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1     Innledning  
 

Året startet med gudstjeneste kombinert med juletrefest og popmesse for hele Nidaros. Men 

etterjulsvinterens store hendelse var felles bispevisitas for Strinda, Berg og Strindheim fra 29. 

januar til 9. februar. Se eget avsnitt om dette i kapittel 8. Forrige visitas var i 2004. 

 

Andre planer for året skulle imidlertid snart kullkastes. Korona-pandemien Covid-19 skulle 

snart gjøre sitt inntog, og 12 mars ble landet mer eller mindre stengt ned. Vi rakk akkurat å 

gjennomføre konfirmantleiren. Hvordan dette innvirket på de forskjellige aktiviteter, er 

beskrevet senere. De ansatte ble bedt om å bruke mest mulig hjemmekontor. Møter har vært 

gjennomført enten digitalt eller med god avstand. 

 

Året har vært annerledes og krevende. Både menighet og ansatte har savnet det fysiske nærvær. 

Det har krevd forsakelser, men har også ført til kreativitet. 

 

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. 

Besøkende til kirken kan skrive forbønnslapper, og barna har sitt eget bønnealter. Dette er blitt 

mindre brukt det siste året, både pga generelt færre til gudstjeneste og reduksjon pga. korona-

restriksjoner. Under forbønnen i gudstjenesten nevnes bønne-perler og -lapper i forbønnen, men 

krukkene bæres ikke frem til alteret.  

 

3 Gudstjenesten  
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I 2020 ble det avholdt 38 (50) forordnede gudstjenester. Det ble ingen skolegudstjenester (2), 

ingen gudstjenester på institusjoner (9), men 12 (3) andre uspesifiserte gudstjenester. Siste 

kategori gjelder 5 gudstjenester i forbindelse med prestesamlinger,  popmesse for hele Nidaros, 

åpningsgudstjeneste i forbindelse med bispevisitas, gudstjeneste på konfirmantleir, lukket 

samtalegudstjeneste for konfirmantene,  2 gudstjenester som bare var for dåpsfølger og 1 

musikkandakt. Tallene i parantes angir 2019-verdier. Totalt var det 12 færre gudstjenester enn 

i 2019 og med 50 % nedgang i oppslutningen.  

Utviklingen de siste fire år fremgår av diagrammet. 

Gudstjenester totalt hadde i 2020 et gjennomsnittlig besøk på 48 (77), familie- og ungdoms-

gudstjenester 56 (88) på 7 (8) gudstjenester. Vi hadde 11 (17) gudstjenester med dåp med et 

gjenomsnittsbesøk på 52 (76) deltakere. I 2020 gikk gjennomsnittlig 29 (30) til nattverd, men 

det ble likevel en nedgang i antall deltakere  på 37 %. Antall nattverdsgudstjenester er 30 (47).  

År     2017  2018  2019  2020 

Totalt antall nattverdgjester  1858  1579  1397  884 

Totalt antall gudstjenestedeltakere 5470  4920  4773  2388 

 

3.1 Kommentar til gudstjenestearbeidet    

Koronapandemien må ta det meste av skylda for den store nedgangen. Det har vært ulike 

restriksjoner siden 12. mars. Til å begynne med kunne vi gjennomføre gudstjeneste bare for 

døpsfølger. Sju planlagte gudstjenester ble avlyst i sin helhet, deriblant påsken. Konfirmasjons-

gudstjenestene måtte flyttes til høsten og med begrenset antall gjester. Det har også vært 

begrensninger i hvor mange som kunne være til stede på andre gudstjenester som er 

gjennomført. 

Prestene i vårt prosti bruker å ha månedlige samlinger med gudstjeneste som foregår i 

forskjellige kirker. Pga. egnede lokaler her ble høstens samlinger lagt hit. 

På sommeren samarbeides det med Strinda og Berg om felles gudstjenester. Tre ble avholdt i 

Strindheim. 

Lysmessen kunne dette året ikke arrangeres av konfirmantene pga. antallsbegrensning. Den 

inngikk derfor i serien «Messe for Gud og hvermann» som i utgangspunktet legges til 1. søndag 

i måneden på kveldstid. Disse messene har vært forholdsvis godt besøkt. 

