
 

PROTOKOLL FRA MØTE I STRINDA MENIGHETSRÅD 

Torsdag 30. august 2018, kl 18.30 – 20.30, Menighetskontoret, Brøsetveien 168 

Tilstede: Kristian Steinnes, Ann Kristin N. Okstad, Marie Hoel, Gunn Bakken, Monica Haaseth, 

Ingrid Melve, Trond Roland, Marie Gulla, Gølin Irene Kringen, Erlend Storli 

Forfall: Anne Sofie Hovdenak Stenersen 

Innkalling og saksliste  

Innkalling og saksliste godkjennes. 

Sak 23/18: Godkjenning av referat fra møte 21.06.2018 

Vedtak: Referat fra møtet 21.06.2018 godkjennes.  

Sak 24/18: Regnskap første halvår 2018 

Orientering: Regnskap for Strinda menighet for første halvår 2018 lagt fram til orientering.   

Sak 25/18: TV-aksjonen 2018 til Kirkens bymisjon 

Diskusjon: TV-aksjonen 21.10.2018 går i år til Kirkens bymisjon.  
Vi er bedt om å vurdere: 

• Å skaffe flere bøssebærere 

• Sette tematikken på dagsorden 

• Samle inn penger til TV-aksjonen 

Foreslåtte tiltak; invitere inn en representant fra Kirkens bymisjon i gudstjenesten uken 

før for informering og oppfordre til å melde seg som bøssebærere.  

Sak 26/18: Samarbeid med Strindheim og Berg 

Diskusjon: Samarbeidet om konfirmanter er etablert, og felles leir for Strindheim, Berg og Strinda 

på 63 grader nord ble arrangert i august.  

Sak 27/18: Forberedelse til valg 2019 

Diskusjon: Menighetsrådet er valgstyre for valg av nytt menighetsråd i 2019. Vi har tidligere hatt 

utfordringer med å sette sammen lister med mange nok kandidater, og å finne varierte 

kandidater med hensyn på alder, kjønn, bosted og synspunkter.   

Hoeggen, Tempe og Leira ønsker å søke om felles menighetsråd for de tre menighetene, 

og vi bør starte diskusjon om det også er et alternativ for Strinda, Berg og Strindheim. En 

søknad bør i så fall leveres i løpet av høsten. 

Saken bør utredes nærmere i forhold til hvilke konsekvenser vil en sammenslåing av 

menighetsråd gi samt om de andre menighetsrådene også ønsker å se på dette 

nærmere.  

Sak 28/18: Grønn menighet 

Orientering: Strinda menighet har arbeidet med å bli grønn menighet, og det ble gitt en orientering 

om status for arbeidet. Nærmere informasjon finnes på: https://kirken.no/nb-

NO/gronnkirke/gronn-menighet/  

 Det ble en diskusjon rundt temaet. Enighet om viktigheten av å ta vare på jorden vår og 

være det bevist, men det er ikke et behov for å bli stemplet som en grønn menighet. 

Kom frem flere gode forslag til konkrete tiltak som kan gjøres i menigheten.  

  

https://kirken.no/nb-NO/gronnkirke/gronn-menighet/
https://kirken.no/nb-NO/gronnkirke/gronn-menighet/
https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/trondheim-kirkelige-fellesrad/menigheter/strinda-menighet/


Eventuelt:  

Orienteringssaker fra menigheten: 

• Beredskapsplan ved seksuelle overgrep er det jobbet med.  

• Busstur for menigheten til Statsbygda og Agdenes 13. september.  

• Er gitt et flygel til menigheten i gave. Plassert i menighetshuset.  

• Det er bestilt lyddemping til menighetshuset, utførelse i september.  

• Letes fortsatt etter en vaktmester til menighetshuset 

• Presentasjon av årets konfirmanter førstkommende søndag 

• Trosopplæringsutvalget har avholdt møte. Et tema har vært barnearbeidet i Strinda og Berg 

menigheter.  

 

Neste møte: 
27. september 2018 

__________________________________ 

Referent Marie Hoel 


