
1 
 

ÅRSMELDING CHARLOTTENLUND MENIGHET 
 
2018 
 
 

 
 
 
 
www.racha.no  
Følg oss også på facebook 
 www.facebook.com/ranheimogcharlottenlund  
 
Innhold:  
Råd, utvalg og ansatte     s.2-3 
Gudstjenester                   s. 4 
Barn og unge                     s. 5-6 
Diakoni                               s. 7-8 
Konfirmanter                     s. 9 
Musikk                                s. 10 
Informasjonsarbeid          s. 11 
Framblikk                            s. 12 
Regnskapstall for 2018    s. 13 
 
 
 
 

http://www.racha.no/
http://www.facebook.com/ranheimogcharlottenlund


2 
 

MENIGHETSRÅDET  
 Menighetens øverste valgte organ 
 
Menighetsrådets sammensetning  
Leder: Ane Kathrine Myhrvold Strømman   

Nestleder/ Representant til trosopplæringsutvalget: Munan Elgsæther 
Sekretær: Finn-Ove Lium 
Representant til Kirkelig Fellesråd og husstyret: 
Anita Kathrine Olsen  
Kontakt for Grønn menighet og Trosopplæringsutvalget: 
Ingrid Steensnæs  
Representanter til Diakoniutvalget:  
Dina Margrethe Berg, Jørgen Moe Sand 
Rådsmedlem og representant til husstyret:  
Robert John Drysdale   
Vara og representant til husstyret: 
Ellen-Marie Fuglevik   
Vara i permisjon:  
Mirjam Hagen 
Fast geistlig medlem: Sokneprest Skule Bjørnstad 
SB674@kirken.no  - 941 33 809 

Vara: Sokneprest Morten Andersen 
MA376@kirken.no   - 941 43 368 
 
Diakoniutvalget 
Diakoniutvalget består av: 
Margit Gravdahl, Astrid Johnsen 
Dina Margrethe Berg og Jørgen Moe Sand  
Diakon Marit Stene Aalstad er utvalgets sekretær. 
Diakoniutvalget har gjennom året planlagt og gjennomført diakonal virksomhet 
i menigheten, se eget punkt om diakoni og trosopplæring. 
 
Husstyret 
Husstyret har i 2018 bestått av Robert Drysdale, Ellen-Marie Fuglevik og Anita 
Olsen, alle fra menighetsrådet. Husstyret har tatt et særlig ansvar for 
reparasjon av konfirmantkapper, og for vårdugnad i og rundt kirken.                    

mailto:SB674@kirken.no
mailto:MA376@kirken.no
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Her har også Charlottenlund Speidergruppe gjort en betydelig innsats. Laila 
Østnor Døllner har også deltatt i arbeidet med konfirmantkappene. 

Representasjon i Styringsgruppa for trosopplæringsarbeidet i Strinda prosti 
Charlottenlund og Ranheim menigheter har fra 2016 hatt felles representant i 
Styringsgruppa for trosopplæringsarbeidet i Strinda prosti. 
Ingrid Steensnæs har representert begge menigheter. 
 

MENIGHETENS ANSATTE med epost og telefonnummer 

Menighetsforvalter Inger Stabell Settemsdal 
IS353@kirken.no   - 941 46 826 

Sokneprest, hovedansvar Charlottenlund: Skule Bjørnstad  
SB674@kirken.no  - 941 33 809  

Soknediakon Marit Stene Aalstad          
MA976@kirken.no 941 30 683 

Sokneprest, hovedansvar Ranheim Morten Andersen (delvis sykmeldt fra 

mars) 
MA376@kirken.no  - 941 43 368 

Kapellan: Wiebke Halvorsrud Hummelgård  
WH342@kirken.no – 941 62 785  

Kantor: Anita Ewa Bobzin Christiansen 
AC327@kirken.no  - 911 34 956 

Kirketjener: Sarmad Tomas  
ST393@kirken.no – 912 43 457 

Diakoniarbeider for barn og unge: Hanne Moxness 
HM976@kirken.no  994 79 373 

Undervisningsleder : Knut Ove Sætherskar                          
KS672@kirken.no 920 57 911  

Menighetspedagog: Marie Hauge                                                         
MG696@kirken.no
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GUDSTJENESTER   

Det er gudstjenester hver 14. dag i Charlottenlund kirke, og ekstra i høytider og 
ved konfirmasjon. De andre søndagene er det gudstjenester i Ranheim kirke.  I 
tillegg har vi hatt 5 gudstjenester til sammen på institusjonene Brundalen og 
Charlottenlund helse- og velferdssenter.                                                                                                   
Dåpsfamilier har bidratt med tekstlesing under dåpen i gudstjenestene.  Vi har 
hatt familiegudstjeneste i Charlottenlund etter hver kirkemiddag, det vil si en 
gang i måneden.  I noen tilfeller gjorde det at det ble tre gudstjenester den 
måneden i Charlottenlund.   

