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1     Innledning  
Noen av sakene i 2019 har vært: 

1. 40-årsjubileum for kirka 

2. Spørsmål om sammenslåing av menighetsråd for Strinda, Berg og Strindheim 

3. Kirkevalg – særlig valg av nytt menighetsråd 

4. Flytting av kontorsted for staben 

5. Planlegging av bispevisitas 2020 

 

Strindheim kirke ble innviet 1. april i 1979. Altså var den 40 år, og dette bestemte vi oss for å 

feire. Den første uka i april ble derfor en festuke med mange forskjellige arrangement og godt 

oppmøte. Dette kan du lese mer om på side 9 og 10. 

 

Vi var lovet rehabilitering av orgelet i flere av de siste årene, men nå skjedde det endelig! 

Arbeidet startet rett etter jul og sto nesten ferdig til  jubileumsuka. Renoveringen ble kostet av 

kirkelig fellesrådet. 

 

Det var flere møter med spørsmål om sammenslåing av menighetene Strinda, Berg og 

Strindheim. Dette ble det ikke til, men staben fra Strindheim har imidlertid flyttet til 

kontorlandskap i Brøsetvegen 168 sammen med Strinda og Berg menigheter.  I forkant av 

rekrutering av kandidater til Strindheim menighetsråd, så valgte vi å gå fra seks til fire 

kandidater.  Dette ble vedtatt på menighetsmøtet den  17 

 

I november flyttet staben fra Strindheim kirke til Brøsetvegen 168.  Menighetsforvalter har 

fremdeles kontordag i kirka på fredager. Mange i menigheten gir imidlertid uttrykk for at de 

savner den åpne kirkedøra. 

 

Samtidig med kirkevalg og den mentale flytteprosess ble det også klart at vi skulle ha felles 

bispevisitas med Berg og Strinda første uka i februar 2020.  Det medførte også ekstra arbeid i 

form av forberedelser. Inntrykk fra selve visitasen må utstå til årsmeldinga for 2020. 

 

2 Forbønnstjenesten  
Hver tirsdag mellom kl.11 og 12 er det bønnesamling i kirka. Gruppen trenger absolutt flere, i 

tillegg til de som trofast møtes hver tirsdag. 

Alle årets konfirmanter har hatt sine forbedere, så denne tjenesten går bra. 

Forbønnen under gudstjenesten er blitt mer variert de siste årene, og vi har ulike alternativer å 

velge mellom. Besøkende til kirken kan skrive forbønnslapper, og barna har sitt eget bønnealter. 

Bønneperler og bønnelapper tas med under forbønnen.  

 

 

 

3 Gudstjenesten  
 



 4 

 
 

I 2019 ble det avholdt 50 (56) forordnede gudstjenester. I tillegg kommer skolegudstjenester 2 

(2), gudstjenester på institusjoner 9 (12), samt andre uspesifiserte gudstjenester 3 (5). Tallene i 

parantes angir 2018-verdier. Totalt var det 11 færre gudstjenester enn i 2018 og med 3 % 

nedgang i oppslutningen. Det var særlig på forsommeren og sommeren at det ble færre 

gudstjenester, men også to i påska ble flyttet til Berg og Strinda (samarbeid). 

Utviklingen de siste tre år fremgår av diagrammet. 

Gudstjenester totalt hadde i 2019 et gjennomsnittlig besøk på 77 (67), familie- og ungdoms-

gudstjenester 88 (80) på 8 (9) gudstjenester. Vi hadde 17 (13) gudstjenester med dåp med et 

gjenomsnittsbesøk på 76 (68) deltakere. I 2019 gikk gjennomsnittlig 30 (29) til nattverd, men 

det ble likevel en nedgang i antall deltakere  på 12 %. Antall nattverdsgudstjenester er 47 (55). 

Gudstjenester på institusjoner medregnet. 

År     2017  2018  2019 

Totalt antall nattverdgjester  1858  1579  1397 

Totalt antall gudstjenestedeltakere 5470  4920  4773 

 

3.1 Kommentar til gudstjenestearbeidet    

Disse tiltakene vil vi trekke fram: 

- Vi fortsatte med kveldsmesse en søndag i måneden. 

- Vi tilbyr fortsatt dem som velger dåp i Strindheim kirke, å leie festsalen gratis (kun 

betale for vask).  Dette ser ut til å være et riktig valg for å få flere til å velge dåp i vår 

kirke. 

-  Det var to gudstjenester på julaften. Det var imidlertid noen problemer med annonsen 

i Adresseavisen, så det var ikke annonse på vanlig plass for Strindheim menighet.  De 

to gudstjenestene bør også være noe tidligere på dagen. Til den første gudstjenesten fikk 

vi med oss et søskenpar og dermed fikk vi til et lite julespill. 
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3.1.1 Gudstjenester og andakter på  Valentinlyst, Bromstad og Persaunet 
sykehjem    

Besøkene på våre institusjoner blir tatt godt imot.  Vi har forandra noe på frekvensen av antallet.  

Det at vi kommer noe seinere på dagen på Valentinlyst, ser ut til at vi får flere oppmøtte. 