Det var i utgangspunktet lagt opp til samarbeid mellom Strinda, Berg og Strindheim om jule- 

og nyttårsgudstjenester. Det ble gjennomført, men deltakerne måtte forhåndspåmeldes. Vår 

kirke hadde lov til å ta imot 50 personer, men mange valgte nok å holde seg til sin kohort fordi 

smitten var økende. Kun 83 deltok til sammen på to julaftensgudstjenester hos oss, medvirkende 

medregnet. Ellers var det hos oss gudstjeneste 27.12. (og 03.01.2021). 

3. mai ble det laget en gudstjeneste uten menighet som ble lagt ut på nettet 10. mai. 

 

Det har i løpet av de tre siste år vært henholdsvis 13, 12 og 11 forskjellige prester som har 

tjenestegjort på gudstjenester i vår kirke. Dette virker ikke stabiliserende eller stimulerende for 

menighetslivet. 

3.1.1 Gudstjenester og andakter på  Valentinlyst, Bromstad og Persaunet 
sykehjem    

Vi rakk så vidt å ha andakt på sykehjemmene tidlig på året før korona-restriksjoner stengte for 

dette. Sokneprest Lise gjennomførte en besøksdag på Persaunet før nedstengingen. Persaunet 

ønsket å ha andakter om høsten, mens Valentinlyst og Bromstad holdt fortsatt stengt. Til jul 

ville Valentinlyst gjennomføre juleandakter, og vi hadde tre andakter fordelt på alle beboerne. 
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3.1.2 Julevandring     

Det måtte tenkes nytt om julevandringer (vandreteater) for barnehagene dette året pga. covid-

19. Menighetspedagog Odd Erik Stendahl laget derfor utendørs vandring med selvsnekret stall. 

Fire vandringer ble gjennomført 7 - 8. desember med 52 barn fra fre barnehager 

 

3.1.3 Samarbeidet skole – kirke     

Samarbeidet med skolen er godt, men pga. covid-19 kunne vi ikke avholde skolegudstjenester 

dette året. Den 10. januar hadde imidlertid 3. trinn en kirkekonsert for oss i stedet for den 

tradisjonelle julegaven. 65 barn deltok. I tillegg var det et publikum på 32. 

 

4 Medarbeiderskap  

4.1 Menighetsråd     

Rådet har bestått av:  

Lise Martinussen – sokneprest t.o.m. august. Permisjon resten av året. 

Børre Rindal – fungerende sokneprest fra september 

Frithjof Lyng-Nielsen – leder 

Liv Elin Sandnes – nestleder til 17.08. 

Bente Anne Gro Dahl – nestleder fra 17.08. 

Harald Holm – vår representant i fellesrådet 

Frode Arntsen – varamedlem til fellesrådet 

 

Varamedlemmer: 

1. Bente Anne Gro Dahl til 17.08. Fast medlem deretter. 

2. Frederik Elias Thuseth Holmvik 

3. Tone Ingeborg Schevik 

4. Bjørnar Kvernevik 

5. Helga Rossing 

 

Arbeidsutvalg 

Da vi har så få medlemmer i menighetsrådet, ble det ikke nedsatt et arbeidsutvalg (AU) til å 

begynne med. En så imidlertid at det kunne være behov for et i noen tilfeller. Fra april består 

da dette av sokneprest, leder og menighetsforvalter. 

 

Det har vært avholdt ti MR-møter, i tillegg til årsmøtet, og 52 saker er behandlet. Av disse kan 

nevnes budsjett og økonomi, offersøknader, bispevisitas, handlingsplan, felles menighetsblad 

med Strinda og Berg, koronasituasjonen og dens følger, gudstjenesteplaner, gudstjenestelivet, 

svar på div. høringer. På høsten ble det også gjennomført møter med ansatte og div. utvalg. 

Det har vært avholdt ett AU-møte. Dessuten har det vært ett AU-møte felles med Strinda og 

Berg. 
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4.2 Råd og utvalg    

Diakoniutvalg  Marit Skrivervik, Anne Marie Gravås, Karin Weisert, 

diakonimedarbeider Silja Kiplesund (.jan.- april  2020), 

diakon Sølvi Rise (leder) fra 15.mai. 

Misjonsutvalg  Margareth Myraunet, Grete Gudmundsen, Hilde Jørgensen, 

Edel Skaalvik. 

