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Menighetsrådet 

Strinda menighetsråd 2018 
Ingrid Melve – leder 
Ann Kristin Nilsen Okstad – nestleder 
Marie Hoel – sekretær 
Kristian Steinnes – representant kirkelig fellesråd 
Gunn Bakken – vara til kirkelig fellesråd 
Trond Roland - sogneprest 
Monica Haaseth 
Gølin Irene Kringen 
Marie Gulla – permisjon til juli på grunn av skolegang 
Anne Sofie Hovdenak Stenersen – fast medlem fram til juli 2018, deretter møtende vara 
Erlend Storli – vara 
Knut Egil Iversen – vara 
Thea Munkebye – permisjon på grunn av skolegang 
 

Det har i 2018 vært avholdt 11 menighetsrådsmøter med i alt 46 behandlede saker. Flere 
fellesmøter ble avholdt om tettere samarbeid mellom Berg, Strindheim og Strinda sogn.  Alle 
menighetsrådene møttes i fellesmøter i januar, mai og desember. I tillegg er det avholdt en 
rekke arbeidsmøter i felles arbeidsutvalg.  
 
Det ble forberedt sak om mulig felles menighetsråd i valgperioden 2019-2023 til 
menighetsmøte i januar 2019. Etter diskusjoner høsten 2018 om mulighet for sammenslåing 
av menighetsrådene, ble det klart at ikke alle menighetene var enige. Samlokalisering av 
stabene i de tre menighetene er planlagt, mens menighetsrådene vil velges for hvert sogn.  
 
Samarbeid mellom menighetene Berg, Strindheim og Strinda vil fortsette.  
 
Det er startet arbeid med kirkebruksplan for Strinda, der vi ser på kirka, menighetshuset og 
andre steder menigheten har arbeid. Samarbeid med Berg og Strindheim medfører at 
Strinda menighet også har arbeid i Berg og Strindheim kirker (og for konfirmantene også noe 
samarbeid med Hoeggen). Menighetshuset har fått takplater som har forbedret akustikken. I 
2018 ble vedtektene for Stiftelsen Moholt menighetshus vedtatt endret. Disse er nå til 
behandling i Lotteri- og stiftelsestilsynet. 
 
Kirkerådet har hatt flere høringer, der menighetsrådet er spurt om innspill både til 
kirkeordning og liturgi (justering av hovedgudstjenesten og andre ordninger).  
 
Beredskapsplan for forebygging av seksuelle krenkelser og overgrep er vedtatt, og diakonen 
har løpende oppfølging av denne.  
 
Menighetsrådet har drøftet hvordan vi best bidrar til det grønne skiftet, og vi ønsker å bidra 
mest mulig praktisk uten å legge arbeid i sertifiseringer som for eksempel grønn menighet.  
 
Tre medarbeidere ble vigslet i 2018. Det er en styrking av menighetens bemanning.  
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2. april var det trippelvigsling i Strinda kirke: Diakon Ingun Synnøve Bøe (fra venstre) og 
kateketene Odd Erik Stendahl og Torunn Stavik Karlsen.  

 
 

Menighetens ansatte  

Menighetens ansatte i 2017 
Sokneprest i Strinda – Trond Roland 
Sokneprest i Berg – Bergljot Svanholm 
Kapellan i Strinda og Berg – Børre Rindal 
Kantor – Oddbjørn Sæbø 
Kantor og trosopplærer – Bjørn Vevang 
Kirketjener – Thommy Bangsund 
Menighetsforvalter – Lise Brækken 
Kateket – Torunn Karlsen  
Menighetspedagog i trosopplæringa – Øystein Sørensen 
Diakon – Ingun Synnøve Bøe 
Engasjement KRIK – Emilie Jåtog Henjum og Håkon Skretting 
Regnskap – Rigmor Hølmo  
Vikar menighetsforvalter – Hedwig Thyve Nystad (til og med april) 
 
Ansatte i Strinda sone / Strinda prosti 
Prost – Nils Åge Aune  
Prostiprest – Oddvar Gudmestad.  
Prostisekretær – Elisabeth Torp 
Avdelingsleder – Jarle Jacobsen 
Administrasjonskonsulent – Tone Varang 
Trosopplæringskoordinator – Odd Erik Stendahl 
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Gudstjenester og kirkelige handlinger  

Det er gudstjeneste i Strinda kirke hver 

søndag kl 11 og hverdagsgudstjeneste hver 

onsdag kl 19.  

Om sommeren er det fellesgudstjenester 

med Berg, annenhver i Berg kirke og 

Strinda kirke.  
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Tallene sier oss at i Strinda er det stabilitet som preger menigheten, med unntak av 
dåpstallene som blant annet påvirkes av barnekull i området. Tilflyttingen til Strinda er så 
høy at det stort sett veier opp for fallende medlemstall og fall i kirkelige handlinger som vi 
ser ellers i kirken, men også i Strinda ser vi at dåpstallene faller.  
 