 

3.1.2 Påske- og Julevandring     

Julevandringer (vandreteater) for barnehagene ble gjennomført 9. - 10. desember. Om lag 160 

barn fra sju barnehager deltok i fem vandringer. Fire studenter fra KVT hadde praksis og var 

medhjelpere. 

Det ble ikke gjennomført påskevandringer i 2019. 

 

3.1.3 Samarbeidet skole – kirke     

Samarbeidet med skolen er godt.   

Det ble arrangert to julegudstjenester for Strindheim skole hvor 4. trinn bidro aktivt i 

gudstjenesten. Det er også foreldre og besteforeldre som kommer på disse gudstjenestene.  Det 

var gode tilbakemeldinger fra skolen, og de regner med at det er rundt 80 % oppmøte fra 

elevene. Den tradisjonelle gaven i form av et bilde er nå forandret til at 3. trinn kommer og 

opptrer på fredagskaffen. 

 

4 Medarbeiderskap  

4.1 Menighetsråd     

Strindheim menighetsråd bestod fram til utgangen av oktober 2019 av soknepresten og seks 

medlemmer. I september var det valg av nytt menighetsråd. Vi hadde problemer med å finne 

villige kandidater. Det ble derfor besluttet å redusere antall faste valgte medlemmer fra seks til 

fire. 

Disse har sittet i rådet ut oktober: 

Lise Martinussen – sokneprest  

Bente Anne Gro Dahl – leder 

Tone Ingeborg Schevik – nestleder  

Julie Tiller 

Inger Helén Sperre Sørlien 

Ingvild Kalland 

Connie Hendseth 

 

Vararepresentanter:  

Helle Voss Pütz  

Lillian Smestad Sliper 

 

 

 

Det nye rådet startet sitt arbeid fra 01.11. og består av: 

Lise Martinussen - sokneprest 
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Frithjof Lyng-Nielsen – leder 

Liv Elin Sandnes – nestleder 

Harald Holm – vår representant i fellesrådet 

Frode Arntsen – varamedlem til fellesrådet 

 

Varamedlemmer: 

1. Bente Anne Gro Dahl 

2. Frederik Elias Thuseth Holmvik 

3. Tone Ingeborg Schevik 

4. Bjørnar Kvernevik 

5. Helga Rossing 

 

Arbeidsutvalget 

har fram til kirkevalget bestått av sokneprest, leder, nestleder og menighetsforvalter. Det nye 

rådet har ikke arbeidsutvalg. 

Det har vært avholdt ti MR-møter, i tillegg til årsmøtet, og 54 saker er behandlet. Dessuten har 

det vært to møter felles med Strinda og Berg. 

 

4.2 Råd og utvalg    

Diakoniutvalg  Marit Skrivervik, Anne Marie Gravås, Karin Weisert, 

diakon Sølvi Rise (leder), diakoni Brit Ninni Fossli (våren 

2019) 

Misjonsutvalg  Margareth Myraunet, Grete Gudmundsen, Hilde Jørgensen, 

Edel Skaalvik og Bente Dahl (fra MR – sluttet etter valget). 

Basarkomité  

 

Ingrid Sletvold Hansen, Edel Skaalvik, Anne-Marie 

Gravås, Grete Gudmundsen. 

Fondsstyre  Kåre Myraunet, Tor Marius Dahl og Thor André Aresvik. 

Redaksjonskomité for 

menighetsbladet  

Kirsten Stangvik, Lise Martinussen og Helle Voss Pütz. 

Huskomité (ikke aktivt i 

2019) 

Kirketjener (evt. menighetsforvalter), Hilde Jørgensen,  

Nils Kr. Rossing, Connie Hendseth, Per Arne Lystad.  

Trosopplæringsutvalg  

(ikke aktivt i 2019) 

 

 

 

4.3 Frivillige medarbeidere   

Til planlegging og gjennomføring av gudstjenester var det 118 (67) frivillige (da er også 

deltakere i kor medregnet); barnearbeid og trosopplæringstiltak 0-12 år 1 (7); ungdomsarbeid 

13-25 år 6 (6) (ungdomsklubben);  diakonalt arbeid  34(43) (mange gjør flere ting); kultur- og 

konsertarrangement 0 (3); komité- og utvalgsarbeid 26 (19) (mange er med i flere); bladbærere, 

medhjelpere på basar og annet dugnadsarbeid 74 (51). Dette ser fint ut, men behovet er enda 

større. Totalt har vi hatt rundt 179 (139) personer i sving; noen til én enkelttjeneste, andre til 

flere og faste oppgaver. Stor takk til alle! 

5 Diakoni    
Menighetens plan for diakoni oppdateres jevnlig. Av tiltak nevnes: 

- Adresseavisens juleinnsamling 
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- blomsterhilsener i advent til eldre og etterlatte 

- besøk og samtaler. Diakonen har de fleste samtaler. For tiden er det bare 1 frivillig 

besøker.  

- oppfølging av etterlatte, besøk og sorggrupper. Sorggrupper er i samarbeid med hele 

byen, to ganger pr. år. I 2019 hadde vi i alt fem grupper. 