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/Børre Rindal og Helle 

Voss Pütz. 

Huskomité (ikke aktiv i 

2020)   

Kirketjener (evt. menighetsforvalter), Hilde Jørgensen,  Nils 

Kr. Rossing, Connie Hendseth, Per Arne Lystad.  

Trosopplæringsutvalg  

(ikke aktivt i 2020) 

 

 

 

4.3 Frivillige medarbeidere   

Til planlegging og gjennomføring av gudstjenester var det 49 (118) frivillige (da er også 

deltakere i kor + konfirmantforeldre medregnet); barnearbeid og trosopplæringstiltak 0-12 år 2 

(1); ungdomsarbeid 13-25 år 0 (6) (ungdomsklubben forrige år);  diakonalt arbeid  28 (34) 

(mange gjør flere ting); kultur- og konsertarrangement 0 (0); komité- og utvalgsarbeid 23 (26) 

(mange er med i flere); bladbærere, medhjelpere på basar og annet dugnadsarbeid 30 (det var 

bare bladbærere dette året) (74). Totalt har vi hatt rundt 93 (179) 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 

- 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.  

- 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 

 

Diakon Sølvi har hatt 100 % studiepermisjon 1.jan. - 18.mai dette året. Vi hadde vikar for våren, 
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men de fleste arrangement ble avlyst fra midten av mars. Diakonen var tilbake i full jobb fra 

sommeren.  

Korona-restriksjonene medførte avlysing av de fleste sosiale møteplassene i perioder av året, 

fra 12.mars og frem mot sommeren + i november. Det var størst behov for de eldste å kunne ha 

en sosial sammenheng å være i. Ansatte tok en ringerunde på våren til de som pleier å være 

med på formiddagstreff. I november gjennomførte vi ni treff for små grupper, slik at de fleste 

eldre kunne få et møtested i kirken i løpet av denne måneden. Det ble verdsatt høyt og stor takk 

til Ingrid og Roar Hansen som ordnet til servering på alle treffene. 

Sommerturen ble avlyst.  

Sorggruppene er i samarbeid med hele byen, to ganger pr. år. I 2020 hadde vi i alt seks grupper, 

hvorav én ble holdt i Strindheim kirke  

Ansatte gjennomførte 51 samtaler. I tillegg kommer 78 besøk ved ansatte og frivillige, ca.50 i 

forbindelse med utdeling av adventsblomster.  

Det er flest eldre som benytter våre tilbud, og de gir uttrykk for at de sosiale møteplassene er 

svært viktige for dem. De viser hverandre omsorg og formidler til ansatte når noen savnes i 

fellesskapet. 

 

6 Trosopplæring  
 

Faste ansatte lønnet med trosopplæringsmidler har i 2020 vært: 

- Endre Lorentzen (10 % i hele prostiet),  

- Odd Erik Stendahl, (koordinator i prostiet og menighetspedagog 

(kateket) i Strindheim) 

 

Trosopplæringstiltak som ble gjennomført i 2020: 

0 år        Dåpskurs/samtaler 

0 år        Babysang 

2 år        Utdeling av 2-årsbok 

4 år        Utdeling av Min kirkebok 4  

5 år        Teater med «Måsen og sangfuglen» 

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

7 år        Noas Ark-dag 

8 år        Tårnagent 

15 år      Konfirmantopplæring 

 

Menigheten samarbeider med Strinda og Berg menigheter i trosopplæringsarbeidet. Det 

samarbeides spesielt om tiltakene Teater for 5-åringene, Noas-ark-dag, Tårnagent- og 

Lysvåken-arrangementet. 

Trosopplæringsarbeidet har i 2020 blitt sterkt redusert på grunn av pandemien. Babysang hadde 

samlinger i januar-mars, og august-oktober, med ganske redusert deltakelse sammenliknet med 

tidligere. Teaterforestillingen med «Måsen og sangfuglen» ble vist for første gang tidlig i mars, 

og erstattet «Kirkerottene» som har blitt vist de siste årene. «Måsen og sangfuglen» er utviklet 

av to pedagoger i kirken i Trondheim. 

