DEN NORSKE KIRKE
Strinda, Berg og Strindheim menighetsråd

Møtebok
Utvalg
Møtedato
Møtetid
Møtested

Strinda, Berg og Strindheim menighetsråd
Torsdag 18.01.2018
kl. 18.00 – 19.45
Strindheim kirke, sokkeletasjen

Til stede:
Fra Strinda MR: Kristian Steinnes, Ann Kristin Nilsen Okstad, Ingrid Melve, Gunn Bakken, Anne
Sofie Hovdenak Stenersen, Knut Iversen, Erlend Storli
Fra Berg MR: Inger Johanne Seland, Bergljot Svanholm
Fra Strindheim MR: Bente Dahl, Julie Tiller, Ingvild Kalland, Tone Schevik, Lillian Sliper, Helle
Voss Pütz.
Fra Kirkelig Fellesråd i Trondheim: Lise Andersen Wiseth.
På vegne av diakonene: Sølvi Rise
På vegne av konfirmantarbeiderne: Anna Kempe
På vegne av voksen trosopplæring: Børre Rindal
Møteleder/ordstyrer: Bente Dahl (Strindheim)
Referent: Rigmor Hølmo
Til åpning: Bente leste diktet «Spor i sand». Hovedessens: Du er båret. Hun spilte også sangen
«You raised me up».

Sak:
Ny soknestruktur i Trondheim
Hovedspørsmålet fra fellesrådet er: «Hvordan øke oppslutningen om kirkelivet i Trondheim?»
Underforstått: Går det gjennom sammenslåing av sokn, endring av soknegrenser og/eller samarbeid? Eller
ingen av delene?
Ut fra forrige møtes plan og ansattes fellesmøte var følgende vedlagt:
Referat fra felles MR-møte 19.10.2017
Referat fra felles stabsmøte 22.11.2017
Referat fra møte mellom Sølvi Rise og Ingun Bøe om diakoniarbeidet 14.12.2017
Referat fra møte mellom Børre Rindal og Lise Martinussen om voksen trosopplæring jan. 2018
Referat fra møte mellom Anna Kempe og Torunn Karlsen om konfirmantarbeidet 11.01.2018
Oversikt over Strinda menighets aktiviteter
Oversikt over Berg menighets aktiviteter
Oversikt over Strindheim menighets aktiviteter
En representant blant de ansatte innen diakoni (Sølvi Rise), voksen trosopplæring (Børre Rindal) og
konfirmantarbeidet (Anna Kempe) la fram sine tanker.
Deretter var det en del kommentarer til dette:
✓ Hvilken gevinst vil vi få ut av samarbeid innen disse tre feltene?
✓ Det er ikke lurt å ha et tiltak som flytter seg fra sted til sted, f.eks. Alfakurs.
✓ Frivillig arbeid må tilrettelegges uten at de frivillige blir «oppspist».
✓ Vi må tenke på den effektive bruken av de ressurser vi har – menneskelige og økonomiske. Hva gjør
vi for de pengene vi tildeles? Her må vi regne med å granskes av det offentlige.
✓ Iflg. Kirkelovens § 9 har menighetsrådene følgende hovedformål: «MR skal ha sin oppmerksomhet
henvendt på alt som kan gjøres for å vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan
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bli rikelig forkynt, syke og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om
gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. MR har ansvar for at kirkelig undervisning,
kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet.» Alt vi gjør, alle aktiviteter vi har, må være
i lys av dette.
✓ Det finnes ikke bare fysiske sperrer for å oppsøke nye steder, men også psykiske – blant unge som
eldre.
✓ Det er ikke enkelt å oppsøke nye miljø eller melde seg på tiltak der man ikke vet om man kjenner
noen.
Innspillene ble etterfulgt av gruppearbeid hvor alle MR var representert i de innledningsvis nevnte tre
kategorier.
Momenter fra voksen trosopplæring:
✓ Annonsere felles.
✓ Snakk sammen og få med flere
✓ Bruk alle slags sosiale medier.
Momenter fra diakoni:
✓ Vær der folk er. Vi må ikke bare ønske velkommen til OSS, men gå ut dit folket er, f.eks. for å møte
de unge. Glem heller ikke studentene.
Momenter fra konfirmantarbeidet:
✓ Vi trenger å samarbeide på forskjellige plan – både som ansatte og med konkrete tiltak. F.eks.
Tensing Norway-konsert m.m.
✓ Vær obs på å se alle. Vær åpne om og oppmerksom på at mange unge sliter psykisk.
Vedtak: En finner fram til ett eller flere arrangement/tiltak innen hver kategori som det jobbes videre med
med tanke på samarbeid. Fellestiltakene gjøres godt kjent i alle menighetene.
Neste felles MR-møte: Torsdag 24. mai kl.18.00 med Strinda MR som ansvarlig. Sted kunngjøres senere.

Trondheim, 19.01.2018
Rigmor Hølmo
menighetsforvalter
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