- forbønnstjeneste for konfirmanter 

- bønnegruppe i menigheten 

- minnedag for etterlatte 

- andakter / gudstjenester på sykehjemmene Persaunet, Bromstad og Valentinlyst. 

- årlig hyggetreff på Valentinlyst helse- og velferdssenter 

- kirkeskyss og fellesskapsfokus ved gudstjenesten 

- formiddagstreff annenhver torsdag og hver fredag 

- sommertur  

- bibelgrupper og bibelmeditasjon 

- Strindheim menighet er Grønn menighet 

- internasjonal diakoni gjennom Kirkens Nødhjelp og fasteaksjonen 

- kirkemiddag for hele menigheten 

- kirkesamlinger for beboere i bolig for utviklingshemmede 

 

De fleste tiltakene har eksistert i flere år. Noen tiltak vil vi omtale nærmere: 

Tilbud om sorggrupper gis til hele byen to ganger pr. år. Prostiene  har hver sin sorgkontakt. 

Det informeres om grupper via egen brosjyre, hjemmesider og Adresseavisen. Det var fem 

grupper i 2019. 

Nabosamling for mennesker med utviklingshemning i Aasta Hansteensv.1c samler en fast 

gjeng. Møtene er nå åpne også for andre som ikke bor i denne boligen.  

Hyggetreffene på torsdager har hatt totalt 497 besøk gjennom hele året. Gjennomsnittet pr. gang 

er 29 personer. Et av treffene legges til Valentinlyst helse- og velferdssenter og samlet dette 

året 120 personer. Fredagstreffene lykkes vi godt med og hadde 1312 besøk i 2019.  

Diakonen gjennomførte 52 samtaler. I tillegg kommer 83 besøk ved ansatte og frivillige, 55 i 

forbindelse med utdeling av adventsblomster.  

Kirkemiddagen samler nå stort sett bare voksne,  15-20 hver gang. 

Strindheim menighet oppleves som en diakonal menighet og vi får gode tilbakemeldinger på 

hvordan folk opplever å bli møtt i kirken. Men vi strever med å rekruttere nye frivillige innen 

alle arbeidsgrener. 

Diakon Sølvi har hatt 50 % studiepermisjon dette året. Vi hadde våren 2019 vikar i 50 %, som 

hadde ansvar for hyggetreff, gudstjenester m.m. For høsten fikk vi ikke vikar, og 

menighetsforvalter hadde ansvar for hyggetreff.  
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6 Trosopplæring   
 

Faste ansatte lønnet med trosopplæringsmidler har i 2019 vært: 

- Endre Lorentzen (10 % i hele prostiet),  

- Odd Erik Stendahl, (Koordinator i prostiet og 

menighetspedagog/kateket i Strindheim) 

 

Trosopplæringstiltak som ble gjennomført i 2018: 

0 år        Dåpskurs/samtaler 

0 år        Babysang 

2 år        Utdeling av 2-årsbok 

3 år        Adventssamling for 3-åringer 

4 år        Utdeling av Min kirkebok 4, verkstedsamling i etterkant 

5 år        Kirkerottene-teater 

6 år        Førsteklasses (for skolestartere), med utdeling av 6-årsbok 

7 år        Noas Ark-dag 

8 år        Tårnagent 

10år       Karneval (Fra fest til faste) 

11år       Lys våken 

14 år      Ditt valg 

15 år      Konfirmantopplæring 

16 år      Ungdomslederkurs 

16-18år Videreleir 

Menigheten samarbeider med Strinda og Berg menigheter i trosopplæringsarbeidet. Det 

samarbeides spesielt om tiltakene Kirkerottene-teater, Noas-ark-dag, Tårnagent- og Lysvåken-

arrangementet. 

Trosopplæringsarbeidet er i en omstruktureringsfase, blant annet som følge av halveringen av 

menighetens presteressurs fra juli 2018. Det er generelt lav oppslutning om tiltakene. Etter 

vedtak i menighetsrådene i 2019, etableres det våren 2020 felles trosopplæringsutvalg for 

Strindheim, Berg og Strinda menigheter. 

 

6.1 Dåpssamtaler   

Vi har åpnet for dåp i nesten alle gudstjenestene. Vi har gått over fra dåpskurs til samtaler med 

foreldrene enkeltvis. Dette er gode samtaler og de blir som oftest avholdt i kirkerommet. 

6.2 Konfirmantarbeidet    

Våren 2019 var det 49 konfirmerte t i Strindheim kirke, det var nær 70 % av de døpte.  For 

høsten 2019 var det kun 28 som meldte seg.  Det var både et mindre kull, men som de sier sjøl; 

vi velger ut fra hva kompiser velger.  Konfirmantarbeidet er og bør være en viktig prioritering 

for menigheten.  Konfirmantene som startet 2019, vil dra på leir på IMI Stølen vinteren 2020.  

