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Strinda, Berg og Strindheim menighetsråd
Torsdag 24.05.2018
kl. 18.00 – 20.00
Moholt menighetshus

Til stede:
Fra Strinda MR: Gunn Bakken, Ann Kristin Nilsen Okstad, Trond Roland, Anne Sofie Hovdenakk
Stenersen, Erlend Storli, Kristian Steinnes, Monica Håseth, Gølin Kringen, Ingrid Melve, Egil
Iversen.
Fra Berg MR: Bergljot Svanholm, Inger Johanne Seland, Eivind Almaas, John Dagfinn Larsen,
Kristian Abrahamsen.
Fra Strindheim MR: Lise Martinussen, Inger Helén Sørlien, Bente Dahl, Ingvild Kalland, Lillian
Sliper.
Referent: Menighetsforvalter Rigmor Hølmo (fra Strindheim)
Andre: Kateket Odd Erik Stendahl, prost Nils Åge Aune, kapellan Børre Rindal, Lise Brækken.
Møteleder/ordstyrer: Ingrid Melve.

Saksliste:
Status for samarbeid om konfirmantopplæring – hva er konkrete planer for høsten
2018/våren 2019?
Lise M. og Trond skal ha villmarksleir sammen i august. De konfirmantene som velger 63 gr. nord,
har alt felles for de tre menighetene.
For alle andre konfirmanter blir det felles leir på Solhaug. De som ikke velger 63 gr. nord, har
adskilte opplegg utenom leiren.
Det ble en del spørsmål om priser på konfirmantopplegget. Det bør være samme pris i alle
menigheter for samme opplegg, men differensieres ut fra hvilket opplegg som velges. F.eks. blir det
adskillig dyrere for villmarkskonfirmantene enn for de som velger KRIK. Prisen bør fastsettes i alle
menighetsråd snarest. Rigmor Hølmo kommer med et forslag ut fra kostnader som har vært
tidligere.
Status for samarbeid om voksnes trosopplæring – kurs og invitasjoner på tvers
Disse tilbudene annonseres fra høsten 2018 i alle de tre menighetene:
• Bibelkurs (fire samlinger) til høsten i Berg kirke
• Bibelmeditasjon ca. en søndagskveld i måneden i Strindheim kirke
• Åpen kirke med musikk, meditasjon og gudstjeneste på onsdager i Strinda kirke
• Det er også tanken at konfirmantforeldrene får tilbud om å delta på kurset i Berg
Status for samarbeid om diakoni
Ingen av diakonene var til stede for å fortelle om status.
• Det er viktig med nærhet og tilhørighet, spesielt for de eldre – som gjerne ikke er så mobile
som de yngre.
• Ungdomsdiakoni kan være menighetsovergripende.
• Frivillige trengs på tvers av menighetsgrenser
• Vi har større ambisjoner for arbeidet enn vi har greid å oppnå. Dette må det jobbes videre
med!
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Hva er behovene rundt oss? Tenk både unge, studenter og eldre. (Det er kanskje ikke
studentene som har størst behov, da de har mange tilbud i andre menigheter og
organisasjoner.) Diakoniutvalgene bes komme med ideer til tiltak.

Orientering om prostiet og forsøk med stor-prosti
Fra 1. april utgjør Strinda, Heimdal og Byåsen ett felles prosti med Nils Åge Aune som prost. Dette
er en forsøksordning som skal gå i tre år. Prestene vil merke det mest, men i hovedsak skal de være
i «sin» menighet. Oddvar Gudmestad skal ha 20 % av sin stilling øremerket prosteoppgaver,
hovedsakelig knyttet til gravferd.
De fire prestene i Strinda, Berg og Strindheim må dele mellom seg eller samarbeide om
gudstjenester, gravferder og konfirmantarbeid. Konsekvensen blir også at aktiviteten må reduseres
noe.
For 2018 skal presteressursene for Trondheim reduseres med to stillinger. Det vil ikke gå ut over
bare våre menigheter, men fordeles over hele byen. Alle prester – og særlig prostiprestene – må
påregne å gjøre tjeneste over alt. Men konsekvensene vil bli mest synlig hos oss, i
Tempe/Bratsberg/Hoeggen og i Ilen, i og med at disse menighetene akkurat nå hadde prester som
sluttet. Disse vil ikke få erstatning med egne, nye prester.
Det kom opp et spørsmål om menighetene kan «kjøpe» en presteressurs – altså betale for det selv,
f.eks. gjennom givertjeneste. Det virket ikke som prosten var veldig giret på at en enkeltmenighet
betaler en prest for å utføre en gudstjeneste.
Trosopplæring – fungerer dagens modell? Hvilke avklaringer trenger vi for å samarbeide?
Samarbeid er nødvendig pga. begrensede tildelte midler og at vi skal ha kvalifiserte ansatte. Strinda,
Berg og Strindheim utgjør en «enhet». Barn trenger relasjoner (gjenkjennelse, ikke bare nye folk for
hver gang).
Ville det hjelpe på deltakelsen å tenke skolegrenser i stedet for menighetsgrenser?
Undersøkelse viser at menigheter som har lyktes best med trosopplæring, er de som har en
kombinasjon av faste tiltak og punkttiltak.
Odd Erik er positiv til en eventuell sammenslåing av trosopplæringsutvalgene, men det må være
opp til utvalgene. Odd Erik bes tromme dem sammen til et møte om saken.
For øvrig:
• Alle menigheter må få eller ha en VI-holdning. Vi arrangerer ting SAMMEN.
• Hvert menighetsråd utpeker én representant som utgjør et arbeidsutvalg for felles
menighetsrådsforum. Dette utvalget avgjør når det er behov for å møtes i fulle menighetsråd.

Trondheim, 29.05.2018
Rigmor Hølmo
menighetsforvalter
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