2017 ble bare 47 perso-
ner bosatt i soknet gravlagt med kirkelig gravferd, og dette 
reflekterer trolig en normal variasjon.

Musikkarbeidet
Leder:  Oddrun Bølset

Kantor er med som medleder og akkompagnatør i Mini- og 
barnegospel. Koret ledes fortsatt av Dagfrid Almklov, frivillig 
leder på 23. året. Se egen årsmelding.

Liturgisk kor, nå Hoeggen Vocale
Liturgisk kor, nå Hoeggen Vocale bestod ved utgangen av 
2017 av 17 sangere. Stabilt medlemstall.
Koret hadde regelmessige øvelser, og deltok som vanlig på 
noen høymesser, inkludert Pilgrimsmesse av Hovland på Al-
lehelgensdag, og vår- og julekonsert i Hoeggen. I mars holdt 
koret en egen pasjonskonsert, og i juni deltok vi på konsert 
i Roan kirke på Fosen. I september deltok vi på salmekveld i 
Strindheim kirke.
Dette koret synger stadig bedre, og et mål er å synge flere 
klassiske verk, både i og utenfor Hoeggen kirke.

KorArtig
 KorArtig er et kor for mennesker med funksjonshemming. 
Tiltaket er byomfattende, men drives av diakon Heide Thor-
sen. De øver i Hoeggen kirke, og kantor i Hoeggen er akkom-
pagnatør. Dette inngår ikke i kantors stilling og honoreres 
med eksterne midler.

Lightning TenSing
 Lightning TenSing øver ukentlig i kirka., og har egne konser-
ter 2 ganger i året.6
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«Spontankoret»
Nytt i 2017 er «Spontankoret», som består av 10-12 syngen-
de pensjonister. De øver en tirsdag i måneden og synger på 
Formiddagstreff samme dag.

Husbandet
Husbandet er også jevnlig med noen ganger i året og spiller 
til salmer og sanger i gudstjenesten. Det består av Geir Dol-
men, Endre Lånke, Turid Follestad og Trond Solli i tillegg til 
kantor.

Ambitus
6 jenter fra det tidligere koret Ambitus deltok på Nidarvoll 
helsehus 22. desember med sang på 4 avdelinger.

Konserter i egen regi
Til sammen var det i 2017 avholdt 8 konserter i egen regi i 
Hoeggen kirke. Deriblant Jubileumskonsert med Sintefstor-
bandet i oktober.

På vår- og julekonsert deltar hhv Nardo Bydelsorkester og 
blåsekvintetten Christine og gutta, og på julaften deltar 
Utleira skolekorps og Nardo Bydelsorkester.

Oppslutning
Det musikalske miljøet i menigheten er fremdeles mang-
foldig og aktivt, men det er en utfordring å få flere frivillige 
voksne ledere der det trengs.  Rekruttering til Barnegospel 
og TenSing er også varierende, men takket være utholdende 
ledere lever korene stadig. Menigheten har 5 kor, eller kor-
grupper, som øver jevnlig i kirken.
 Korps og orkester i nærmiljøet deltar også en eller flere 
ganger i året på våre gudstjenester og konserter, og de gir 
uttrykk for at det er et høydepunkt for dem.

Vårt lille orgelpositiv er fremdeles populært og var i fjor utleid 
til hele fylket. Kirkens hovedorgel var også mye brukt som 
øvingsinstrument av flere.

Vurdering
Selv om antall medlemmer i de forskjellige kor går litt opp og 
ned, oppleves det likevel stabilt.  Deltakelsen av frivillige er 
viktig og unik, og kor og musikere preger både gudstjenester 
og andre arrangementer.
Gudstjeneste- og korarbeidet vil fremdeles være hovedfokus 
framover. Jeg vil spesielt fremheve våre frivillige musikere og 
hjelpere i begge sammenhenger. Her nevnes spesielt Trond 
Solli,trompet ,Kine Wallum, fløyte og «Husbandet» sin innsats, 
men det er et mål å få med flere musikere og kor, og mer 
musikk inn i gudstjenestene framover.

Mini- og barnegospel
Ledere:  Dagfrid Bakke Almklov, Oddrun Bølset og Marte 
Morken Høyland

Tiltak
Vi har hatt 18 øvelser i 2017.
Vi har deltatt på 8 familiemesser, karneval, vårkonsert, barne-
kortreff i Strindheim og julekonsert.

Oppslutning
Pr 31.12 hadde vi 20 medlemmer.

Vurdering
Medlemstallet i mini og barnegospel går som vanlig litt opp 
og ned.  Vi har ikke gått ut aktivt for å rekruttere nye sangere. 
Nye medlemmer kommer oftest fordi de 
kjenner noen som går i koret fra før. Vi har veldig mange barn 
av såkalla ”kirkefremmede”, og de voksne blir pga barna dratt 
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Felleskor av Kor Artig, 
Hoeggen Minigospel, 
Lightning Ten Sing og  
Hoeggen Vocale. 
Heidi Thorsen til høyre 
(dirigent for Kor Artig), 
Dagfrid Almklov foran 
(dirigent for Hoeggen 
Minigospel). Og hun som 
er pianist og krumtap-
pen i alle kor utenom Ten 
Sing, mangler på bildet: 
Oddrun Bølset.
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med til  kirken. Dette ser vi på som en ”dobbel misjonsmark.”
Barna i koret får hele tiden delta aktivt i gudtjenester og 
andre aktiviteter i kirken og lærer seg å bli trygge på seg selv i 
denne settingen.