Konfirmantene er innmeldt i KFUK-KFUM, de betaler kr.100 for dette. For 2019 fikk vi ut 

kr.29.400  i frifondsmidler.  Dette gir oss tilgang på Frifondsmidler, men først og fremst er dette 

en strategi for å starte med å tenke oppfølging og tilbud om leir allerede mens ungdommene er 

konfirmanter.  Det jobbes videre med å slå sammen konfirmantarbeidet med Strinda og Berg. 



 9 

6.3 Ledertrening/ungdom   

Vi samarbeider med menighetene i Strinda og Berg  om ledertrening 

 

6.4 Grupper i menigheten   

Vi har tilbud om en åpen gruppe med bibelmeditasjon.  Den samles i kirka ca. en gang i 

måneden på søndagskvelden, fra tre til sju fremmøtte. Tilbakemeldingene fra deltakerne er 

gode. 

Det er også en samtale/bibelgruppe som møtes ca. en gang i måneden.  

 

Bibelkurs Strinda, Berg og Strindheim menigheter: 
Det er nå en felles komite oppnevnt av menighetsrådene i Strinda, Berg og Strindheim. Ane 

Sundnes Koller er oppnevnt av Strindheim, Per Steinar Teigen av Berg og Erlend Storli av 

Strinda. Selv om komiteen har arbeidet i 2019, ble ikke kursene i 2019 planlagt av den 

nåværende komiteen. Komiteen vil i løpet av 2020 komme med et innspill til menighetsrådene 

om hvordan kurs og samtaletilbudet i de tre menighetene skal se ut i fremtiden.  

I fastetiden ble kurset Spor gjennomført i Strinda kirke; et Korsveikurs med fokus på å søke 

Jesus Kristus, bygge felleskap, leve enklere og fremme rettferd. Godt oppmøte. I alt deltok 60 

personer og det var god aldersspredning (blant annet en del studenter). Mange opplevde kurset 

som eksistensielt relevant. Det ble sagt at den felles kveldsmaten betydde mye. Seks. 

kurskvelder – fra askeonsdag t.o.m. onsdag før palmesøndag. 

På høsten var det Alphakurs i Berg sju onsdagskvelder fra 16. oktober til og med 27. november. 

Det var en god spredning blant deltagerne; blant annet en engelskspråklig gruppe og en 

ungdomsgruppe. I alt var 45 med på kurset.  

I tillegg til kurs har det vært samtalegruppe om Markusevangeliet og en bok av Rowan Williams 

(Tokens of Trust).  Det har også vært samtaler om kommende søndags Bibeltekst på 

onsdagskveldene i forbindelse med Åpen kirke og kveldsgudstjenestene.  

 

7 Sang og musikk   
Menigheten har samarbeid med studentkoret AKS, som bruker kirka som øvingslokale. Koret 

hadde i 2019 egne konserter i Strindheim kirke. De deltar hvert år på noen gudstjenester i 

Strindheim kirke som en del av husleieavtalen.  

Menigheten samarbeider også  med Strindheim Blandakor og Strindheim Janitsjar. Strindheim 

blandakor var som vanlig med på høytidsgudstjenesten 1. juledag. Janitsjaren har arrangert noen 

konserter i kirken i løpet av året, blant annet en førjulskonsert i samarbeid med menigheten. 

Strindheim Janitsjar øver fast i kirken på mandager. 

I januar ble det arrangert konsert sammen med Strindheim blandakor, Strindheim Janitsjar og 

Musikalfabrikken. Konserten tiltrakk seg godt med publikum. Kirkens lyd- og lysanlegg ble 

benyttet under konserten. Denne samarbeidskonserten har blitt en tradisjon, og viser at 

musikkreftene i Strindheim-området kan samarbeide og lage gode konserter lokalt.  

I 2019 hadde Strindheim kirke 40-årsjubileum, og dette ble feiret med en rekke arrangement. 

Lørdag 30. mars var det popmesse med band som tiltrakk seg ungdommer fra ulike steder fra 

byen. Søndag 31.mars var det festkonsert der Strindheim blandakor, Strindheim Janitsjar, solist 

Nina Sætherhaug og Helge Gudmundsen deltok. Tirsdag 2. april hadde filosof Henrik Syse 

foredrag. John Pål Inderberg deltok på saxofon sammen med kantor Endre Lorentzen. Torsdag 

4. april var det salmekveld der Studenkoret AKS, sanger Sverre Johan Aal og trompetist Jostein 

Kregnes deltok. Tema var «Fra faste til fest». Søndag 7. april var det samtalegudstjeneste med 
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konfirmanter, der et sammensatt band medvirket sammen med en forsangergruppe. 

Gudstjenestene har i 2019 hatt innslag av eksterne musikere. Dette har sammenheng med at 

kantor har et romslig budsjett til dette formålet, totalt kr.35.000,- pr. år.  Mens ekstra 

musikkrefter tidligere har vært forbeholdt spesielle gudstjenester i forbindelse med  påske, 

konfirmasjon og jul, har vi nå også mer ordinære gudstjenester med eksterne aktører. Dette er 

med og beriker gudstjenesten. Blant annet hadde vi kveldsmesser i løpet av året med enklere 

preg, og med musikere som fremførte musikk innenfor ulike sjangre. I 2019 har noen av 

gudstjenestene vært med band og forsangergruppe. Spesielt har kantor knyttet disse 

bandgudstjenestene opp mot ungdomsgudstjenester, og med bruk av konfirmanter som 

forsangere. Tilbakemeldingene på disse gudstjenestene har vært gode.  