Konfirmantgrupper har deltatt med oppgaver i gudstjenesten. 

Charlottenlund Speidergruppe har deltatt ved gudstjeneste også dette året.  Vi 
setter pris på det og annen kontakt vi har med dem.  De er organisert via Norsk 
Speiderforbund (NSF). 

Medlemmer av menighetsrådet har også vært med som frivillige i 
gudstjenestene. 

Barnebordene står alltid framme, det finnes tegnemuligheter knyttet til 
gudstjenestens tema og ei kasse med bøker og leker. 
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BARN OG UNGE 

 

  

Hovedfokuset for arbeidet med barn og unge i våre menigheter har vært å 
bygge relasjoner. Dette har blitt gjort med at vi har knyttet flere av 
trosopplæringstiltakene våre til Kirkemiddag og Smak av himmel (tidligere 
Spagettigudstjeneste) for å vise familiene at det finnes et felleskap og miljø for 
dem i kirkene våre. I tillegg satser vi tungt på Babysang og relasjonsbygging 
med foreldrene der. Vi bruker 20% stilling på Babysangen, serverer god lunsj og 
setter av mye tid til prat og omsorg til de som dukker opp. Grunnen til dette er 
at vi ser en trend til synkende oppmøte til flere av punkttiltakene, og vi tror at 
noe av grunnen til dette er at familiene har liten eller ingen tilknytting eller 
relasjon til kirken.  
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Vi har i løpet av året gått fra å holde trosopplæringstiltakene våre to forskjellige 
steder, til å samkjøre aktivitetene i Ranheim og Charlottenlund menigheter. 
Dette vil vi fortsette med, da vi går mot å bli en menighet. Fordelen med å 
samkjøre tiltakene på denne måten er at vi frigjør arbeidsressurser, og heller 
kan stille mannsterke når det gjelder. 

Et eksempel er Kirkerottene, som er et tiltak for femåringer. En forestilling som 
er i Charlottenlund kirke om våren, og kirken er fylt med begeistrede 
femåringer og voksne som er med dem. 

 

Frivilligheten i arbeidet for barn og unge er god på enkelte tiltak. For å nevne et 
eksempel var det nesten 50 voksne medvandrere som meldte seg til 
pilegrimsvandring med konfirmanter. Samtidig ser vi et økende behov for 
frivillig. Spesielt til Kirkemiddag og Smak av himmel.  

Trosopplæringen sender hvert år en detaljert rapport til Bispedømmet. De som 
ønsker det kan ta kontakt med Undervisningsleder Knut Ove Sætherskar: 
ks672@kirken.no for å få denne tilsendt.  

 

Noen tall. Fremmøte 2018  

 Ranheim Charlottenlund 

Dåpskurs 57 73 

Babysang 55 32 
Åpent lekested 0 2 

Krøllekveld for 2åringer 13 7 
Adventssamling for 
3åringer 

10 6 

4årsklubb 6 5 

Kirkerotter- for 5åringer 52 52 
Farvel herr Muffin (5år) 32 38 

Helt førsteklasses. 
Utdeling av 6årsbok 

7 18 

Alt er skapt. 6åringer 1 4 

Superhelter. 10åringer 8 8 
Lys Våken. 11åringer Avlyst Avlyst 

Lang natts ferd mot dag 
11-12åringer 

91 8 

Konfirmanter 92 68 
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Sommerleir (etter 
konfirmasjon) 

Avlyst Avlyst 

Andre tiltak:   
Prosjektkoret «Syng en 
sang»( på 
tårnagentgudstjenesten) 

(se bilde i midten 
nederst i collagen) 

 

Juletrefest Ca 40  
Kirkemiddag m tiltak 90+  

Smak av himmel m. tiltak: 90-100 
uten tiltak: opp mot 30 

 

Kirkemiddag uten tiltak 30-40  
   

   
 

DIAKONI 

Juletrefest etter familiegudstjeneste 
Denne ble arrangert som en utvidet kirkekaffe etter familiegudstjeneste 
7.januar, på Kristi Åpenbaringsdag.  Noen kom direkte til festen, andre var med 
på gudstjenesten. Dette ser ut til å være et konsept som fungerer. God 
stemning og god respons. 
 