Vi har et godt samarbeid med barnehagene og skolene i området. Barnehagene kommer på 
samlinger til jul og til påske, mens Eberg, Åsvang og Solbakken skole har julegudstjenester. 
Vi får gode tilbakemeldinger fra ansatte i barnehagene og det er de samme barnehagene 
som kommer igjen år etter år. 
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Regnskapstall 2018  

REGNSKAP 2018 

 
Noen hovedtall: 2018 Budsjett 2017  

Salgsinntekter 331.250 286.493 211 043 

Refusjoner 92.598 86.307 23.484 

Tilskudd fra fellesråd 24.188 24.200 23.617  

Ofringer eget arb. 95.026 90.000 113.726 

Ofringer andre 124.916 102.100 133.656 

Gaver/givertj. 54.120 46.000 104.223 

Sum driftsinnt. 722.098 635.100 609.748 

 

Varer/tjenester 414.043 546.100 396.242 

Ref. til andre 68.504 62.500 47.135 

Ovf. offer m.m. 124.916 102.100 133.656 

Gaver/tilsk. til andre 23.320 23.320 1.300 

Tap på fordring 8.100 8.300 6.500 

Sum driftsutg. 638.883 742.320 584.833 

Driftsresultat + 83.215 - 107.220 + 24.915 

 

Renter 3.601 2.300 8.287 

Bruk av disp.fond + 4.553 12.320 +.52.680 

Bruk av bundne fond 0 101.000 + 750 

Avsatt til disp.fond 0 0 - 2.820 

Avsatt til ubundne fond -78.492 - 22.300 

Avsatt til bundne fond  – 225 0 - 21.576 

Sum finansdisp. - 70.563 + 93.320 + 37.321 

Resultat + 12.652 - 13.900 + 62.237 

(Merverdiavgiften er holdt utenfor denne oppstillingen.) 

 

Salgsinntekter består av betaling fra deltakere (dvs. kontingenter, hvorav fra konfirmanter 

kr.300.000), kollekter på torsdagskafé o.l. 

Refusjoner: Kr.18.900 fra Berg vedr. div; kr.68.500 fra Strindheim vedr. konf.arb. 

Tilskudd Fellesråd: Konfirmanttilskudd for Strinda og Berg. 

Ofringer andre: Inkl. fasteaksjonen kr.32.100, misjonsprosjekt kr.17.700. 

Gaver/givertj.: Fra giroer innlagt i PR-brosjyrer og én fastegiver. 

Varer/tjenester: til aktiviteter, læremidler, konf.leirer,  mat, blomster, porto, banktjenester, 

annonser, trykking PR-brosjyrer, kursavgifter, honorarer, reiseutg., inventar og utstyr, møbler. 

Her var det budsjettert med kr.100.000 til møbler bak i kirka. Det rakk vi ikke gjøre noe med i 

2018, bortsett fra kr.8.000 til barnealter. 

Refundert til andre: Av beløpet er kr.42.900 til fellesrådet for lønn til KRIK-ledere.. 

Overførte offer: Inkl. fasteaksjonen og misjonsprosjekt. 

Gaver/tilskudd til andre: Hovedsakelig til Berg vedr. Amistad. Noe er refundert (ligger i  

refusjoner inntekt) 
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Tap på fordring: Ubetalte konfirmantkontingenter avskrevet. 

Bruk av disp.fond: Oppdekning av underskudd diakonale aktiviteter, aktiviteter for barn og 

Amistad (rest fra 2017). 

Bruk av bundne fond: Her var det budsjettert med at kr.100.000 skulle tas av kirkefondet til 

møbler i kirka. Ikke gjennomført/belastet fondet. 

Avsatt til disponible (ubundne) fond: Overskudd konf.arb. settes av til neste år. 

Avsatt til bundne fond: Renter kirkefond. 

 

BALANSE 

  2018 2017  

Kasse/bank  1.307.366 1.145.493  

Momskompensasjon  32.671 36.256  

Utfakturert, ikke forfalt  27.614 35.041  

Fakturert 2019, gjelder 2018  30 15.755 

Omløpsmidler  1.367.680 1.232.545 

 

Leverandørgjeld, ikke forfalt  87.663 39.344 

Kirkefond  449.252 449.027 

Orgelfond  2.428 2.428 

Bundne fond  451.680 451.455 

Disp.fond diakoni  503.944 505.196 

Disp.fond dåpsarbeid  0 481 

Ubundne fond  503.944 505.677 

 

Omløpsmidler  1.367.680 1.232.545 

- Leverandørgjeld  87.663 39.344 

- Bundne fond  451.680 451.455 

= Disponibel kapital  828.338 741.746 

- Øremerket diakoni  503.944 505.196 

- Øremerket dåpsarbeid  0 481 

Til fri benyttelse (disp.fond)  324.394 236.069 

 

Regnskapet føres av Kirkelig Fellesråd i Trondheim og revideres av Trondheim 

kommunerevisjon. 

 
Legat  

E Stendahl og hustru Caroline Stendahls legat fra 1888 yter bidrag til familier med vanskelig 

økonomi i Strinda sokn i forbindelse med konfirmasjon.  

Legatets kapital er pr. 31.12.18 kr 258 978. 

  



9 | S i d e  

 

Babysang 

Strinda og Berg menighet har hatt felles babysang i Berg kirke hver mandag utenom 

skoleferier. Det har til sammen vært 105 barn innom i 2018.  