Kor Artig
Ledelse: Heide Thorsen

Tiltak
• Øvelser i Hoeggen kirke hver 2. uke
• Vårkonsert og julekonsert i Hoeggen
• Bidratt i høymesse i Hoeggen 2 ganger 
• Besøkt/ inspirert i Kolstad, Tiller, Nidarosdomen og 

Strindheim kirke.
• Sommerfest sammen med speiderne
• Eurytmi/dans/harmonisk bevegelse til Mozart innøvd og 

fremført til høsttakkefesten i Domen.
• 7 diakonikonfirmanter var med på 3 øvelser i høst for 

første gang og har observert masse bra!
Oppslutning
Vi har vokst, og er nå ca 24, og kan opptre trygt selv om det 
er frafall.

Vurdering
Veldig trivelig og givende år igjen.
Men vi måtte brått ta avskjed med et medlem som døde i 
høst, og har funnet våre rutiner for hvordan vi ønsker at døds-
fall blir markert innad i koret.
Forarbeidet i de menighetene vi besøker henger noe etter.
Det er som de ennå ikke skjønner potensialet med å nå videre 
ut med invitasjonen. Men jeg ser for meg at de ved neste 
besøk er bedre på dette.
Vår «assisterende prest» fra koret har fortsatt med sin stille 
velsignende tjeneste. Vår trommis likeså, med sin nydelig 
tilpassede tjeneste i kor og husband.
Jeg har lyktes stort sett med å søke penger ulike steder for å 
kunne betale pianist.

Leir på Solgården, Alicante
Ledere: Heide Thorsen og Oddrun Bølset

Tiltak
DNK tilbyr leir for mennesker med nedsatt kognitive evner 
annenhvert år på Solgården, et nydelig tilrettelagt leirsted i 

Alicante. I 2017 var vi første gang med en gruppe fra Nidaros/
Trondheim.

Leiren varte 1 uke, hadde morgen og kveldssamling, guds-
tjeneste og workshops og ellers «vanlig» ferieprogram. Vi var 
sammen med grupper fra Østlandet og Stavangerregionen.
Vår gruppe hadde ansvar bl.a. for en morgen- og kvelds-
samling. Oddrun og jeg bidro på kor-workshop og i guds-
tjenesten.
Jeg hadde kontakt med Trondheim kommune om deres 
tilrettelegging av tjenesten

 Oppslutning
31 personer fra Trondheim, derav 17 mennesker med 
utviklingshemming

Vurdering
Det var en veldig flott tur og erfaring for deltakerne, Oddrun 
og meg.
Det er en interessant missionarisk potensiale å reise med 
en hel gjeng tjenesteytere fra Trondheim kommune på en 
kristen leir hvor det er folk fra Stavanger bispedømme! Og vi 
observerte hvordan de relasjonene vi hadde bygd lengst – 
via bli-kjent-i-kirken-kurs før Kor Artig også var de tryggeste.
Denne leiren har potensialet for at vi drar med enda større 
grupper fra Trondheim, men leirstedet var helt fullt!
For 2019 er det viktig å booke flyet direkte til Alicante iste-
denfor Oslo (det var et strev).

Finansiering
 Vi ønsker at bispedømmet bidrar med støtte for Oddrun og 
meg, men at KFIT bærer tyngden med å betale mine timer 
som går til med rekruttering til leiren. Det har vi ikke lyktes 
fullt med og må fortsette å presse på.

Formiddagstreff
Ledelse: Heide

Tiltak
Siste tirsdag i måned fra januar - april  og august - november
Spontankoret nytt rekrutteringstiltak fra Kirsten Reknes som 
øver før og opptrer på Treffet.

Oppslutning
Oppmøtet var ned på ca 20 personer om våren og har i løpet 
av sommeren kommet opp til 30 igjen.

Vurdering  
Stabil kjøkkenteam løfter oss gang på gang.
Generasjonsskifte på gang pga fraflytting osv.
Sang, rebus, andakt, utlodning og et interessant program er 
fortsatt viktige elementer 
Et av høydepunktene var bl.a. fremveksten av internasjonale 
selskaper ved NTNUs Espen Storli

Rekruttering, generasjonsskifte og bønn har virket!
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Sorgarbeid og samtaler   
Ledere: diakonen, frivillige, prestene

Tiltak
• Blomsterhilsen etterlatte med et team frivillige i 
        desember
• Samtaler etter behov f.eks. ved hjemmebesøk og  

sjelesorg 
• Sorggrupper og infomøter, samarbeid mellom menig-

hetene i Trondheim og Klæbu, holdt innlegg i Vår Frue i 
september

• Allehelgenssøndag kveldsarrangement
• Palliative samtaler

Oppslutning 
• Kun 22 i år. Tallene går ned. 1/6 av alle begravelser gjent-

nomføres i Trondheim nå alene av Svanholm uten kirkens 
bidrag…

• Mange samtaler
• Vår Frue: stort oppmøte og oppstart av grupper
• 45 personer, beste oppmøte siden oppstart av kvelds- 

arrangementet
• Ca 9

Vurdering   

Viktig kjerneområde i vårt arbeid.