Tirsdagsprogram i Charlottenlund kirke 
Vi har hatt som mål å ha tilbud om aktivitet hver tirsdag.  Formiddagene har 
vært fylt med enten babysang, kaffe & bibel eller tirsdagstreff.    Disse 
arrangementene alternerer slik at det alltid er et arrangement i kirken tirsdag 
formiddag. Første tirsdag i hver måned er det kirkemiddag.  Her ønsker vi alle 
generasjoner velkommen til måltidsfellesskap, og det begynner å etableres en 
kjerne som kommer jevnlig. 

Kaffe & bibel 
Vi har møttes en tirsdag i måneden til samtale om 
livet, med utgangspunkt i kommende søndags 
tekst. Vi har servert kaffe/te og noe å bite i. 
Vertskap har vært Skule Bjørnstad og Marit Stene 
Aalstad. 

Grønn menighet 
Vi er grønn menighet. Hensikten er å vise at vi tar 
ansvar for forvaltning av skaperverket, og ønsker 

å inspirere menighetslemmene til miljøengasjement.    Arbeidsgruppe for grønn 
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menighet er diakon Marit Stene Aalstad, Ingrid Steensnæs fra menighetsrådet 
og sokneprest Skule Bjørnstad. Skaperverkets dag ble i 2018 arrangert med 
utegudstjeneste i Chamonix i juni.  

Høstfest  
Diakoniutvalget arrangerte minikonsert og høstfest i oktober. Konsert i 
kirkerommet ved kantor Anita Christiansen og med sang-solist. Bevertning og 
samtale om ny kirke i sideskipet. 

Allehelgensdag 
Allehelgensdag ble denne gangen markert ved Åpen kirke i Ranheim lørdag og 
søndag. Charlottenlund diakoniutvalg bedro til dette. Det ble invitert til felles 
minnegudstjeneste i Ranheim kirke kl.17 på søndag. 

Adventsfrokost med juleverksted 
ble også arrangert som vanlig i desember. Denne gangen 2. søndag i advent. 
Det var ca. 30 deltakere. Her hadde vi også juleverksted for barn, det var  

Kirkekaffe 
Vi har som regel kirkekaffe etter gudstjenestene. Konfirmanter og 
konfirmantforeldre har vært benyttet til denne oppgaven innenfor en 
begrenset periode. 

Hyggetreff/ tirsdagstreff 
Månedlige samlinger i kirkestua. Lett og variert program, av og til med gjest 
utenfra. Det kommer i underkant av 15 deltakere i snitt på disse samlingene.  

Sorgarbeid 
Menigheten har også deltatt i et samarbeid i prostiet om sorgarbeid. Det blir 
startet sorggruppe i vårsemesteret på byplan etter kunngjøringer lokalt og i 
avisen. Det ble så sendte invitasjon til pårørende til informasjonskveld i Vår 
Frue kirke i september, og det ble på byplan startet opp 4 sorggrupper i 
etterkant. Bra fremmøte der og god respons på opplegget.  

Blomsterhilsen til jubilanter 

Diakoniutvalgets medlemmer går med blomsterhilsener til menighetens 85 - , 
90 - , 95 -og 100 åringer. Dette ble godt mottatt.  

Fasteaksjonen  

Aksjonen er et samarbeid mellom menigheten og Kirkens Nødhjelp. 

Aksjonsdagen var tirsdag 20. mars og ble gjennomført av konfirmanter, 

konfirmantforeldre, diakoniutvalg prest og diakon. Konfirmanter og foreldre 

fikk sammen informasjon om aksjonen. Konfirmantene går fra dør til dør og det 
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ble samlet inn kr.31.827,-  i kontanter. Husstandene som finn besøk ble 

oppfordret til å også gi sin gave via VIPPS og SMS.  