 

På grunn av pandemien har også etableringen av felles trosopplæringsutvalg for Strindheim, 

Strinda og Berg tatt lengre tid enn planlagt. Ved slutten av året er imidlertid medlemmer til 
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utvalget oppnevnt fra alle tre menighetene, og det tas sikte på å invitere til første møte så snart 

smittesituasjonen tillater det. 

6.1 Dåpssamtaler   

Alle som skal ha dåp, får en samtale med presten på forhånd - enten med den som skal forrette 

dåpen eller med en av de andre prestene tilknyttet Strinda, Berg eller Strindheim. Samtalene 

skal avholdes på vegne av bostedsmenighet, selv om foreldrene velger å døpe andre steder. Det 

ble gjennomført ca. 28 samtaler. 

6.2 Konfirmantarbeidet   

Det ble ingen konfirmasjon på våren dette året, da korona-pandemien gjorde at dette måtte 

utsettes til september. Men da ble 28 ungdommer konfirmert fordelt på tre gudstjenester. 

 

Vi rakk akkurat å delta på leir på IMI Stølen før landet ble nedstengt. Vi hadde da fått med oss 

ei gruppe fra Ten Sing Norway, KFUK-KFUM.  De var sammen med konfirmantene hele helga, 

og flere av konfirmantene ga utrykk for at de ønsket å fortsette i Ten Sing.  Noen av 

ungdommene fra Ten Sing Norway møtte opp igjen på høsten, slik at vi fikk hjelp til å øve og 

gjennomføre det programmet som vi øvde inn på konfirmantleiren. 

 

Fra høsten ble konfirmantarbeidet felles med Strinda og Berg. Vi har 37 ungdommer som følger 

undervisningen fra vår menighet. De kan velge mellom ulike interessegrupper. 

6.3 Ledertrening/ungdom   

Våren 2020 deltok en fra Strindheim menighet på lederkurset Leder i Vekst (LIV). 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. Deltakerne lytter først til en tekst. 

Deretter sitter man i stillhet og lar teksten synke inn. Til slutt kan de som vil, dele noen av 

tankene med de andre. 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 komité oppnevnt av 

menighetsrådene i Strinda, Berg og Strindheim. Ane Kristin Koller Sundnes er oppnevnt av 

Strindheim, Per Steinar Teigen av Berg og Erlend Storli av Strinda. I forrige årsrapport skrev 

vi at vi i løpet av 2020 ville komme med et innspill til menighetsrådene om hvordan kurs- og 

samtaletilbudet i de tre menighetene bør se ut i fremtiden. Det må bli i 2021. 

I fastetiden gjennomførte vi deler av kurset «Hjertets øye! Om tro og kunst». På grunn av 

korona fikk vi gjennomført tre av seks kvelder. Vi er godt fornøyd med profilen på kurset og 

ønsker å gjennomføre det i 2022. I alt 35 personer deltok.  

 

På høsten arrangerte vi samtalekurset «Tro i møte med korona» i Berg kirke. Vi brukte 

Korsvei sine veivisere som utgangspunkt. Bibelkurskomiteen holdt selv innledningene. Tre av 

fire kvelder ble det før korona stoppet siste kvelden. I alt 25 stykker deltok. Vi syns det ble 

interessante samtaler om et aktuelt tema. 

 

I tillegg til kurs har det vært samtalegruppe om 1. Korinterbrev og to bøker av Rowan 
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Williams (Tokens of Trust og Being Disciples). Det har også vært samtaler om kommende 

søndags Bibeltekst på onsdagskveldene i forbindelse med Åpen kirke og kvelds-

gudstjenestene i Strinda kirke. Mange gode tilbakemeldinger på samtalegruppene.  

 

På tross av korona skjedde det mye på kurs/samtalefronten i 2020. Det var selvsagt litt 

skuffende å avlyse deler av fastekurset og etter hvert innse at vi måtte utsette det helt til 2022. 

 

7 Sang og musikk   
Helt fra nedstegningen av samfunnet i mars 2020 har sang og musikk i menigheten vært preget 

av pandemien. Det har vært vanskelig å både planlegge og gjennomføre arrangement. 

Menigheten har fortsatt samarbeid med studentkoret AKS og Strindheim Janitsjar, som bruker 

kirka som øvingslokale. De har hatt øvelser gjennom året i kirka, men har måttet forholde seg 

til gjeldende regler for sammenkomst. Derfor har nok deres øvelser i 2020 vært sterkt preget av 

dette.  