Andakter Nidarvoll helsehus
Lederes navn: Andreas, Oddrun og Heide

Tiltak
Tilbud for musikkandakter på stua på 2 rehab 
avdeling og langtidsavdelingen hver 2-3 uker
Påskegudstjeneste Skjærtorsdag for hele huset
Soknebud til enkeltpasienter
Tilbud for samtaler i den palliative fasen

Oppslutning 
mellom 5-15 personer

Vurdering
Nidarvoll Helsehus har gjennomgått stor flytting og omorga-
nisering i 2017, noe som har krevd fleksible tjenester fra oss 
mens Hoeggen hadde 1 prestestilling for lite. Også samspillet 
med ny aktivitør må finne tonen.
På rehabiliteringsavdelingen tilbyr presten siden i høst en 
musikkstund som er enda mer åpen i formuleringene av 
livstema for pasienter der. På langtidsavdelingen har vi tradi-
sjonelle andakter og nokså faste deltakere. 

Etisk refleksjon
Leder: Heide Thorsen

Tiltak
Samling en gang i måneden på tirsdager kl 10.30 på korttids/
avlastningsavdeling C. Den varer 30 minutt.
Etisk refleksjon sammen med sykepleiere, helsefagarbeidere, 
lærlinger, studenter osv
Oppstart august 2017

Oppslutning 
6-12 personer hver gang

Vurdering
Dette tiltaket ble til i kjølevannet av omorganiseringen på 
Nidarvoll helsehus.
Det tok litt tid å innarbeide, men i løpet av få måneder er det 
verdsatt av både deltakerne og ledelsen, og vi har forespørsel 
for 2018 på langtidsavdelingen.
Metoden ble jeg kjent med i min fordypningspraksis på St. 
Olavs prestetjeneste, som tilbyr etisk refleksjon på en rekke 
poster.

Trekkspillstund
Leder: Heide Thorsen

Tiltak
Invitasjon til trekkspillstund på korttidsav-
delingen, fredager

 Oppslutning
10-18 personer

Vurdering
Pasientene på korttidsavdelingen er der som regel i 2 uker 
og er ofte nokså syk pga demens, og dette avspeilis gjennom 
utrykk adferd osv. Gruppens utfordringer kan variere veldig 
fra gang til gang, man vet rett og slett ikke hva som skjer i 
dag.
Trekkspillstund med et lite sanghefte virker tryggende. 
Musikkutvalget varierer fra sanger fra skoletiden til noe fra 
bedehuset osv. Jeg går med snippskjorte og bruker alltid tid 
å forklare hvem jeg er og hvorfor jeg er der.
Å flytte tilbudet til fredag har vist seg veldig lurt, det er den 
eneste dagen pasienter ikke er på inn- eller utreise og perso-
nalet også har derfor mindre «trykk».

Inspirasjonssamlinger for  
mindre grupper frivillige 
Leder: Heide Thorsen

Tiltak
Palmehaven Hoeggen er en invitasjon til kirkeverter og 
kirkeskysser på en lørdag i januar, der kirketorget blir for-
vandlet til Palmehaven med lunsjbuffet, livemusikk og noen 
ord til inspirasjon.
Takkesamlingen for kjøkkengjengen for formiddagstreffet var 
i mai med et «grønt tema» i år.

Oppslutning 
Palmehaven ca 22, Takkemiddag formiddagstreff: 10

Vurdering
Veldig populært, en god anledning til å møtes uten å ha noe 
ansvar og bli verdsatt fysisk og med ord. Dette er i tillegg til 
den store medarbeiderfesten for hele menigheten en anled-
ning til å styrke identiteten i den tjenesten man står i.
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Barn, unge og trosopplæring
Kateket Katri Sundwall-Falck i samarbeid med prester,  
menighetspedagog, frivillige, barnekor,  speidere (se egne 
beretninger for de to siste) og undervisningsutvalget, som 
består av Katri Sundwall-Falck som leder, Elisabeth Lund som 
sekretær, Geir Dolmen, Sveinung Tennfjord og Astrid westera-
as Thaulow.

Aktiviteten på feltet har økt siden både kateket og menig-
hetspedag var ansatt gjennom hele året.

Trosopplæringstiltak 

Samarbeid mellom kirke og skole
Samarbeidet med skolene fortsatte som tidligere, med 
julegudstjenester for Utleira og Steindal barneskoler og for 
Hoeggen ungdomsskole. Alle disse er preget av en lang tradi-
sjon med elevdeltakelse, og tillit til at det som tilbys skolene 
ikke utfordrer skolen som livssynsnøytral arena. Steindal skole 
har også fremdeles påskegudstjeneste, og begge barnesko-
lene benytter seg i noen grad av et opplegg med tilbud om 
besøk i kirka i forbindelse med forskjellige undervisningsmål. 
Våren 2017 fikk vi også besøk av 8.klassinger ved Hoeggen 
ungdomsskole som ville bli kjent med kirken og høre litt om 
kristendommen, Bibelen og reformasjonen. 

Samarbeid med barnehager
Samarbeidet med barnehagene går bra. Barnehagene i 
soknet fikk invitasjon til påskevandringer i kirka (gjennom 
de store hendelsene i påskefortellinga), og dette tilbudet 
tiltrakk seg mange barn i mindre grupper rundt påsketider. 
Dette opplegget har tidligere blitt mest drevet av diakon 
Heide Thorsen og kantor Oddrun 
Bølset. Våren 2017 var det flere 
ansatte som deltok og var med å 
arrangere vandringer, blant annet 
Elisabeth Lund og Inger Helen 
Sørlien (var vikar i trosopplæring 
i Strinda prostiet). På høsten ble 
det sendt ut invitasjon til julespill 
for barnehagene. Pågangen var i 
år stor og tilbakemeldingene fra 
barnehageansatte var svært posi-
tiv. Som tidligere år stilte nesten 
hele staben og flere frivillige opp 
som skuespillere, og uten frivilli-
ge ville vi ikke greie å gjennomfø-
re julespillet.