 

Vi fører ikke oversikt over hvilke menigheter de kommer fra men det kommer mange fra 

Moholt, Angeltrøa, Lohove og Stokkanhaugen, samt området rundt Berg kirke. Dette viser at 

det fungerer å ha babysang sammen for flere menigheter, selv om det kun foregår i Berg 

kirke. Vi har først en sangstund på ca. 30 min før vi har lunsj. Vi har en fast frivillig som lager 

lunsj og passer på at alle har kaffe i koppen til enhver tid, og vi tilbyr å vugge babyene slik at 

mødrene får spist og slappet av. Dette er det mange som setter stor pris på, og de får tid til å 

bli kjent med hverandre. Flere sitter gjerne igjen en time eller to for både for lunsj og lek. 

Babysang har blitt et sted hvor man kan bli kjent med andre i samme situasjon, og et sted de 

kan kose seg med barnet sitt til rytmer, sang og lek. 

 

 

Ungdomsarbeid i Strinda og Berg 

2018 har vi satset ekstra på ungdomsarbeidet i menighetene Strinda og Berg. 

Ungdomsklubben i Berg kirke er felles for Strinda og Berg. Her fikk vi ny leder i starten av 

året. En gang i måneden er det ungdomskveld i kjelleren i Berg kirke. I mai hadde vi en 

avslutning for ungdomsarbeidet i klatreparken Høyt og lavt, og avsluttet i Rotvollfjæra med 

pizza og lek. Det deltok ca. 20 ungdommer denne dagen. 

  

I tillegg har vi fra høsten 2018 startet med lederkvelder en gang i måneden. De som går på 

ungdomslederkurs (10.klassinger) har eget kurs om hva det vil si å være en leder, mens de 

som er eldre har samlinger med refleksjon rundt ulike teologiske tema. Vi avslutter hver kveld 

med boller, samtaler og korssamling. Det deltar 12-20 hver gang. Dette styrker 

ungdomsmiljøet i menigheten, og ungdommer på tvers av årskull blir godt kjent med 

hverandre. 

 
Misjonsgruppa Amistad 

Amistad har dette året jobbet fram mot Ecuador-tur som ble gjennomført i høstferien 2018. 

Det var 13 påmeldte til turen, men på grunn av sykdom var det bare 10 som fikk til å være 

med. For første gang er vi flere voksne ledere: Ingun Bøe, Torunn Karlsen og Bergljot 

Svanholm. 

 

I løpet av året har ungdommene arrangert loppemarked, hatt flaskeinnsamlinger, solgt dopapir 

og vært med på dugnader. På de månedlige samlingene har vi hatt oppe tema som misjon, 

katolisisme, den lutherske kirka i Ecuador, land og kultur, og språk. Vi har forberedt sanger 

og innslag til turen. I mai arrangerte Amistad Latinsk Aften som en del av programmet til 

kulturkveldene.  

 

Turen til Ecuador var selvfølgelig høydepunktet. Den ble vellykket på alle måter. En dag var 

vi sammen med Bergs vennskapsmenighet Cristo Vive, to dager var vi på Tamboskolen, Berg 

menighets misjonsprosjekt, og en dag ble vi kjent med Misjonsalliansens arbeid i Guayaquil.  

Ungdommene er fremdeles svært aktive i ungdomsarbeidet i menighetene.  
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Ungdommer i Amistad-gruppa på skolebesøk i Ecuador  

 
Konfirmanter 

I 2017-2018 har 113 konfirmanter fulgt undervisning i Strinda og Berg kirke. 

Strinda kirke: 76 

Berg kirke: 37 

 

Konfirmantene har vært fordelt på gruppene:  

• Emmaus: Musikk, dans og drama 

• Emmaus: Hjertelaget 

• 63 grader nord 

• Krik 
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Undervisningen er lagt opp med noen fellessamlinger i løpet av året: Gudstjenesten, diakoni, 

misjon og pilegrimsvandring. Alle har hatt de samme temaene om Gud, Jesus, Den hellige 

ånd, Bibelen og etikk. Metode og aktiviteter har vært ulik ettersom hvilken gruppe de har 

fulgt. 

  

Musikk, dans og drama øvde inn ulike stykker til samtalegudstjenesten og deltok på 

salmekveld. 

  

Hjertelaget har vært i Vår frues kirke på suppeutdeling, lagd bingokveld på sykehjem og var 

leksehjelp for flyktninger gjennom KIA. 

  

63 grader nord startet konfirmantåret med en 6 dagers leir på Meråker. Her var det fjelltur, 5- 

kamp, motbakkeløp opp alpinbakken, og tur til Rypetoppen klatrepark. Resten av året hadde 

de færre samlinger enn de øvrige gruppene, men avsluttet med en overnattingstur i bymarka 

siste helga i april.  

  

KRIK har hatt undervisningene sine i gymsal på Berg skole og det har vært tre ulike grupper. 

Her har de gjort ulike fysiske aktiviteter med en undervisningsbolk midt i. I høst fikk vi nye 

KRIK-medarbeidere etter at Øyvind Blindheim ga seg etter flere år som leder for KRIK-

gruppene. Overgangen til nye ledere har gått veldig fint. 