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

kantor. 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. Det ble et godt overskudd 

av konserten, som ble fordelt mellom menigheten og de andre aktørene. 

Etter nedstengningen av samfunnet i mars ble det spilt inn noen digitale gudstjenester, særlig i 

forbindelse med påsken. Dette var en ny erfaring for oss, men prosessen med å lage disse 

gudstjenestene var konstruktiv og viser at vi har mulighet for omstilling og nyskaping om det 

er nødvendig. 

Gudstjenestene har i 2020 hatt innslag av eksterne musikere. Dette har sammenheng med at 

kantor har et romslig budsjett til dette formålet, totalt kr.35.000,- pr. år. Vi fikk også støtte fra 

Nidaros såkornfond spesielt øremerket kveldsgudstjenesten «Messe for Gud og hvermann». 

Støtten muliggjorde blant annet en kveldsgudstjeneste med Grete Storbæk Eriksen og musikere. 

Gjennom året har vi brukt alle midlene til ekstra musikkrefter i gudstjenesten. Disse har vært 

brukt i forbindelse med høytider og konfirmasjon, men også høymesser, strømmegudstjenester 

og spesielt i forbindelse med «Messe for Gud og Hvermann». 

I oktober fikk vi gjennomført en salmematiné som foregikk på dagtid. Den ble ledet av Rigmor 

Hølmo sammen med kantor Endre og Isak Haarberg. Erfaringen var at det kom godt med 

publikum selv om det foregikk på dagtid. Salmestunder med mye musikk er noe vi ønsker å 

fortsette med i 2021. 
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8 Andre arrangement   
 

Det ble arrangert Hellig-tre-kongers-fest i kombinasjon med gudstjeneste og kirkemiddag 5. 

januar. 33 personer deltok.  

 

Bispevisitas 

Det var 16 år siden forrige visitas i Strindheim. Denne gang ble den gjennomført sammen med 

Strinda og Berg i tiden 29.01. – 09.02. Tema for visitasen var «Menigheter i endring». Foruten 

samtaler med vigslede ansatte var formålet å undersøke forholdene i soknene og hvilke 

utfordringer og gleder de står i. 

 

De åpne samlingene startet med «Messe for Gud og hvermann» i Strindheim kirke søndag 

02.02.  

 

Mandagen forsatte det med medarbeiderfest for 106 deltakere. Aksel Tjora kåserte med et 

skråblikk på frivillighet. 

 

Tirsdag morgen var den offisielle åpningsgudstjenesten for visitasen, hvoretter biskop hadde 

møte med de ansatte. Samme dag besøkte delegasjonen ledelsen ved sykehjemmene og 

hjemmesuykepleien. Det foregikk på Persaunet Helse- og velferdssenter, og fokus var på 

beboeres åndelige behov og samarbeidet mellom menigheter og institusjoner. 

På kvelden var det et møte med menighetsrådene etterfulgt av åpent møte om gudstjenestelivet 

i de tre menighetene. Tema på det siste: «Gudstjenesten som arena for barnefamilier.» 

 

Onsdag fikk begravelsesbyråene besøk lokalisert til Svanholm Gravferd. Det ble også tid til 

besøk i Berg barnehage, en skoleklasse ved Strinda vgs. og ledelsen ved barne-, ungdoms- og 

videregående skoler sammen med helsesykepleiere. På ettermiddagen fikk konfirmanter og 

foreldre et møte med biskop før dagen ble avsluttet med en hverdagsgudstjeneste. 

 

NRK ligger i vår midte. De fikk besøk på torsdag. Det samme gjorde torsdagskafeen i Moholt 

og Strinda frivilligsentral. Kvelden ble viet ungdommene med messe og ungdomslederforum. 

 

Fredag ble trosopplæringen tilgodesett. Det var også et møte med Trondheim kommune om 

bl.a. kirkebudsjett. 

 

Visitasen ble avsluttet søndag med gudstjeneste i Strinda, visitasforedrag og kirkekaffe. 