Konfirmantarbeidet
Våren var siste fase av konfir-
mantarbeidet, med vellykket kon-
firmantleir i Mjuklia, fasteaksjon, 
«Rock mot rus» med Hans Inge Fagervik, og rettferdighets-
messe som konfirmanter laget i konfirmanthelga og guds-
tjenesten før fasteaksjonen. Våren 2017 ble det konfirmert 63 
ungdommer i Hoeggen menighet.
Høsten 2017 begynte et nytt konfirmantkull med 70 konfir-
manter. Konfirmantene var i år delt i fire grupper etter kon-
firmantenes eget interesseområde. 8 konfirmanter begynte 
i diakonikonfirmantgruppe, 12 i musikkonfirmantgruppe, 
18 i trosopplæringskonfirmantgruppe og 32 i pilegrims-
konfirmantgruppe. I år 2017 har det vært flere enn tidligere 
som har meldt seg til konfirmantopplegget i Hoeggen, men 

tilhører til Tempe. Per dato har vi 11 ungdommer som deltar 
på konfirmantopplegget i Hoeggen men sokner til Tempe.

Ungdomsarbeidet
I høst ble det startet prostiets felles ungdomslederkurs. Fra 
Hoeggen er det 3 ungdommer som har meldt seg på kurset 
og i tillegg har vi rekruttert en leder utenom kurset. Sam-
lingene har vært i Hoeggen, Strindheim, Strinda og Berg. 
Kateket Katri Sundvall-Falck har fulgt opp ungdommer som 
har deltatt på kurset. Høsten 2017 har tre av ungdomslederne 
og Tensing ledere i Hoeggen deltatt på KFUK-KFUMs LIV-kurs 
(ledere i vekst). 
År 2017 ble det også holdt flere ledersamlinger for ung-
domsledere i Hoeggen. Det ble arrangert 3 samlinger i våren 
2017, to av dem tilknyttet til leirarbeidet og 3 i høsten 2017. 
Årets siste samling var julebord til ledere i Hoeggen. Opp-
slutningen har vært varierende, men bra. Til sammen har 18 
ledere deltatt. I advent 2017 ble det også arrangert to Rora-
te-gudstjenester med påfølgende adventsfrokost.
Se egen beretning om arbeidet med SinSollo og Tensing.

Trosopplæring
Menighetspedagog Elisabeth Lund

Tiltak

Babysang (0år).
Hver torsdag gjennom hele året, med unntak av skoleferier, 
har det vært babysang i Hoeggen kirke. Babysang har vært 
et populært og viktig tilbud for foreldre som er hjemme med 

barn det første leveåret, og vi har 
lagt vekt på sangstund med rim, 
regler og flere kristne barnesan-
ger, lunsjfellesskap med Åpen 
barnehage og gode samtaler. Det 
har vært stabile grupper både på 
våren og høsten, og vi har hatt et 
snitt på ca 20 deltakere hver uke. 
Totalt var det 62 unike barn (68%) 
innom i 2017. Utover menighets-
pedagog har det vært med en 
midlertidig ansatt fra oktober, 
som også har arbeidet ved me-
nighetens åpne barnehage. 

Messe for de minste (0-1år).
Dette tiltaket var vært gjennom-
ført to ganger, en i mai og en 
i desember. Dette har vært en 
enkel gudstjeneste for de minste 
i menigheten vår, med lunsjfel-
lesskap i etterkant. På disse to 

har det vært til sammen 59 barn (34%) med minst like mange 
foreldre. På disse har det også vært med noen besteforeldre. 

Adventsamling (3-åringer med familier) 
Menighetens 3-åringer med familie ble invitert til advents-
samling, hvor vi spiste pølser, laget stjerne og hørte historien 
om da Jesus ble født. Her brukte vi julekrybben som utgangs-
punkt, og introduserte barna for de ulike personene i julefor-
tellingen gjennom et stort puslespill av julekrybba. Tilbudet 
ble tatt veldig godt imot av de totalt 52 som kom, hvorav 18 
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(22%) var 3-åringer. Flere av menighetens trosopplærings-
konfirmanter var også med på dette tiltaket. Alle 3-åringene 
som deltok, fikk med seg en liten utgave av julekrybba samt 
et hefte med juleevangeliet og forslag til samtaletemaer og 
aktiviteter i adventstiden. 

4-årsklubb og 4-årsbokutdeling
Den andre helga i juni ble 4åringene invitert til å komme på 
4-årsklubb og bokutdeling. 12 barn (12%) deltok på 4årsklub-
ben hvor vi gjennomførte undretur i kirka, bakte sammen og 
øvde på sanger til gudstjenesten. Vi snakket også om dåp, 
og barna fikk leke dåp med sine medbrakte bamser, til stor 
glede. På søndagen kom det 26 barn (26%) til gudstjeneste 
for å få 4-årsbok, og temaet var sauen som forsvant.

«På nye veier» – gudstjeneste for 6åringer og alle som 
skal på nye veier
Søndagen før skolestart ble det arrangert en gudstjeneste 
for 6- åringer, men også for alle som skulle på nye veier – 
starte med noe nytt fra høsten av. Totalt ble det delt ut ca 40 
nøkkelringer av 
Jesusfisken som 
symboliserer at 
Jesus alltid er 
med oss, også 
når vi skal gjøre 
noe vi aldri har 
gjort før, slik som 
å starte i første 
klasse. 