I tillegg til å leie inn profesjonelle musikere i gudstjenesten brukes det også andre frivillige 

musikkrefter. Ved noen anledninger har en gruppe fra Oriatorekoret i Nidarosdomen deltatt på 

gudstjenester i Strindheim kirke.  

Kantor Endre Lorentzen hadde permisjon fra sin stilling i perioden 13.mai – 06.oktober. Maren 

Barlien var stedfortreder under hans permisjon. 

8 Andre arrangement  
Det ble arrangert Hellig-tre-kongers-fest i kombinasjon med gudstjeneste og kirkemiddag 6. 

januar. 55 personer deltok. Et godt arrangement som fenget flere generasjoner. 

 

Strindheim kirke 40 år: Kirka ble innviet 01.04.1979, og dette måtte feires. Det ble avholdt 

en festuke fra 30. mars til 7. april. Det som har med musikk/konserter å gjøre, er omtalt i 

kapittelet om sang og musikk. 

Søndag 31. mars var det festgudstjeneste med preken av prost Nils Åge Aune, sang av Hoeggen 

Vocale og trompetspill av Jostein Kregnes. Tidligere ansatte og konfirmantene fra 1979 var 

spesielt invitert, men vi kunne ikke registrere at noen av jubilant-konfirmantene kom. 105 andre 

kom. 

Tirsdag fikk vi et morsomt og interessant foredrag av filosof Henrik Syse med kunstneriske 

innslag av John Pål Inderberg (saksofon) og vår egen kantor.  

På onsdagens kirkemiddag måtte det bli festmeny: Sodd.  

Torbjørn Lund holdt foredrag om Strindheim kirkes tilblivelse på hyggetreffet. Det ga 

rekordoppmøte. 

Fredag måtte vi ta det litt ned, og det ble vanlig formiddagstreff med vafler og rundstykker. 

Den siste søndagen i festuka rakk vi to arrangement: Dukketeateret Kirkerottene for 5-åringer 

og samtalegudstjeneste med konfirmantene. 

 

Basar: Den tradisjonelle basaren ble arrangert lørdag 21. september kl.11-15. På formiddagen 

hadde vi besøk av Eivind Rindal. Konfirmanter og foreldre var spesielt innbudt til denne 

samlingen. Senere kom Gresk kor og sang for oss. Det var bra oppmøte gjennom dagen. 

Resultatet av basaren ble netto ca. kr.39.900 (kr.44.000 i 2018). 

9 Markedsføring / Informasjon / Relasjonsbygging   
Det legges jevnlig inn nyhetsoppdatering om våre arrangement på våre hjemmesider, etter å ha 

vært behandlet i stabsmøtet.  Nyhetene blir så delt på menighetenes facebookside og instagram.   

Nettsiden, Facebook og instagram utfyller hverandre.  Basisinfo finnes på nettsidene våre; - 

bilder, film og kommunikasjon på Facebook.  

 



 11 

9.1 Menighetsbladet   

Strindheim menighetsblad har et opplagstall på 4000. Det deles i utgangspunktet ut til alle 

husstander i menigheten, og ca. 30 bladbærere har vært i sving for å få det ut. Dessverre har vi 

alltid fire - fem ruter som ikke blir gått for hver utgivelse. Pga. forskjellige omstendigheter kan 

det variere hvilke ruter det gjelder. Bladet kom ut fire ganger, alle med giroblankett – to ganger 

for gaver til menighetsbladet og to for gaver til menighetsarbeidet. Det kom inn ca. kr 24.000 i 

gaver til bladet på giroene. At vi ikke får ut bladet til alle husstandene, påvirker også 

gaveinntektene. Sammen med annonseinntektene (kr.26.000) dekket de en god del av 

kostnadene (underskudd på kr.57.800 på bladet). Til menighetsarbeidet var gaver på ca. kr. 

40.000 relatert til disse giroblankettene.  

10 Misjon   
Misjonsutvalget består av Margaret Myraunet, Grete Gudmundsen, Edel Skaalvik og Hilde 

Jørgensen. Bente Dahl avsluttet sitt engasjement i utvalget etter kirkevalget. 

Dette året har vi hatt fem møter. Vi har en avtale med Det Norske Misjonsselskap, hvor vi 

støtter arbeidet deres i Thailand. Denne varer i fire år, og vi startet for to år siden.  To offer ble 

tatt opp til prosjektet, begge på misjonsgudstjenestene. På den første fortalte Hilde Jørgensen 

om sitt besøk på Lovsangshjemmet i februar, og viste bilder fra besøket på kirkekaffen. På 

gudstjenesten i november ble det før kollekten fortalt om arbeidet på Nådehjemmet og 

Lovsangshjemmet. Vi har forpliktet oss til å støtte prosjektet i Thailand med kr.15.000 pr. pr. 