  

Stort sett har vi fått positive tilbakemeldinger på konfirmantopplegget. Vi opplever at 

konfirmantene er engasjerte og opptatte av det samlingene dreier seg om. I og med at 

konfirmantene selv velger hvilken undervisingsgruppe de vil være med på, opplever vi at 

konfirmantene er fornøyde med hvordan timene og aktivitetene er lagt opp. 63 grader nord er 

den eneste gruppa hvor ikke alle som ønsket det fikk plass. 
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Trosopplæringi Strinda og Berg 

 
Det nasjonale slagordet for Kirkens trosopplæring er «Størst av alt», og logoen gjenspeiler både tro, 
håp og kjærlighet - og det store fellesskapet! 
 
TROSOPPLÆRINGSUTVALGET I STRINDA 2018 

Helga Ertesvåg, Gunn Bakken, Børre Rindal og Øystein Sørensen (sekretær). 4 møter 

 
TROSOPPLÆRINGSUTVALGET I BERG 2018 

Ole Magnus Lauritzen, Trude Hogstad Welde, Bergljot Svanholm og Øystein Sørensen 

(sekretær). 5 møter 

 
PEDAGOGRESSURSER STRINDA OG BERG 

Øystein Sørensen er ansatt i 100% stilling som menighetspedagog for Strinda og Berg. 

Bjørn Vevang er ansatt 40 % i trosopplæringa, med vekt på det musikalske. Han er samtidig 

kantor i Berg i 50%. Trosopplæringskoordinator for hele Strinda prosti, Odd Erik Stendahl, 

100%., som også inkluderer å lede trosopplæringa i Strindheim menighet. 

 
DÅPSSAMLINGER OG DÅPSMATERIELL 

Alle familier som melder dåp i Strinda og Berg ble invitert til dåpssamling i Moholt 

menighetshus/Strinda kirke. Oppmøtet er nær 100 %. De får praktisk innføring i det som skjer 

på dåpsdagen, samtale om hva dåp og dåpsløftet innebærer og informasjon om menighetens 

tilbud til barn og barnefamilier. Prestene har ansvaret. Menighetspedagoger har deltatt 3 

ganger. 
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ETABLERTE TILTAK FOR BERG OG STRINDA           (2017-tall i parentes) 

Hele året: Dåpskurs/dåpssamtale -  felles for Strinda og Berg  55/17 barn (56/20) 

   (Ikke det totale antall dåp, men dåpsamtale med dem som bor i Strinda/Berg!) 

 

BabySang – felles for Strinda og Berg i Berg kirke                          107 ulike barn (86)  

(Hver mandag utenom skoleferiene) 

 

Middag og trall/Middag for alle i Moholt menighetshus                          25 ulike barn (17) 

 Middag for alle startet høst 2018.  Ingen aldersprioritering. 

 

13.-14. jan Tårnagenter 3. klassinger i Strinda kirke (Strinda og Berg) 2/8 barn (10/12) 

26. jan  Jorda rundt på en dag      (Få barn - avlyst) 

13. feb:  Fra fest til faste i Moholt menighetshus   8  (3 i Berg krk) 

14. feb:  Fra fest til faste i Berg kirke     16 barn (21) 

07. apr:  Kirkerottene-teater i Strinda kirke    9/8 barn (5/0) 

24. apr:  Noahs ark-dag 2. klassinger Moholt/ Strindheim kirke 6/7 Strindheim  

   (I samarbeid med Strindheim menighet)   (3 Strinda) 

 03. mai: Noahs ark-dag 2. klassinger Berg kirke   5 barn (14) 

 6, 13, 20. sep Oppdag med Speider’n! 3. klassinger  (Strinda, Berg, Strh)  6 barn (3)  

25. aug: Førsteklasses 6 år Verksted Moholt m.hus   7 barn (0) 

26. aug: Førsteklasses 6 år Utdeling 6-årsbok Strinda kirke  7 barn (9) 

25. aug: Førsteklasses 6 år Verksted Berg kirke   6 barn (5) 

26. aug: Førsteklasses 6 år Utdeling 6-årsbok Berg kirke  6 barn (6) 

   Oppdag med Speidern 3. klassinger 

30. sep:  Sansegudstjeneste 2-årsbok Berg kirke / 1-åringer  4 (11) 

04. okt:  Gledespredern Zion helse- og velferdssenter   Avlyst (0) 

21. okt:  Småbarnsgudstjeneste 1-2 åringer Strinda kirke   10 barn (11) 

23. okt:  Undretur 4-åringer i Strinda kirke    2 barn (3) 

28. okt:  Utdeling 4-årsbok Strinda kirke    15 barn (9) 

04. nov: Utdeling av 4-årsbok Berg     8 barn (6) 

18. nov: Utdeling Bibelbok 3. kl Strinda kirke/ Barnas misjonsdag 1 barn (8) 

01.-02. des Lys Våken for Strinda og Berg i Berg kirke   0/6 barn (0/12) 

20. nov: Adventsamling for 3-åringer Strinda    12 barn (14) 

21. nov: Adventsamling for 3-åringer Berg    8 barn (6)  

Nov.-des Prosjektkor for julespill 24. desember for 4-åringer Berg. 3 barn (2) 

6 øvinger i november og desember. 17 barn totalt.  

 

4-årsboka 

Vi ser en stor nedgang over en del år på tiltak som 4-årsboka. Den ser ut til å ha sunket fra 

ener-plassen til en av de mange tiltaksplassene. Ved å heller ha to utdelingsdatoer, håper vi 

det blir enklere å finne en dato som passer. 