Tårnagenthelg (8-åringer – 3.klassinger)
I samarbeid med Bratsberg og Tempe Leira menigheter ble 
det gjennomført tårnagenthelg i Bratsberg kirke i februar. 9 
barn (10%) deltok fra Hoeggen, og de løste agentoppdrag, 
utforsket kirken og kirkeklokkene og deltok også på Tårna-
gentgudstjeneste. Til sammen kom det 22 barn på dette 
tiltaket. 

Lys våken (10 og 11-åringer – 5. og 6.klassinger) 
Lys Våken ble gjennomført i Hoeggen kirke i november, 
sammen med barn fra Tempe Leira og Bratsberg menigheter. 
Totalt kom det 22 barn, hvor 12 var fra Hoeggen menighet. I 
2016 var dette et prostiprosjekt, men i år valgte vi å gjennom-
føre det i Hoeggen kirke sammen med to av nabomenighete-
ne for å få mer lokal tilknytning til kirka. Det slo positivt ut og 
flere barn deltok enn tidligere. Vi planlegger å fortsatt invitere 
to årskull til dette tiltaket og håper at dette kan være med og 
bidra til at flere barn får bedre kjennskap til kirka vår. 

Åpen Barnehage & Babysang
Ledelse: Eli Johanne S. Eiksund

Eli Johanne S. Eiksund er eneste ansatte i Åpen Barnehage og 
samtidig har hun hatt ansvaret for Babysang.
På noen torsdager på vårhalvåret var det litt ekstrahjelp til å 
lage lunsj. Det var nødvendig og det var til stor hjelp da det 
var veldig mange innom.
Fra høsten av var vi to stykker hver torsdag, det var nødven-
dig da det har vært veldig mange innom Åpen Barnehage. 
Barnehagen har åpent mandag og torsdag kl 0900 – 1500.

Tiltak
Åpen Barnehage er et tilbud for småbarnsforeldre som ikke 
har barn i ordinær barnehage. Hit kan de komme og gå når 
de vil, og de har selv ansvar for barn de har med. Den ansatte 
har ansvar for å være tilstede, skape en positiv atmosfære, 
bidra til et trygt og godt miljø ved å se og snakke med alle 
barna og voksne som er innom, finne frem leker, koke kaffe/
te, lage lunsj og ha samlingsstund. 

Våren 2017  var det jevnt over godt oppmøte. Det var en fast 
kjerne som kom hver gang, og det var en del som var innom 
av og til. Og det var stort sett folk tilstede hele dagen; da 
noen gikk, kom det nye folk.
Det var alltid samling kl 1030, der sang vi navnesanger, 
tradisjonelle barnesanger og andre kristne barnesanger, vi 
dansa og blåste såpebobler. Vi sang de samme sangene hver 
gang, noe som er forutsigbart for de små, og det er lett for 
foreldrene å lære seg sangene da vi synger de samme hver 
gang. Både barn og voksne blir godt kjent med hverandre, 
og foreldre uttrykker stor takknemlighet for at dette tilbudet 

finnes.
Vi hadde sommer-
fest som avslutning 
for semesteret. Da 
hadde vi først en 
enkel og fin samling i 
kirkerommet. Denne 
samlingen var det 
menighetspedagog 
Elisabeth og Eli Jo-

hanne som  hadde ansvar for.  Etterpå serverte vi en god lunsj 
på kirketorget. Vi hadde hjelp på kjøkkenet til å dekke på til 
lunsj. Veldig stor stas, og flott og viktig å ha en god og verdig 
semesteravslutning :-)

Høsten 2017 var det veldig mange barn innom. Og behovet 
for å være en voksen til meldte seg. Eli Johanne fikk da inn 
Monica Selbekk. Hun har vært på Åpen Barnehage og baby-
sang tildigere mine sine to barn. Hun er utdannet førskole-
lærer. Hun har vært til uvurderlig hjelp og gjort en fantastisk 
jobb, og hun skulle gjerne fått jobbet her videre.
Det var folk innom Åpen Barnehage hele dagen. 
Vi hadde samling hver kl 1030 hver gang. Dette ble gjennom-
ført uavhengig av antall barn som var tilstede akkurat da.
Som semesteravslutning hadde vi, sammen med Babysang, 
«Messe for de minste». Det var Eli Johanne  og Monica, 
sammen med menighetspedagog som hadde ansvar for det-
te.  Vi hadde med oss flere som tok ansvar for å dekke til lunsj. 
Det er nødvendig ved et slik arrangement.
«Messe for de minste» har blitt gjennomført som semesterav-
slutning flere ganger, og dette har blitt en fin tradisjon. 

Hver torsdag har vi solgt lunsj, det være seg vafler, salat, 
suppe eller rundstykker og pålegg. Folk har uttrykk stor takk-
nemlighet for dette tilbudet.

Mange foreldre har uttrykt stor takknemlighet for at dette 
tilbudet finnes, og at de føler seg sett, både barna og forel-
drene 
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Oppslutning

Åpen Barnehage 
Våren – 62 gutter, 63 jenter
Høst – 34 gutter, 47 jenter
Totalt unike barn  - 206 unike barn  (96 gutter, 110 jenter) 
Gjennomsnitt – 22 barn pr gang.