Vi har fortsatt med å lage gavepakker/misjonslys for salg, da vi ser at dette er en fin måte å 

støtte misjonsarbeidet på.  

Vi støtter fremdeles Stefanusalliansen, og har hatt offer til dem på gudstjenesten "Søndag for 

de forfulgte", som vi markerte første søndag i oktober. I menighetsbladet har vi fått en side ved 

hver utgave til å informere om våre misjonsprosjekt. 

Vi har fremdeles fast forbønn på hver gudstjeneste for vår vennskapsmenighet i Vinaninony på 

Madagaskar. Det har vært vanskelig å holde kontakten med dem, og vi har opprettet kontakt 

med en gassisk person som kan skrive norsk, og som skulle være den som kunne hjelpe oss å 

holde kontakten med menigheten. Til tross for dette har vi ikke hatt noen korrespondanse med 

dem,  og vet dermed ikke noe om hvordan de har hatt det dette året.  
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11 Økonomi   

11.1 Regnskapsresultat  

(Merverdiavgiften er holdt utenfor denne oppstillingen.) 

Noen hovedtall: 

Inntekter 2019 Budsjett 2018  

Salgsinntekter 334.368 364.250 314.952 

Refusjoner 7.970 8.000 30.220 

Tilskudd kommune 0 0 7.000  

Tilskudd fellesråd 10.764 10.800 7.426  

Tilsk./ovf. fra andre 49.597 26.000 20.000 

Ofringer eget arb. 77.656 76.700 76.035 

Ofringer andre 83.554 83.800 84.964 

Gaver 117.593 115.400 104.867 

Sum inntekter 681.502 684.950 645.464 

 

Utgifter: 

Ref./tilsk. til andre 75.162 81.900 191.100 

Varer/tjenester 511.596 572.550 471.332 

Ovf. offer m.m. 89.214 88.800 109.174 

Tap på fordringer 600 600 3.500 

Sum driftskostn. 676.572 743.850 775.106 

Driftsresultat 4.930 - 58.900 - 129.642 

Finansinntekter 108.593 4000 2.970 

Avkastning gr.fond  191.000 0  

Bruk av ubundne fond 99.631 101.000 

Bruk av bundne fond 80.000 80.000 

Gave aksjefond  0 377.218 

Avsetn.ubundne fond -23.371 -15.300 -377.218 

Avsetn. bundne fond -20.000 -20.000 -20.000 

Resultat + 440.783 + 90.800 - 146.672 

Underforbruket /overskuddet på kr.440.783 settes av til egenkapitalen (likviditetsreserven).  

Årsregnskapet viser et overskudd/underforbruk på driften på kr.4.930 (- kr.129.642 i 2018). 

Det var budsjettert med et underskudd/overforbruk på kr.58.900 som vi i så fall måtte dekke av 

tidligere års overskudd/fond. Resultatet ble altså bedre enn forventet.  

Vi fikk i 2018 en gave i aksjefond verdt kr.377.218 ved inngangen av 2019. I høst ble det tatt 

ut kr.100.000 fra fondet til finansiering av takprosjektor i kirkestua og solskjerming av 
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kirkestua, kjøkkenet og kjøkkengangen. (Eksakt beløp som ble brukt, var kr.99.631.) 

Avkastningen for 2019 ble kr.104.230. Dette beløpet utgjør sammen med vanlige renter og 

kjøpeutbytte finansinntektene. 

Menigheten har et grunnfond. Av overskuddet kunne kr.191.000 tilføres menigheten til mulig 

bruk. Se flere kommentarer i punkt 11.1.1. og 11.1.2. 

Vi fikk i 2018 et tilskudd fra Bispedømmerådet på kr.20.000 til kursdag for ungdomsledere i 

Nidaros. Det  ble brukt i 2019 (bundet fond). Vi har også fått samme beløp i 2019 til 

ungdomsleir i 2020. Det er avsatt til bundet fond.  

Vi har i mange år hatt to fond stående: kr.40.000 til byggetrinn 2 og et minnefond på kr.20.000. 

Disse er vedtatt oppløst til fri bruk. 

Det er avsatt kr.23.371 til neste års konfirmantarbeid. Det er overskudd som gjelder høstens 

arbeid for kullet 2019/2020. Leirutgiftene vil komme i 2020.  

11.1.1 Inntekter og utgifter  

Inntekter 

Salgsinntektene består av betaling fra deltakere (for eksempel egenandel tur; konf.avg. kullet 

2018/19 kr.75.850), konsertinntekter, kaffesalg, basar, annonsesalg og utleie. Utleieinntektene 

var kr.90.400. Inntekter fra hyggetreff, fredagskaffe, o.l. ble ca. kr.50.500, basar brutto 

kr.40.900. 

Refusjoner: Fra Strinda/Berg for felles konfirmantarbeid. 

Vi har mottatt støtte fra fellesrådet til konfirmantarbeid (regnes ut fra antall konfirmanter).  

Tilskudd/overføringer fra andre: Bispedømmerådet kr.20.000 til ungdomsleir + kr.29.400 i 

frifondmidler via KFUK-KFUM for konfirmantsamarbeid. 