 

Jorda rundt på en dag -  7. klassinger 

Et samarbeide mellom Strinda og Berg. Ble avlyst på grunn av for få påmeldte. 

 

Prosjektkor 5.-7. trinn for Strinda, Berg og Strindheim. 

Kantor og arbeidsgruppa rundt besluttet å ikke satse på dette, basert på fjorårets manglende 

oppslutning. 
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Gledespredern for 5. trinn på eldresentrene i Strinda og Berg 

Målsettingen var at 5. klassinger skulle ha et kreativt møte med eldre på helse- og 

velferdssentrene. Det fungerte ikke som planlagt, i 2018 prøvde vi oss med å tilrettelegge det 

samme tilbudet for 3. klassinger. Også det måtte vi avlyse på grunn av manglende 

påmeldinger.  Derfor vil vi ikke videreføre dette opplegget. Vi må utforme noe annet for 5. 

klassingene i 2019. 

 
Trosopplæringsplanen 

Trosopplæringsutvalget har sammen med stab planlagt og gjennomført tiltakene.  En viktig 

del av dette er å rekruttere frivillige ledere og medarbeidere – både foresatte, voksne frivillige 

og ungdomsledere.  

 

Informasjon og kontakt er viktig.  Vi har brukt en del tid på å sende ut invitasjoner i posten til 

hele årskull, informere på nettsidene våre og utvikle gode påmeldingsskjema. Vi tar vare på 

kontaktinformasjon som mobil og epost, men respekterer folks begrensinger på bruk.  I 

etterkant bruker vi ofte Facebook for dele fra opplegg med bilder og litt tekst. Bilder vi 

benytter på en slik måte er alltid klarert. Nye tiltak i planen fases inn, og vi justerer opplegget 

etter erfaringene som blir gjort. 

 

Nytt av året var GDPR-direktivet om datalagring av persondata.  Kravene er blitt strengere og 

vi har brukt tid på å forstå og endre det vi har gjort tidligere. Religiøs tilknytning er definert 

som en mer sensitiv informasjon enn andre medlemskap. En hovedtanke er at en 

medlemsorganisasjon (her DNK) ikke skal lagre andre data enn det vi har bruk for, og at 

denne bruken må begrunnes. Samtykke, innsynsrett og slettekrav er forsterket .For oss er det 

hovedsakelig behov for å lagre kontaktdata:  Adresse, mobil, epost, foresatte/relasjoner. 

 

Trosopplæringsplanen er dynamisk og kan endres underveis. Det er nødvendig å treffe 

målgruppa godt med både innhold og form. Noe må legges ned hvis det ikke fungerer, andre 

tiltak må vektes sterkere hvis det får god oppslutning.  

 

Den store utfordringa er å bevisstgjøre foreldre om at det er viktig å prioritere 

trosopplæringen. Vi ønsker det skal oppfattes som et pensum, men denne tanken tar tid å 

innarbeide. Arbeid med barn og unge er ofte knyttet til grupper, fenger noe hos noen barn, får 

de ofte med seg andre. Vi jobber med å få foreldre til å motivere ut fra sine nettverk, og også 

delta i arrangementskomiteer.  De barna som er med, gir som regel gode tilbakemeldinger. Vi 

mener vi lager gode tiltak, men mange ganger skulle vi gjerne sett et høyere antall deltakere.   

 

Eksempler på trosopplæring i Strinda menighet er dåpskurs, babysang, utdeling av bøker ved 

2 år, 4 år og 6 år med Bibel- og kirkestoff, musikk og film, overnattingsarrangement og kurs 

for ungdom. 

 

Informasjon om tiltakene blir sendt i posten til de som er i hver aldersgruppe som det er 

tilrettelagt for, og lagt på nettsidene våre og kunngjort på Facebook. 
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Diakoni 

 
Diakoniutvalg for Strinda og Berg 

Utvalgets medlemmer: Gunn Bakken (leder), Erna Søyseth, Inger Johanne Seland, Rigmor 

Sæterhaug Anne Sofie Hovdenak Stenersen og Ingun Bøe. Utvalget har hatt 5 møter i løpet av 

året og har behandlet rundt 20 saker. 

 
Allehelgensdag i Strinda kirke 4.november 

Dette er et tilbud til dem som er på gudstjenesten og på kirkegården denne spesielle dagen. 

Det var mulighet til samtale med prest og diakon, å være stille og å tenne lys etter 

gudstjenesten. Etter gudstjenesten var det musikkresitasjon. Kirken var åpen et par timer etter 

konserten, og mange benyttet anledningen til å komme inn i kirkerommet for stillhet og 

lystenning. 

 
Busstur 13. september 

I september ble det arrangert busstur for Berg og Strinda menigheter. Turen gikk til «Fruene i 

fjøset» på Statsbygda, og på komle/klubb/raspeball- middag på vertshuset Kong Øystein på 

Agdenes. Vi hadde en fin tur i strålende solskinn, og fikk mange gode tilbakemeldinger fra 

deltagerne, selv om noen syntes det ble en litt for lang busstur. 

Sjåføren, Knut Grønningen, hadde god lokalkunnskap, noe som gjorde bussturen ekstra 

interessant. 