Menighetens misjonsprosjekt 

Menighetsrådet undertegnet en ny 4 -årig misjonsavtale med Det norske 

misjonsselskap i juni 2018. Fra å støtte et mindre prosjekt i Etiopia støtter vi nå 

NMS sitt arbeid Etiopia mer generelt. Menigheten samlet inn kr. 7562,- dette 

året. Misjonsprosjektet tas med i menighetens forbønn. På nettsidene legges 

det jevnlig ut informasjon om prosjektet. 

Kontakt med institusjoner 

Sykehjem 
Prest og kantor har vært jevnlig på besøk på Brundalen sykehjem. Sokneprest 
Skule Bjørnstad har vært kontaktperson opp mot helse og omsorg, besøkt 
Brundalen sykehjem. Kapellan Wiebke H. Hummelgård har vært kontaktperson 
og hatt presteansvar på Charlottenlund Helse- og Velferdssenter. Diakon Marit 
Stene Aalstad har besøkt brukere på sykehjemmene. 
 
Boliger for mennesker med utviklingshemming 
Det ligger noen boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming i 
menigheten og umiddelbar nærhet.  Vi holder kontakten med dem ved å 
invitere til felles tilrettelagt gudstjeneste i prostiet fastelavnssøndag, og til 
høsttakkefest i Nidarosdomen en hverdagskveld på høsten, for hele byen med 
omegn. Skule Bjørnstad har vært vår menighets og Strinda prostis kontakt inn i 
dette arbeidet.   

KONFIRMANTARBEIDET 
 
68 konfirmanter ble konfirmert våren 2018, og 60 nye meldte seg høsten 2018, 
til å konfirmeres våren 2019. Dette er et stort arbeid, som vi legger mye arbeid 
i.  Det er det alderstrinnet vi når størst prosent, og vi får god respons.   
   
Tilrettelegging 
Vi legger til rette for konfirmanter med spesielle behov av ulik art. 
 
Ramme 
Konfirmantene skrives inn i juni, og begynner undervisningen i september, med 
konfirmasjon i mai.  Det hele innledes med pilegrimsvandring fra Malvik til 
Ranheim kirke, med alle konfirmanter fra Ranheim og Charlottenlund. Dagen 
etter var det presentasjonsgudstjenester i begge kirker.   
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De er med på gruppeundervisning, weekend-leir, totalt minst 10 gudstjenester.  
Det er 4 felles gudstjenester og en gudstjeneste hvor hver konfirmant skal ha 
tjenesteoppgaver. I tillegg skal hver konfirmant være på fem valgfrie 
gudstjenester før konfirmasjon. Det er fasteaksjon med forberedelser rett før 
påske.  
   
Etter konfirmanttiden 
Etter konfirmanttiden er det tilbud om sommerleir og mulighet for å bli med 
videre som minileder. I 2018 ble det dessverre avlyst på grunn av manglende 
påmelding. 
 
MUSIKK 

 
 
Charlottenlund Gospelkor 
Charlottenlund Gospelkor har ca 40 registrerte medlemmer, og øver hver uke. 
Medlemmene er fra begynnelsen av 20-årsalderen opp til godt voksne. Fra 
høsten 2018 er mandag øvingsdag og koret øver i Charlottenlund kirke. Dirigent 
er Synnøve Hammer. 
Våren 2018 var Charlottenlund Gospelkor medvirkende på konsert med 
Vikelven Jazzband og Rappe Blandakor i april.  Egen vårkonsert ble det i 
Charlottenlund kirke.  Begge konsertene var godt besøkt, og det var god 
stemning.  
Høsten ble innledet med korseminar, og både sangpedagog Christer Aanestad 
og en av Nederlands fremste kordirigenter, Merel Martens, hadde hvert sitt 
seminar med koret, med stort utbytte.  I tillegg hadde vi mentorbesøk av Tove 
Ramlo. 
Gospelweekend på Rosenborg skole ble avsluttet med konsert i Lademoen 
kirke 20. september, der Oppdal Gospelkor også var med. 
Koret var også med på korvake i Nidarosdomen i oktober, en stor opplevelse.  
Rett før jul ble det avholdt julekonsert i Charlottenlund kirke, også det godt 
besøkt og med god respons. 
Koret tar gjerne imot flere medlemmer, ikke minst menn.   
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Konserter 
Charlottenlund Gospelkor har hatt to godt besøkte konserter; en på våren og 
en rett før jul. Menigheten v. kantor arrangerte en minikonsert i forbindelse 
med menighetens høstfest.   
Vi samarbeider med lokale musikkrefter. Kantor Anita Christiansen har ved 
flere anledninger hentet inn solister til gudstjenestene fra Kulturskolen og 
andre kontakter. Reppe Blandakor har gjort det til tradisjon å synge i 
Charlottenlund kirke hver advent, og fylte kirken også denne gangen.  
 