Ofring til menighetens arbeid kr.77.700 (76.000 i 2018) mot budsjett kr.76.700. 

 

Ofring til andre organisasjoner kr.83.500 (85.000 i 2018) gjennom offer og innsamling til 

fasteaksjonen - budsjett kr.83.800.  

 

Andre gaver: kr.117.600 (kr.104.900 i 2018) mot budsjettert kr.115.400. Kr.37.200 av dette 

har kommet via givertjeneste. De resterende kr.80.400 er i hovedsak gaver som kommer inn via 

giroene i menighetsbladet. Takk til alle som har bidratt både gjennom offer og gaver! 

 

Kostnader  
Driftskostnadene ble på kr.676.572 (775.106 i 2018), mot budsjettert kr.743.850. Den største 

posten er varer og tjenester. Den består bl.a. av konfirmantbibler (kr.7.800), mat til forskjellige 

formål (kr.68.100), rengjøringsmidler (kr.5.000), annonser (kr.26.900), trykking av blad og 

giroblanketter (kr.114.100), honorarer til musikere, sangere, foredragsholdere, fredagstreff 

m.fl. (tils. kr.83.500 – hvorav til kr.23.000 til gudstjenester), buss (kr.7.500) m.m. 

Refusjon/tilskudd til andre er i hovedsak lønn til menighetsforvalters del som betales av 

menighetsrådet.  

Overføring offer mm. inkluderer salg av misjonslys og fasteaksjonen. 

Tap på fordringer er inntekter som vi hadde regnet med, men regningene ikke betalt. Gjelder 

utleie.  
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Grunnfondet  

Strindheim menighet forvalter også ”Strindheim menighets grunnfond”. I 2019 fikk fondet et 

overskudd på kr.358.740 – en økning på 19 % i forhold til egenkapital ved inngangen av året. I 

2018 var det et underskudd på kr.111.440. Det er derfor avsatt ekstraordinært beløp til 

indeksregulering i 2019 med kr.167.740. I tillegg kunne menigheten ta ut et utbytte på 

kr.191.000. Menigheten har nå kr.1.122.700 til gode fra fondsavkastninger – en kapital vi evt. 

kan bruke av uten å berøre grunnkapitalen. 

I november 2016 inngikk fondsstyret en ny avtale med SKAGEN-Fondene. Dette viste seg å 

ha god virkning på avkastningen. Men det svinger fortsatt – avhengig av hva som skjer ute i 

verden. 

Innskutt egenkapital i grunnfondet på kr.697.425 er vokst til kr.2.251.057 siden 1996. I tillegg 

er det utbetalt som utbytte totalt kr.812.175.  

Det betyr at en investering på kr.697.425 i 1996 har gitt en totalavkastning på kr.2.365.807 

t.o.m. 31.12.2019. 

Av tidligere års avkastninger har menighetsrådet en fordring til fondet på til sammen 

kr.1.122.700.  

11.1.2 Eiendeler / gjeld  

 2019 2018  

Grunnkapital grunnfond 697.425 697.425   

Kortsiktige fordringer 1.215.688 994.529   

Kasse/bank 221.792 145.663  

Gave i aksjefond 381.448 377.218 

Sum eiendeler 2.516.353 2.214.835 

Disposisjonsfond 1.335.106 1.578.038   

Udisponert resultat for året + 440.783 - 146.672   

Ubundne investeringsfond 0 60.000  

Bundne driftsfond 20.000 0 

Bundne investeringsfond (grunnkapital grunnfond) 697.425 697.425 

Sum egenkapital 2.493.314 2.188.791   

Kortsiktig gjeld 23.040 26.044 

Sum gjeld og egenkapital 2.516.353 2.214.835 

 

Menigheten hadde ved årsskiftet 19/20 kr.221.792 (kr. 145.663) i bank/kasse og kr.1.215.688 

(kr.994.529) i kortsiktige fordringer, hvorav kr.1.122.700 er tidligere års avkastning av 

menighetens grunnfond og kr.85.626 til gode i momskompensasjon. Vi har utfakturert kr.7.362 

som ikke er betalt/forfalt.  

Gave i aksjefond er plassert i diverse SKAGEN-fond. Verdien vil variere gjennom året på lik 

linje med menighetens grunnfond. Verdien er nå kr.381.448 etter et uttak på kr.100.000. 

Bundet driftsfond er tilskudd fra bispedømmerådet til ungdomsleir i 2020.  

Menighetens grunnfond utgjør pr. 31/12-19 kr.1.128.357 (kr.960.617). I tillegg forvalter 
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grunnfondet kr.1.122.700 som er deler av avkastningen for 2005, 2006, 2007, 2009,  2010, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017 og 2019. Dette er lønnsomt da fondet vanligvis har bedre 

avkastning enn menighetens plassering i banken. Fondsmidlene har vært plassert i varierende 

fond, alt etter risikovurdering. Ved utgangen av 2019 er risikoen fordelt med 75 % av kapitalen 

i aksjefond og 25 % i rentefond (alt er forskjellige SKAGEN-fond). Det foretas en automatisk 

justering mellom aksjefond og rentefond dersom aksjefondsandelen økes med 4 % eller 

reduseres med 3 %. 