 

Også i år var turen gratis for alle, takket være en generøs gave. 

 
Førjulsmiddagen 6. desember 

Julemiddagen ble arrangert som en juleavslutning hovedsakelig for de som pleier å komme på 

Torsdagskafeen. Det ble i år servert juleskinke med grønnsaker til. Ca 20 møtte opp til 

festmiddagen. Barnehagen var invitert til å synge, men på grunn av en misforståelse ble dette 

avlyst. Vi hadde allikevel en festlig formiddag hvor gjestene selv fikk mulighet til å komme 

med historier fra et levd liv. 

 
Gudstjeneste og kirkekaffe på Zion 23.september 

Aktivitør Mari Aspaas aktivitør bidrog med tilrettelegging i forkant av gudstjenesten. 

Deltakerne kom både fra Zion og fra menigheten for øvrig. 

Fin trombonemusikk ved Sigmund Austigard. 

Bergljot Svanholm forrettet og Oddbjørn Sæbø var kantor. Diakoniutvalget hadde med kaker, 

og frivillige fra Berg menighet hjalp til med oppryddingen. 

 
Hjemmebesøk og samtaler 

Diakonen har hatt rundt 100 samtaler og hjemmebesøk i løpet av året.  

Det ble også delt ut juleblomster til eldre, frivillige i menigheten, og etterlatte. 
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«Hjertelaget» 

Hjertelaget er konfirmantopplegget innen diakoni, og hadde i 2018 bortimot 30 konfirmanter. 

Vi har hatt tre ulike aktiviteter: bingo for eldre på et sykehjem, fikk informasjon om Kirkens 

bymisjons arbeid, og deltok i en gudstjeneste i Vår Frues kirke. Hjertelaget arrangerte en  

kulturkveld med innbudte gjester fra ulike land, som laget sin tradisjonsmat sammen med 

konfirmantene. Changemaker, en ungdomsorganisasjon som jobber med 

fattigdomsproblematikken i verden, kom også på besøk i høst.  

 

 
Middag for alle på Moholt menighetshus.  

Middag for alle er et utvidet konsept fra fjorårets Middag og trall. Alle er invitert til 

middagsfellesskap uansett alder, og om de har familie eller ikke. Det har vært tre samlinger i 

høst med opptil 25 deltagere.  

 
Sorggrupper 

Det har vært en temakveld om sorg, med tilbud om sorggrupper, i samarbeid med menigheter 

i hele Trondheim 18.september i Vår Frues kirke. Også i år møtte bortimot 100 mennesker fra 

hele byen. 3 sorggrupper ble dannet etter fellesmøtet. 

 
Torsdagskafé 

Det har vært 10 torsdagskafeer i løpet av 2018. Temaene foredragsholderne har hatt, har vært 

både ulike, interessante og lærerike. Det har vært mellom 15-25 eldre som har kommet hver 

gang. Aase Stendal har trofast møtt opp for å smøre mat og ordne det praktiske til treffene. 

Den siste torsdagskafeen før sommerferien var det sommerfest med rømmegrøt og spekemat. 

Prost Nils Åge Aune deltok. 

 
Åpen kirke 

Det har vært Åpen kirke hver onsdag fra kl 18 gjennom hele året. Kl. 18:15-18:50 er det 

orgelmeditasjon, og kl 19 hverdagsgudstjeneste eller tidebønn. Det har vært mulighet til 

samtale med prest eller diakon. 

I løpet av de siste årene har det vært mange ulike personer innom kirka. De fleste har deltatt I 

gudstjenesten, mens noen har vært innom for å lytte til meditasjonsmusikken, eller for å være i 

kirkerommet.  

I 2018 var det omtrent 600 deltakere i selve gudstjenesten/tidebønnen. Ser en bort fra 

gudstjenestene i fastetiden og sommerhalvåret, er det i snitt 12 deltagere hver gudstjeneste. 

Det er en fast kjerne på 6-8 mennesker som trofast kommer omtrent hver eneste onsdag.  

 
Musikk i Strinda kirke 

Følgende konserter har vært avholdt i Strinda kirke (Utleieforhold er ikke tatt med): 

 18. mars (Maria budskapsdag): Konsert ved kantor Magnus Kløften og Jonsvatnet sangkor. 

   4. november (Allehelgenssøndag): Orgelkonsert ved Oddbjørn Sæbø. 

   2. desember: Adventskonsert ved Strinda ungdomskorps. 

 15. desember: Julekonsert ved Jonsvatnet sangkor. 
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Strinda ungdomskorps og Jonsvatnet sangkor har samarbeidsavtaler med Strinda menighet. 

Medlemmer fra korpset har medvirket ved 4 gudstjenester i kirka i 2018. Koret medvirket ved 

gudstjenestene i kirka på Maria budskapsdag og Allehelgenssøndag. 

 

Ved høytidsgudstjenestene og ved konfirmasjonsgudstjenestene har innleide profesjonelle 

trompetister medvirket. Ved de tre familiegudstjenestene julaften medvirket (i rekkefølge) 

innleid trompetist, Åsvang og Eberg skolekorps, og Strinda strykeorkester. 

 

Det har som fast ordning vært åpen kirke på onsdager fra kl. 17.30, med dempet orgelmusikk 

fra kl. 18.15 og hverdagsgudstjeneste kl. 19.00. 