SYNLIGGJØRING. INFORMASJON UT 

Informasjonsbrosjyre gis ut hvert halvår. Her finner man tid og sted for 
gudstjenester og andre arrangementer. Brosjyrene ble trykket opp på 
menighetskontoret og lagt ut i kirkene og på kontoret. 

Nettsidene må stadig oppdateres for å være interessante. Hovedansvarlige i 
staben er Knut Ove Sætherskar, Marie Hauge og Skule Bjørnstad.  

Den ukentlige annonseringen av gudstjenester og arrangement gjennom 
Adresseavisens kirkeannonse fortsatte i 2018.  

Det er kontakt mellom menighetene og den nettbaserte Ranheimsavisa. 

Menighetens prester har bidratt til kirkespalten i avisa ved påske og adventstid. 
Staben formidler opplysninger om gudstjenester og andre aktuelle 
arrangement til Ranheimsavisa. 

STATISTIKK 

 2010 2011 2012 2013 
* 

2014 2015 2016 2017 2018 

Kirkemedlemmer 6995 7159 7173 7630 8066 
 

8031 8215 8312 8362 

Konfirmerte  53 75 60 70 62 55 62 56 68 

Gjennomsnitt 
gudstjenestefremmøte. 
Familiegudstjenester 

117 94 124 173 171 92 102 60 71 

Gjennomsnitt 
gudstjenestefremmøte. 
Ordinære høymesser 

75 78 75 88 152 85 87 70 89 

Gjennomsnitt 
nattverdgjester 

18 16 21 22 22 26 19 26 22 

Fremmøte julaften 179 202 326 204 204 197 151 216 192 

Dåp i Charlottenlund 
kirke 

16 14 25 43 22 21 21 21 19 
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*2013 var et unntaksår, da vi også huset Ranheims gudstjenester under   Ranheim kirkes 
rehabilitering.  

Totalt 85 barn tilhørende Charlottenlund ble døpt i en eller annen kirke i 2018.   

 VIKTIGE SAKER I MENIGHETSRÅDET. FRAMBLIKK 

Det ble avholdt menighetsmøte i Charlottenlund kirke i juni.  Her behandlet vi 
følgende saker: 

Gravlund.  Arbeidet skal avsluttes sommeren 2019, men tas i bruk et år 
etterpå, sommeren 2020  

Soknestruktur. Charlottenlund og Ranheim ett sokn?  Konklusjonen ble at 
menighetsmøte og menighetsrådet gikk inn for å søke om sammenslåing med 
Ranheim sogn. Tilbudene i Charlottenlund skal ikke falle bort, heller bygges 
videre opp.  Dette henger også sammen med spørsmålet om nytt kirkebygg. 

Kirkebygg.  Hva slags kirke vil vi være? 
Vi har i flere år utredet sak om nytt kirkebygg. Det arbeides med å erverve 
tomt, fortrinnsvis på Stokkbekken, mellom Brundalen sykehjem og 
Charlottenlund videregående skole. Denne tomten eies nå av Trondheim 
kommune. Charlottenlund menighet eier den nåværende kirketomten.   

Charlottenlund menighetsråd har vedtatt at vi ønsker et makeskifte - at vi 
overtar ny tomt på Stokkbekken, mot at nåværende tomt går over til 
Trondheim kommune. 

Samtidig arbeider vi videre sammen med Ranheim for å finpusse strategi for 
hva vi vil være som kirke her.  På bakgrunn av dette vil vi be Trondheim Bystyre 
bevilge penger til å bygge nye Charlottenlund kirke. 

Det har vært et utfordrende år i forhold til plass. Etter at kjelleretasjen ble 
stengt i januar, har vi ikke kunnet ha parallelle aktiviteter i Charlottenlund  
kirke.  Vi trenger mer plass! 