Vurdering, muligheter og utfordringer
Alle dager på Åpen Barnehage er det barn innom, og det er 
ofte kommentert at dette er en flott og fantastisk tilbud. Det 
er et godt møtested både for de små og for foreldrene. 
Vi kunne vært enda bedre til å bruke selve kirkerommet mer i 
løpet av året. Det kan bli enda tettere samarbeid og konkrete 
tiltak sammen med andre i staben. Noe er allerede etablert, 
det er «Messe for de misnte» og semesteravslutning før 
sommeren. Men vi kunne nok få til et par samlinger til i løpet 
av året.
Jeg har fått være med på flere stabsmøter og det har vært 
viktig. På denne måten får jeg som leder i Åpen Barnehage 
knytte et enda sterkere bånd til resten av staben og får totalt 
mer oversikt over det som skjer i kirka. Og staben får høre om 
hva som rører seg i Åpen Barnehage og på Babysang. 
Torsdager – da er det Åpen Barnehage, Babysang og det skal 
lages til lunsj. Det har vært en veldig travel dag, og kun jeg 
som har ansvaret for alt dette. 

Eli Johanne har vært sykemeldt en periode på våren, og var 
borte litt på høsten pga  operajon og sykehusopphold. Da ble 
det satt inn faste og kjente vikarer så dette ordnet seg veldig 

greit.

Lightning Ten Sing
Ledere: Ingeborg Magerøy og Inga Haugsvær

Tiltak
Vi har hatt øvelse kvar mandag i kirka. På øvelsane driver vi 
med kor, drama, dans, band og sosialt. Vi deltar på menig-
heten sin sommerkonsert,  julekonsert og nokre gudstenes-
ter. I tillegg har vi hatt eigen sommar- og julekonsert. Vi har 
også reist på ulike turar. Heile gruppa har vore på Kløverhytta 
og på Spekter (sommerfestivalen til KFUK-KFUM) og nokre 
har også vore på kurs i Ulsteinvik.  

Om lag ein gong i månaden møtes styret, som består av 
nokre av medlemmar i gruppa for å planlegge kva som skal 
skje på øvelsane framover i tillegg til å ta avgjersle i spørsmål 
som angår gruppa. Det siste året har styret bestått av 5-6 
medlemmar. 

Oppslutning 
På medlemslista har vi vore 15-20 det siste året, men på kvar 
øvelse har vi vore mellom 5-15 stk. Før sommaren var det 
mange av dei eldste som slutta på grunna av at dei flytta for å 
gå på fokehøgskule. Dette førte til noko nedgang, men det er 
også kome til 2 nye det siste halvåret. 

Vurdering
Første semester var veldig bra og vart avslutta med ein fin 
sommerkonsert. Då det var mange som fòr i løpet av som-

maren, har haustsemesteret gått litt trått. Dette har sjølv 
om ikkje hindra oss frå å hatt ein fin julekonsert. No er vi i ei 
oppadgåande kurve då vi har fått nokon nye deltakarar og 
har mange gode planar for året som kjem. 

SinSollo
SinSollo har hatt møter hver annen fredagskveld gjennom 
skoleåret og at de har hatt forskjellige temaer i sine samlin-
ger. De har også besøket ungdomslederkurset i høst 2017. 
Det har vært positivt utvikling i besøkstallene og det har 
møtet opp cirka 5-12 ungdommer i hver samling. 

Misjonsprosjektene
Stefanusalliansen, Egypt
Kontaktperson: Eivind Rindal

Menighetsrådet vedtok i 2016 å etablere to nye misjonsav-
taler, hvor av det en prosjektet skulle rette seg mot arbeidet 
for forfulgte kristne i Midtøsten. Det videre valget av prosjekt 
og partner landet på Stefanusaliansen og deres arbeid med 
partnere i den koptiske (kristne) befolkningen i Egypt. De 
lokale prosjektene er per 1. januar 2018 fordelt på i hovedsak 
to lokale initiativ, et arbeid for barn i Kairos søppelslum, med 
bakgrunn i arbeidet til Mamma Maggi og et for ungdom og 
kvinner i tilknytning til Biskop Thomas senter Anafora, mel-
lom Kairo og Aleksandria.

Situasjonen i Egypt
Egypt er det landet i Nord-Afrika med den største kristne 
befolkningen, om lag 8-10 millioner kristne bor i Egypt de 
fleste tilhørende den koptiske kirke, og utgjør det ca. 10 % av 
befolkningen. Den kristne minoritetene har tradisjonelt vært 
knyttet til både høyere sosiale klasser og de helt på bunnen 
av samfunnet økonomisk og sosialt. Begge prosjektene vi 
er med på og støtter retter seg inn mot mindre privilegerte 
grupper som ved siden av religiøst og kulturelt press også 
sliter med fattigdom og de ekstreme økonomiske forskjellene 
i landet. Dette er særlig tydelig i søppelbyene, slummene 
rundt Kairo hvor arbeid er å sortere millionbyens avfall, som 
også er næringskilde for mange. I Øvre-Egypt er lav utdan-
nelse og fordommer blant både kristne og muslimer et stort 
problem, sammen med fattigdom og mangel på utvikling.