 

Bibelkursene i Strinda og Berg menigheter 

I Strinda kirke ble det arrangert kurs i fastetiden. Tema: Hellig liv – på sporet av vår 
menneskelighet. Foredrag/innledning med gruppesamtaler. Kurset hadde utgangspunkt i en 
bok av Rowan Williams: «Holy living. The Christian tradition for today. » Børre Rindal 
innledet alle kveldene. Kurset bød på mye viktig stoff som ga opphav til interessante 
samtaler. Men det ble nok litt krevende om en ikke leste Rowan Williams bok samtidig, og 
konklusjonen er at vi på forhånd må vurdere om stoffet kan presenteres pedagogisk.  Til 
sammen var 40 personer innom på de 6 kurskveldene.  
 
I Berg kirke ble det arrangert 4 kurskvelder om høsten. Tore Laugerud innledet om «Fra 
barnetro til voksen- og moden tro». Det ble et svært vellykket kurs.  Tilbakemeldinger tyder 
på at deltagerne fikk hjelp til en helhetlig tilnærming til tro. Det ble gitt uttrykk for «at noe 
falt på plass». Laugerud innledet tre kvelder. Den siste oppsummerte vi på egen hånd. Flere 
syns det er godt at det er rom for en åpen samtale og at vi kan nærme oss troen på ulike 
måter. Til sammen 45 innom på dette kurset. Ingun Bøe og Hilde Havik sto for maten.  
 
I Strinda kirke har det deler av året vært samtaler om kommende søndags prekentekst. På 
slutten av året startet vi en samtalegruppe om Rowan Williams bok: «Tokens of Trust.»  
 
Det foreslås kontakt mellom menighetsrådene i Strinda, Berg og Strindheim om forslag til en 
felles komite som får i oppdrag å gå gjennom kurs/samtaleopplegget i de tre menighetene. 
 

Moholt menighetshus 

Moholt menighetshus er eid av Stiftelsen Moholt menighetshus. Strinda menighet og 

Normisjon Strinda står bak stiftelsen. Kjelleretasjen og store deler av tomta er leid ut til Sætra 

barnehage. Normisjon har månedlige møter, mens menigheten bruker huset til torsdagskafé, 

kirkekaffe ved større gudstjenester, speidermøter, Middag for alle, og andre samlinger. Huset 

leies også ut, blant annet til minnesamvær og dåpsselskaper. 

 

Høsten 2018 ble det lagt akustikkdempende plater i taket, slik at lydforholdene ble forbedret.  

Strinda menighet har fått et flygel i testamentarisk gave til hovedsalen, det er et klart løft for 

det musikalske.  
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Endringer i stiftelsesloven har gitt behov for endring av vedtektene for stiftelsen. Tidligere har 

det vært både et representantskap og et husstyre, dette er vedtatt erstattet med et styre. Nye 

vedtekter sendes til stiftelsesstilsynet for godkjenning.  

 
 

Moholt søndagsskole  

Moholt søndagsskole har samlinger under siste delen av gudstjenesten. Det er stort sett barn 

fra dåpsfølgene som kommer. I 2018 var det 12 samlinger med barn, og 85 oppmøter. I tillegg 

var det tre deltakere på den spesielle samlingen for tårnagenter i etterkant av tårnagenthelgen. 

Sylvi Gaut hadde ansvaret for Tårnagentsøndagsskolen, Helga Ertesvåg for de andre 

samlingene. 

 
 

Årsmelding Strinda KFUK-KFUM-speidere 2018 

Medlemmer:  Ved utgangen av 2018 bestod gruppen av 22 medlemmer, hvorav fire ledere 

over 26 år. Resten av speidergruppa besto av to ledere/rovere, ti rovere, to vandrere, to 

stifinnere og to oppdagere. Dette er en oppgang på et medlem fra 2017.  

 
Ledere i 2018 har vært:  

Stifinnere og oppdagere vår 2018: Ingen speidere 

Stifinner og oppdagere høst 2018: Ivar Ertesvåg, Sylvi Gaut, Kristoffer Gaut og 

Samund Ertesvåg 

Vandrere: Inger Teodora Kværnø, Torgeir Heldal og Magne Kværnø. 

Roverkontakt: Samund Ertesvåg 

Patruljefører/assistent vår 2018: Kristoffer Gaut og Kristine Selven 

Patruljefører/assistent høst 2018: Joakim Pütz og Aylin Abbasisarijlou 

Gruppeleder: Sylvi Gaut  
Aktiviteter 

Speidermøtene: Alle arbeidsgrenene har hatt speidermøte på torsdager 18-19.30, med fast 

utgangspunkt på Moholt menighetshus.  

 

Det var ingen småspeideraktivitet våren 2018. Ved oppstart høsten 2018 ble det gjennomført 

et rekrutteringsarbeid som skaffet fire småspeidere.  

 

Roverarbeid: Jørgen Syvertsen har sittet i roverombudet. Han var kretsens roverombudsleder i 

vårsemesteret. Det har vært mange roverarrangementer i løpet av 2018. Strinda har deltatt på 

minst 11 stykker.  

 

Samarbeid med andre grupper: Snøhuletur til Meldal 11.-13. mars 2018. En rover fra gruppa 

dro sammen med to rovere fra Vikhammer og studenter.  