 

Basar: Vi så ikke råd for å arrangere den tradisjonelle høstbasaren pga. korona. Vi mistet derfor 

de budsjetterte kr.40.000 ved det. 
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9 Markedsføring / Informasjon / Relasjonsbygging  
Vi ønsker å være til stede på hjemmeside, facebook og instagram. Vi erkjenner at vi ikke er 

flinke nok til å følge opp og være oppdatert. Noe av kontakten med menigheten har også vært 

via telefon, e-post og tekstmeldinger, særlig da aktivitetene var nedstengt på det verste. 

 

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. At vi ikke får ut bladet til 

alle husstandene hemmer informasjonsflyten.  

 

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

Jørgensen.  

 

I 2020 har utvalget hatt tre møter. Vi har en avtale med Det Norske Misjonsselskap hvor vi 

støtter arbeidet deres i Thailand. Denne startet i 2018 og varer til 2022. To offer ble tatt opp til 

prosjektet, begge på misjonsgudstjenestene holdt i mai og oktober. Den første 

misjonsgudstjenesten ble strømmet over nettet, som var «Messe for Gud og hvermann». På 

gudstjenesten i oktober hadde vi besøk av ei som hadde vært med på NMS sin misjonstur til 

Thailand i 2019. På kirkekaffen viste hun oss bilder og fortalte om de forskjellige prosjekter de 

besøkte – og som vi støtter i Thailand. 

 

Vi har forpliktet oss til å støtte prosjektet i Thailand med kr.15.000 pr. år. Det kom inn 

kr.17.011. Vi har fortsatt med å lage gavepakker/misjonslys, og det kommer inn en del penger 

på salg av disse. En kveld hadde misjonsutvalget en liten dugnad i kirka, der vi brettet engler 

av gamle salmebøker. Siden korona har gjort det vanskeligere å møtes inne, hadde vi salg etter 

gudstjenesten utenfor kirken to søndager i adventstiden. 

 

Vi støtter fremdeles Stefanusalliansen og har hatt offer til dem på gudstjenesten «Søndag for de 

forfulgte», som vi markerte i midten av november. 

 

I menighetsbladet har vi en side ved hver utgave til å informere om våre misjonsprosjekt. Vi 

har fast forbønn under gudstjenesten for våre misjonsprosjekt og vår vennskapsmenighet i 

Vinaninony på Madagaskar. 
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11 Økonomi   

11.1 Regnskapsresultat  

(Merverdiavgiften er holdt utenfor denne oppstillingen.) 

Noen hovedtall: 

Inntekter 2020 Budsjett  2019    

Salgsinntekter 222.067 212.550 334.368   

Refusjoner 17.375 17.100 7.970   

Tilskudd fellesråd 5.720 5.700 10.764    

Tilsk./ovf. fra andre 46.843 25.000 49.597   

Ofringer eget arb. 48.300 47.600 77.656   

Ofringer andre 47.182 81.790 83.554   

Gaver 100.880 100.400 117.593  

Sum inntekter 488.367 490.140 681.502  

 

Utgifter: 

Lønn 61.739 67.000 75.162 

Ref./tilsk. til andre 10.874 10.450    

Varer/tjenester 401.333 447.600 511.596   

Ovf. offer m.m. 47.182 81.790 89.214   

Tap på fordringer   600  

Sum driftskostn. 521.128 606.840 676.572  

Driftsresultat - 32.760 - 116.700 + 4.930   

Renteinntekter 3.475 3.500 108.593    

Renteutgifter -12 0 

Avkastning gr.fond  158.100 0 191.000    

Urealiserte gevinster 55.950 

Bruk av ubundne fond 23.371 23.400 99.631   

Bruk av bundne fond 9.900 20.000 80.000   

Avsetn.ubundne fond - 33.705 0 -23.371   

Avsetn. bundne fond -5.000 -10.100 -20.000  

Resultat + 179.319 - 79.900 + 440.783  

 

Årsregnskapet viser et underskudd/overforbruk på driften på kr.32.760 (+ kr.4.930 i 2019). 

Det var budsjettert med et underskudd/overforbruk på kr.116.700 som vi i så fall måtte dekke 

av tidligere års overskudd/fond. Resultatet ble altså bedre enn forventet.  
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Vi fikk i 2018 en gave i aksjefond verdt kr.377.218 ved inngangen av 2019. Samme høst ble 

kr.100.000 brukt på kirkebygget. Likevel har avkastningen vært så god at verdien pr. 31.12.20 

var kr.419.194.  