I dette samfunnet er det viktig å gi utdannelse og beskyttel-
se, spesielt for kvinner, som er særdeles utsatt for overgrep.  
Også trusselen fra militante grupper og terrorister er en del 
av hverdagen for kristne i Egypt. I 2017 var det flere dødelige 
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angrep, attentater og forsøk på voldshandlinger og terror i 
Egypt. Blant angrepene kan nevnes bombingen av to kirker 
på Palmesøndag, hvor over 40 mennesker ble drept og langt 
over 100 såret.

Arbeid i menigheten
Gjennom 2017 har Hoeggen Menighet flere ganger tatt opp 
Egypt som et ledd i forbønnen, spesielt i forbindelse med 
hendelser i Egypt og markeringer av menighetens misjons og 
solidaritetsarbeid. Menigheten har ved kollekt i gudstjeneste 
og på andre samlinger gitt 14478 til Stefanusalliansens part-
nere i Egypt, dette fordeler seg på 3 ofringer og kollekt på et 
hyggetreff i oktober hvor Vigdis Bjorå fortalte om Egypt og 
Stefanusaliansen. 
Eivind Rindal, dro i mai 2017 på en ukes studietur til Egypt i 
regi av Stefanusalliansen, hvor han fikk besøkt Stefanusbarna 
i Kairo, Anafora og en av kirkene som ble angrepet i 2011 i 
Aleksandria. I etterkant av turen ble det holdt en presenta-
sjon på kirkekaffen i Hoeggen, om Egypt og situasjonen for 
kristne i landet. For denne turen fikk Eivind et stipend fra 
menigheten på 5 000 kroner. 
11. november ble fakkeltog for forfulgte kristne arrangert i 
Trondheim, tema var «Totalitær nasjonalisme knebler trosfri-
heten». Mange fra menigheten deltok i forbindelse med dette 
arrangementet, både i selve fakkeltoget og i planleggingen. 

Anbefalinger til menighetsrådet
Spørsmålet om forfulgte kristne er et som engasjerer og rører 
mange. Dette er et viktig spørsmål som Hoeggen menighet 
har løftet frem. Allerede etter et år har prosjektet lyktes med å 
spre informasjon og øke bevisstheten i menigheten, på tross 
av dette er det rom for å gjøre mere. På bakgrunn av dette 
anbefaler jeg at Hoeggen menighet viderefører samarbeidet 
med Stefanusalliansen, og at det også i 2018 legges opp til 

både kollekter og forbønn i gudstjeneste for våre kristne søs-
ken i Egypt. Menighetsrådet bør vurdere om ikke andre deler 
av menighetens arbeid, som for eksempel det som retter 
seg mot barn og ungdom, også bør inkluderes i arbeidet for 
Egypt. 

Inkludering og funksjonshemmede i Vietnam 
Kontaktperson: Arild Fehn

Sted
Tien Giang provinsen i Mekongdeltaet

Bakgrunn for prosjektet
Prosjektet består i å skape nye muligheter for barn med funk-
sjonshemninger, gjennom tidlig intervensjon, integrering og 
oppfølging fra Ressurssenteret og lokalsamfunnet. Arbeidet 
har pågått i mange år, og lærerne ved Ressurssenteret har fått 
spesialkompetanse til å ivareta barn med spesielle behov. De-
res kunnskap, metode og praktiske erfaring brukes nå også til 
å lære opp lærere, rektorer og annet undervisningspersonale 
i hele provinsen.

Utvikling og gjennomføring
Foreldre til barn med funksjonshemninger får informasjon 
om verdien av utdanning. Lærer og skoleledere forstår at 
retten til utdanning er uavhengig av barnas funksjonsnivå. 
Foreldrene har tillit til servicen på Ressurssenteret, har lært 
seg tidlig oppfølging, og barna har fått bedre helse. Med-
lemmer av støtteteam i lokalsamfunnet har lært om hvordan 
kommunikasjon kan brukes til å identifisere barn som trenger 
tidlig oppfølging. Barna får individuell oppfølging, psyko- 
motorisk terapi og rehabilitering.

Skoleklasse ved ressurssenteret

Økonomiutvalget
Leder: Arne Almklov

Økonomiutvalget har hatt følgende medlemmer: 
Gregor-Andre Berge, Arne Almklov og Sverre Stensby (MR).

Arbeidsoppgavene i 2017 har vært utarbeidelse av forslag til 
budsjett og offerliste, samt deltakelse på MR-møter vedrøren-
de  budsjett og regnskap.

Diakoniutvalget
Heide Thorsen, Tore Sæter, Siri Kirkvold, Ragnhild Sødahl,  
Martha Rødsjø og  Odd Cato Stai.

Barnehage og sivilsamfunnsentre i Kairo

Biskop Thomas.
Anafora
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Husutvalget
Ledere:  Kirsten Reknes og Helen A. Fornes

30. november sluttet Kirsten Reknes og ny Huskomite over-
tok. Den består av:  Helen A. Fornes, Liv Haarsaker Olsen, Liv 
Alfer og Heide Thorsen.
Den nye Huskomiteen retter stor takk til Kirsten for det 
enestående arbeide, omsorg og hygge hun har bidratt med 
gjennom 30 år i komiteen!

Tiltak
Våre oppgaver har bestått av:
• Rydding og ettersyn av kjøkkenet, kirketorget og våpen-

huset.
• Vask av skuffer og skap på kjøkkenet. Oppfølging av 

kjølerommet.
• Holde orden i skuffer og skap på kjøkkenet.
• Pynting av bordene på kirketorget, vanning og stell av 

plantene pluss krukkene ved hovedinngangen til kirka. 
Kirketorget har vært fulgt opp med blomsterdekora-
sjoner som passer til kirkeårets tider.