Vi har en leverandørgjeld på kr.23.040 (kr.26.044). Dette er regninger som ikke forfaller før i 

2020. 

11.1.3 Oppsummering  

Ideelt sett skal de ordinære inntektene og utgiftene balansere. Det gjorde de ikke i år, med et 

overskudd på kr.440.783. Vi hadde ikke regnet med overskuddet fra grunnfondet på kr.191.000. 

Heller ikke en avkastning på over kr.100.000 på aksjefondet. Oppløsning av minnefond og fond 

byggetrinn 2 på til sammen kr.60.000 var også en ekstra inntekt, selv om den var budsjettert. 

Konfirmantarbeidet gikk med stort overskudd fordi vi hadde et nesten like stort underskudd året 

før. Dette skyldes både forskyvning av tidspunkt for betaling av kontingent og arrangering av 

konfirmantleiren. 

 

Regnskapet er ført av kirkelig fellesråd. Det revideres av Trondheim kommunes revisorer. 

12 Administrasjon   

Staben har bestått av 
 Lise Martinussen, sokneprest, 100% stilling 

 Sølvi Rise, diakon, 100 % stilling. Permisjon i 50 % hele året 

 Brit Ninni Fossli, diakon, 50 % stilling vikariat til 30.06. 

 Silja Kiplesund, diakoniarbeider, 10 % stilling vikariat fra 01.12. 

 Endre Lorentzen, kantor i 100 % stilling - hvorav 10 % dekkes av trosopplæring 

Strinda prosti. Han var i pappa-permisjon fra 13. mai – 6. oktober.  

 Maren Barlien Guntvedt, kantor i Endre Lorentzens permisjonstid. 

 Siv Todal, kirketjener i 25 % stilling. 

 Rigmor Hølmo, menighetsforvalter (60 % stilling dekket av sonen + 10% dekket av 

menigheten = tils. 70 % stilling) 

 Odd Erik Stendahl, kateket, ca. 25 % stilling i Strindheim. Menighetspedagog-

stillingen er delt mellom Strinda, Berg, Strindheim og prostiet. 

 

13 Vedlikehold   
Vi vil at Strindheim kirke skal være bydelens hjerte og at vi skal ha et egnet bygg for 

menighetens arbeid.  

Til nytt inventar og vedlikehold av gammelt har vi brukt ca. kr.17.800. Det er bl.a. kjøpt ny 

støvsuger, komfyr, kjøleskap, tallerkener og garditrapp. 

Det ble installert prosjektor i taket på kirkestua + nytt lerret. De gamle rullegardinene i kirkestua 

var lite samarbeidsvillige. Det ble derfor montert utvendige screens både der, på kjøkkenet og 

kjøkkengangen. Disse beløp seg på tils. ca. kr.100.000. Dette ble finansiert av tidligere mottatt 

gave i aksjefond. Fellesrådet dekket elektrikerkostnader. 

Orgelet fikk en totalrenovering i 2019 og var nesten ferdig til jubileumsuka i april. Fullført i 

løpet av året. Fellesrådet dekket kostnadene. 
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14 Kirkebokstatistikk   
Statistikken nedenfor viser omfanget av kirkelige handlinger for perioden 2017 til 2019. 

 

 

Søylediagrammet over viser at i 2019 ble t.o.m. august 36  personer født av medlemmer i Dnk 

og tilhører vår menighet. Etter denne dato fikk vi ikke lenger tilgang til å hente ut fødte. I hele 

2018 ble det født 54 hvorav minst en av foreldre var medlemmer av Dnk. I løpet av året ble 48 

(en økning på 14) personer tilhørende menigheten døpt, hvorav 17 (12) ble døpt i Strindheim 

kirke. Dessuten var det dåp av 8 (7) tilhørende andre menigheter. Tils. 25 (19) dåp i vår kirke. 

Våren 2019 ble 48 (en økning på 11) ungdommer konfirmert, hvorav alle tilhørte vår menighet.  

Det ble ikke foretatt noen vigsel i Strindheim kirke i 2019. Antall vigde bosatt i soknet har vi 

ikke oversikt over. 

Antall kirkelige gravferdsseremonier tilhørende Strindheim menighet i 2019 var 63, mot 74 året 

før. Det har vært 2 (6) bisettelser/begravelser fra Strindheim kirke. Vi ser en økende trend med 

at også medlemmer av Dnk velger seremoni uten prest.  

Det var 45 (33 i 2018) utmeldinger, og 1 (10 i 2018) innmelding i Den norske kirke. Det var 

ved utgangen av året 6313 medlemmer i Strindheim menighet (6695 inkl. tilhørige i 2018), 

pluss 320 tilhørige som ikke var døpt. Altså liten endring. 

 

Trondheim, februar 2020 

Strindheim menighetsråd  
Lise Martinussen Frithjof Lyng-Nielsen  Liv Elin Sandnes  

   Harald Holm  Frode Arntsen      