Menigheten har et grunnfond. Av overskuddet kunne kr.158.100 tilføres menigheten til mulig 

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

11.1.1 Inntekter og utgifter  

Inntekter 

Salgsinntektene består av betaling fra deltakere (for eksempel konf.avg. kullet 2019/20 

kr.40.852), konsertinntekter, kaffesalg, annonsesalg og utleie. Utleieinntektene var kr.77.725. 

Inntekter fra hyggetreff, fredagskaffe, o.l. ble ca. kr.41.700. Salg misjonslys var på kr.7.321. 

Refusjoner: Fra Strinda/Berg for felles fest for frivillige.Vi har mottatt tilskudd fra fellesrådet 

til konfirmantarbeid (regnes ut fra antall konfirmanter).  

Tilskudd/overføringer fra andre: Bispedømmerådet kr.20.000 til honorar vedr. «Messe for 

Gud og hvermann», kr.5.000 til taco og quiz (ungdomsarbeid) + kr.21.843 i frifondmidler via 

KFUK-KFUM for konfirmantsamarbeid. 

Ofring til menighetens arbeid kr.48.300 – en nedgang på kr.29.000 fra året før. Vi skylder 

på korona! 

Ofring til andre organisasjoner kr.47.182 (83.500 i 2019) gjennom offer. Her var det 

budsjettert med offer til fasteaksjonen også, men den ble digital og vi har ikke oversikt over 

hva som kom inn. 

Andre gaver: kr.100.880. Gavene har kommet inn via givertjeneste, på giroer i 

menighetsbladet og minnegaver. 

Takk til alle som har bidratt både gjennom offer og gaver! 

 

Inntekter i sin helhet ligger kr.193.000 under fjoråret. 

 

Kostnader  
Driftskostnadene ble på kr.521.128 (kr.676.572 i 2019), mot budsjettert kr.606.840. Den 

største posten er varer og tjenester på kr.401.333. Den består bl.a. av giroer innlagt i bladet 

kr.8.227, blomster og lys kr.11.388, mat inkl. frivilligfest kr.54.732, post kr.8.822, annonser 

og trykking av blad kr.56.990, konfirmantleir kr.57.984, honorarer kr.74.373, inventar og 

vedlikehold kr.21.800, kjøpte tjenester kr.83.100 (hvorav layout bladet kr.70.200). 

Lønn er menighetsforvalters del som betales av menighetsrådet (10 % stilling). 

Refusjon og tilskudd til andre: Bl.a. refusjon av vår andel av dåpsmateriell til Strinda.  

Sum driftsregnskap 
Driften ga et underskudd på kr.32.760. Det er kr.83.940 bedre enn budsjettet. 

 

Grunnfondet  

Strindheim menighet forvalter også ”Strindheim menighets grunnfond”. I 2020 fikk fondet et 

overskudd på kr.170.675 – en økning på 7,6 % i forhold til egenkapital ved inngangen av året. 

I 2019 var det et overskudd på kr.358.740. Menigheten har kunnet ta ut et utbytte på kr.158.100, 

men vi har latt det stå i fondet til avkastning. Menigheten har nå kr.1.280.800 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. 
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Innskutt egenkapital i grunnfondet på kr.697.425 er vokst til kr.2.405.264 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.2.523.939 t.o.m. 31.12.2020. Av tidligere års avkastninger har 

menighetsrådet en fordring til fondet på til sammen kr.1.297.300. 

Renteinntekter: Det store tallet i 2019 skyldes at det er medregnet et uttak fra aksjefondet på 

kr.100.000. 

Urealiserte gevinster: Vi har en gave i aksjefond med en inngangskapital i nov. 2018 på 

kr.400.781. Vi tok i 2019 ut kr.100.000 av gaven. Restverdien har i 2020 økt med kr.37.746, 

slik at verdien pr.31.12.20 var på kr.419.194, dvs. en avkastning siste år på 9,9 %.  

Det er også bokført en urealisert gevinst på grunnfondet på kr.18.204. 

Bruk av fond: I 2019 satte vi av ubrukte kr.23.371 vedr. konfirmantarbeidet. Beløpet er tatt 

inn i regnskapet for 2020. Vi hadde et fond til ungdomsleir på kr.20.000. Av det er det brukt 

kr.9.900. 