 

Roverlaget består av medlemmer fra både Strinda, Byåsen og Hundhammeren. Turer og leirer 

for roverne har vært sammen med andre grupper i kretsen, og tidvis felles med NSF.  

Andre fellesarrangementer med NSF er TSF, MEGA og deltagelse i borgertoget 17. mai.  

 
Turer og leirer:  
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• Snøhuletur til Meldal 11.-13. mars. En rover fra gruppa  
• Påskeleir for rovere på Vassfjellkapellet, fire deltagere  
• IMWe (kreativt verksted for speiderledere) i regi av VCP i Tyskland. En leder fra 

gruppa  
• Middelalderuke i regi av VCP i Tyskland. En leder fra gruppa  
• Roverway i Nederland. Tre rovere fra gruppa.  
• TSF 2018 (Trønderspeiding i friluft). En patrulje.  
• Landsleir på Lånke 30. juni-07. juli. 9 deltagere, 2 maur og fire i stab.  
• MEGA 7.-9. september på Helkansetra. To vandrere og tre rovere deltok.  
• Familietur til Hevillen 27. oktober med speideropptagelse. Turen ble avkortet pga. 

snø.  
• Tur til Kløverhytta 10.-11. november for vandrere, rovere og ledere. Syv deltagere  

Annet:  
• Astronomikurs i regi av forbundet, en deltager  
• Årsmøtet i Trøndelag krets  
• Borgertoget 17. mai.  
• Familiegudstjeneste i Strinda i vårsemesteret og lysmesse i Berg 2. søndag i advent.  
• Roverjulebord, tre deltagere  
• Roverkongress, en deltager  
• Rovernemdas jubileumsturne i Trondheim, tre deltagere  

 
Økonomi: 

Gruppa har kr 107,- i kontantbeholdning. Ved årsskiftet stod kr 62 394,10 på konto i 
Sparebank Sør.  
 
Misjonsutvalget Berg og Strinda menigheter 

Misjonsutvalget har bestått av: Gunn Bakken, Gyda B. Rian, Eivind Almaas og Olav D. 

Svanholm 

 

Utvalget har hatt 2 møter i løpet av året. Vi har oppmerksomhet rettet mot temaet misjon i 

våre menigheter. Vi har spesielt fokus på våre menigheters misjonsprosjekter i Etiopia og 

Ecuador. Av spesielle aktiviteter som vi har vært involvert i kan nevnes: 

 

Misjonsgudstjenester 

- Strinda kirke 22. april med besøk av Hans Birger Neergård og fokus på Etiopia. 

- Berg kirke 21. oktober. To studenter fra Gå Ut Senteret deltok. 

- Barnas misjonsdag i Strinda kirke 18. november 

 

Amistad dro til Ecuador på en 9 dagers tur i oktober. 10 ungdommer dro sammen med 

Bergljot Svanholm, Torunn Karlsen og Olav Svanholm. Turen inneholdt gudstjenestefeiring 

med vennskapsmenigheten Cristo Vive i Cuenca, besøk på Tamboskolen i Cañar og innblikk i 

Misjonsalliansens arbeid i Guayaquil. Det ble en vellykket tur. 

I forkant av turen ble det arrangert Ecuadorkveld i Berg kirke 27. mai. 

 

Julemesse i Berg kirke 24. november. Halvparten av inntektene gikk til Berg menighets 

misjonsprosjekt i Ecuador, ca kr 30 000. 
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Annet: 

- Vi var med og arrangerte friluftsandakt sammen med turkomiteen i Berg kirke ved 

Tømmerholtdammen 6. mai. 

- Vi har sørget for å oppdatere misjonsinformasjonen på hjemmesidene 

 

 
Menighetens hjemmeside 

Strinda menighet har en egen hjemmeside under paraplyen til Kirken.no.  

Adressen er: kirken.no/Strinda  

 

Her legges det ut informasjon om hva som skjer i menigheten. På forsiden er det artikler om 

kommende arrangementer i menigheten og andre relevante aktiviteter. Lengst ned informasjon 

om faste tilbud og kontaktmuligheter. Via menyen finnes informasjonsartikler om dåp, 

konfirmasjon, bryllup og begravelse. Under «Om kirken» er det informasjon om hva ulike 

grupper holder på med og hvilke tilbud som finnes. Her er det kontaktinformasjon for kontoret 

og enkeltpersoner. Det finnes også generell informasjon om ulike av menighetens og kirkens 

tilbud inklusive mulighet for å leie menighetshuset. I kalenderen («Hva skjer») er kommende 

arrangementer listet opp kronologisk. Kontaktinformasjon og noen sentrale lenker finnes 

nederst på siden. 

 

Nettsidene gir mye av informasjonen som en før fikk gjennom menighetsbladet og er et 

supplement til den halvårlige informasjonsfolderen som legges i postkassene. På nettsiden 

skal det være oppdatert informasjon. Noe av informasjonen på hjemmesiden legges også ut på 

Strinda og Berg menigheters felles facebooksider. Nettsiden blir stadig oppdatert, takket være 

stor innsats fra Asbjørn Ødegård, som har tatt på seg dette arbeidet som frivillig.  

http://kirken.no/
http://www.kirken.no/Strinda