• Stell av tekstiler og innkjøp av ting som mangler til kjøk-
kenet og kirketorget.

• Organisering av vårdugnad inne med kveldsmat m.m..

Årlig rundvask av alle toaletter følges opp og bestilles av 
administrasjonen hos renholdsbyrå.
Husutvalget har hatt løpende kontakt om forskjellige gjøre-
mål til enhver tid.

Oppslutning
Det er behov for større oppslutning ved innedugnaden. De 
fleste som møter deltar ved uteaktivitetene.

Vurdering
Siden det er stor aktivitet på kjøkkenet, ønsker Husutvalget at 
kjøkkenet blir rundvasket en gang i året av renholdsbyrå.
Vi takker alle som bidrar til å holde kjøkkenet og kirketorget 
rent og ryddig.

Gudstenesteutvalget
Leder: Turid Follestad

Deltakarar: Andreas Hilmo Grandy-Teig (sokneprest), Oddrun 
Bølset (kantor), May-Britt Hofsli (MR), Oddfrid S. Tennfjord, Pål 
Stenumgard, Turid Follestad (leiar)

Aktivitetar i 2017: Utvalget har hatt tre møte i 2017, to i vårse-
mesteret og eitt i haustsemesteret. 
I tillegg til jamnlig evaluering av gudsteneste i Hoeggen, 
nemner vi spesielt to saker utvalget diskuterte i 2017: 
• Ferdigstilling av utkast til revisjon av ordning for hovud-

gudstenesta. Gudstenesteutvalget sitt forslag vart levert 
til MR for vidare behandling. 

• Innføring av gudstenestegruppe

Uteutvalget
 Uteutvalget har følgende medlemmer: 
Asbjørn Reknes, Ingjerd Landrø, Magne Børset 
og Torry Unsgaard.

KFUM speidere
Hoeggen-speiderne har hatt et stabilt medlemsantall i 2017, 
sjøl om det har vært en del utskiftninger.
Ved utgangen av året var vi 4 oppdagere (1. - 4. klasse),  
10 vandrere (5. - 10. klasse), 1 rover og 5 ledere.
Kristine Bakken er hovedleder for vandrerne med hjelp av 
Kenneth Nesdal og Runar Fredagsvik.
Øystein Grøvlen er gruppeleder og hovedleder for oppdager-
ne med hjelp av Oda Haugland og Sir Bremdal.
Torsdag kl. 18.00 – 19.45 er felles møtetidspunkt for alle spei-
derne. Vandrerne og oppdagerne har hatt en del felles møter, 
og en del møter hver for seg.  De fleste møtene er utendørs 
på Steinan, men vi har også en del møter i Hoeggen kirke. 
Blant felles-aktiviteter i året som gikk kan nevnes:  Bålkos m/
foreldre og søsken, pionering, primitiv matlaging, naturkjenn-
skap, overnattingsturer til Froskedammen og Kløverhytta, 
Capture the flag, familiefest og juleverksted.  

Oppdagerne baserte på våren programmet på semestermer-
ket “Jord”.  Vi jobbet med følgende merker: Baden Powell, 
Søppel, Pionering/kryssurring, Dyrespor og Kunst i naturen.
På høsten baserte vi programmet på semestermerket “Opp”, 
og jobbet med følgende merker: Tre, Klatre, Dyr og Astrono-
mi.  Vi hadde også et temamøte om bruk av refleks.

Vandrerne brukte mange av vårens møter til å forberede seg 
på temaer som førstehjelp, orientering og pionering som 
er en stor del av kretskonkurransen Trønderspeider i Friluft 
(TSF). Vandrerne ble beste KFUK/KFUM-patrulje og kvalifiser-
te seg til NM på Elverum.  På NM i speiding ble Hoeggen nr 
59 av 124 patruljer.   På høsten jobbet vandrerne blant annet 
med  merket «Digital speiding», morse og kodeknekking.  Vi 
hadde også Jamboree on the Internet (JOTI) i kirka i oktober.  
Noen av vandrerne var også med på snøhuletur i Meldal og 
noen deltok på landsleiren til Norges speiderforbund i Bodø.

Vi har har i 2017 hatt et godt samarbeid med Hoeggen me-
nighet og bidratt på friluftsgudstjeneste, kirkejubileumshelg, 
Fasteaksjonen, felles grilling med Kor Artig og adventsguds-
tjeneste med overlevering av Betlehemslyset.  Vi takker også 
for den finansielle støtten vi har fått fra Hoeggen menighet.

Vi trenger å bli litt flere og må fortsette å satse på rekruttering 
i 2018. Spesielt trenger vi å få flere oppdagere (1. - 4. klasse), 
og spesielt flere jenter.  Roverlaget har ikke hatt aktivitet i 
2017. Roverarbeidet er viktig for å kunne holde på de eldste 
speiderne slik at vi har et grunnlag for å rekruttere nye ledere.  
I 2018 vil de eldste vandrerne komme i roveralder, og vi satser 
på å få i gang ny aktivitet. Vi kunne trenge flere ledere, og vil 
prøve å rekruttere flere ledere i 2018.

For mer informasjon om Hoeggenspeiderne se nettsida vår 
http://hoeggen.kmspeider.no/hoeggen. 
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Bilder fra friluftsgudstjenesten ved froskedammen 2017. Foto Svasol
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Stemninger fra 2017
Foto: Andreas Grandy-Teig 