 

Trondheim, 7. mars  2019 

På vegne av ansatte og menighetsråd          Skule Bjørnstad, sokneprest 
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REGNSKAP 2018 - CHARLOTTENLUND MENIGHET 

 
Noen hovedtall: 

(Merverdiavgift er holdt utenfor i denne oppstillingen) 

 

 2018    Budsjett  2017 

Salgsinntekter 154.978 149.000 169.863  

Tilskudd bisped.råd 5.000 0 6.000  

Tilsk./ref.fellesråd 14.428 13.000 19.578 

Refusjoner diverse       10.563               1.000           6.131  

Ofringer eget arb. 42.004 40.000    42.850 

Ofringer andre 34.935 25.000 25.488 

Innsamlet fasteaksj. 31.827 - -        

Gaver/givertj. 13.000 0 9.000 

Renter 2.637 2.000 1.919 

Bruk av disp.fond 0 9.500 0 

 

Sum inntekter 309.372 239.500 280.829 

 

 

Varer/tjenester 189.692 204.500 212.154     

Ref. til andre 13.679 10.000   3.854  

Ovf. offer m.m. 34.935 25.000 25.488 

Ovf. fasteaksj. 31.827 - 

Tap på fordring 5.200 0 4.800 

 

Sum drifts.kostn. 275.333 239.500 246.296 

 

Resultat + 34.039 0 + 34.533 
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KOMMENTARER: 

Salgsinntekter  

består av konfirmantinnbetalinger (kr. 126.000) og innbetalinger på div. arrangementer som 

hyggetreff, juletrefest og trosopplæringstiltak. 

Husleieinntekter: kr. 18.400. 

 

Tilskudd Bispedømmeråd:  
Kr. 5.000 øremerket barne- og ungdomsarbeid. 

Tilskudd/refusjon fra Kirkelig fellesråd: Konfirmanttilskudd og refusjon av utlegg til 

trosopplæringen. 

Refusjoner diverse: Hovedsakelig fra Ranheim, refusjon for utlegg til 

konfirmantundervisning. 

Ofringer: Egen menighet kr. 42.004. Offer til andre: kr. 34.935. Gjenspeiles på utgiftssiden. 

Innsamlet beløp til fasteaksjonen, kr. 31.827, ble igjen tatt inn i menighetens regnskap. (Ført 

inn/ut i regnskapet på «Offer til andre» under aktivitet konfirmantarbeid. 

Gaver/minnegaver: Gaver kr. 13.000. 

Avsetning disposisjonsfond (overskudd): 

Regnskapet viser et overskudd på kr. 34.039. Det ble budsjettert med bruk av 

disposisjonsfondet på kr. 9.500 (underskudd).  

Overskuddet skyldes blant annet: 

Konfirmantarbeid viser et foreløpig overskudd. Det er budsjetter med lavere beløp på 

inntekter og høyere beløp på utgifter (kjøp av varer og tjenester). Denne aktiviteten følger 

skoleåret. Gaver/tilskudd: Kr. 13.000 og tilskudd fra bispedømmerådet kr. 5.000 er ikke 

budsjettert. 

Diakoni: Utgifter til bevertning på vårfest ble budsjettert med kr. 4.000. Disse utgiftene ble 

sponset av Stiftelsen Ranheim menighetssenter. 

Husleieinntekter: Kr. 18.400, budsjettert med kr. 15.500. 

 

Overskuddet kr. 34.039 overføres til disposisjonsfondet (avsetning ubundne fond). 

 

 

  

Varer/tjenester: til aktiviteter, læremidler, konfirmantleir, mat, bevertning, blomster, porto, 

banktjenester, annonser, honorarer, reiseutgifter mm. 

Refusjon til andre: Kr. 13.679 til Ranheim menighet for utlegg til konfirmantbibler.  

Overførte offer:  
Menighetens misjonsprosjekt: kr. 7.562. Overført til andre: kr. 27.373. Til sammen kr. 34.935. 

Tap på fordring: Ubetalt konfirmantavgift  2017/2018, avskrevet. 

 

 

KAPITAL PR. 31.12.17 

I bank er det til sammen kr. 282.117. Vi vil få kr. 27.637 i momskompensasjon. 

Vi har fakturert ut regninger for kr. 10.500 som ikke er betalt  

Leverandørgjelden er kr. 20.879. Fakturaene har forfall i 2019.  

 

 

 

Regnskapet føres av Kirkelig Fellesråd i Trondheim og revideres av Trondheim 

kommunerevisjon. 

 