Avsetninger til fond: Konfirmantkullet 2019/2020 gikk i 2020 med et overskudd på 

kr.33.705. Det er avsatt til disposisjon for andre kull. Midler fra bispedømmerådet på kr.5.000 

til taco og quiz (ungdomsarbeid) ble ikke brukt og er avsatt til neste år. 

 

Totalt resultat 

ble et overskudd (mindreforbruk) på kr.179.319. Det settes av til egenkapitalen. 

11.1.2 Eiendeler / gjeld  

 2020 2019  

Grunnkapital grunnfond 697.425 697.425   

Kortsiktige fordringer 1.369.727 1.215.688   

Kasse/bank 209.075 221.792   

Gave i aksjefond 419.194 381.448 

Sum eiendeler 2.695.421 2.516.353 

Disposisjonsfond 1.752.518 1.335.106   

Udisponert resultat for året + 179.319 + 440.783   

Bundne driftsfond 15.100 20.000 

Ubundne driftsfond 33.705 0 

Bundne investeringsfond (grunnkapital grunnfond) 697.425 697.425 

Sum egenkapital 2.678.067 2.493.314   

Kortsiktig gjeld 17.355 23.040 

Sum gjeld og egenkapital 2.695.422 2.516.353 

 

Menigheten hadde ved årsskiftet 20/21 kr.209.075 (kr. 221.792) i bank/kasse og kr.1.369.727 

(kr.1.215.688) i kortsiktige fordringer, hvorav kr.1.299.004 er tidligere års avkastning av 

menighetens grunnfond og kr.64.263 til gode i momskompensasjon. Vi har utfakturert 

kr.6.460 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.419.194 etter et uttak på kr.100.000 i 

2019. 
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Bundet driftsfond er rest av tilskudd fra bispedømmerådet til ungdomsleir i 2020 på kr.10.100 

og tilskudd fra samme til taco og quiz på kr.5.000. 

Menighetens grunnfond utgjør pr. 31/12-20 kr.1.140.932 (kr.1.128.357). I tillegg forvalter 

grunnfondet kr.1.280.800 som er deler av avkastningen for 2005, 2006, 2007, 2009,  2010, 

2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 og 2020. 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 2020 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.17.355 (kr.23.040). Dette er regninger som ikke forfaller før i 

2021. 

11.1.3 Oppsummering  

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

et overskudd på kr.179.319. Vi hadde ikke regnet med overskuddet fra grunnfondet på 

kr.158.100. Heller ikke en avkastning på kr.37.746 på aksjefondet. Konfirmantarbeidet gikk 

med stort overskudd fordi vi fikk så mye frifondmidler som vi ikke hadde regnet med.  

Menighetsarbeidet har pga. koronapandemien gått på sparebluss store deler av året. Enkelte 

perioder har alt vært avlyst. I andre har vi hatt arrangement med antallsbegrensninger. Det har 

også påvirket økonomien. Budsjettet ble revidert på høsten da vi så hvordan det gikk. Derfor er 

ikke avvikene så store mot budsjett. En ser helst avvikene sammenlignet med året før. 

 

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

12 Administrasjon    

Staben har bestått av 
✓ Lise Martinussen, sokneprest, 100 % stilling. Permisjon fra 01.09.  

✓ Børre Rindal, fungerende sokneprest i 100 % stilling fra 01.09. 

✓ Sølvi Rise, diakon, 100 % stilling. Permisjon, uttak av ferie og fridager i 100 % 1.jan.-

17.mai,  50 % 18.-31-mai. I 100 % stilling fra 1.juni og ut året. 

✓ Silja Kiplesund, diakoniarbeider, 50 % stilling vikariat fra 01.01. – 30.04. 10 % 

stilling vikariat fra 01.05. – 31.05.  

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

Strinda prosti.  

✓ 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, 40 % stilling menighetspedagog Strinda/Berg/Strindheim, 

med hovedvekt på Strindheim. 

13 Vedlikehold   
Til nytt inventar og vedlikehold av gammelt har vi brukt ca. kr.20.000. Det er bl.a. kjøpt tre nye 

utebenker, stellebord, reparert tak på søppelbod, reparert kaffe- og oppvaskmaskin. 

Det ble ikke gjennomført vårdugnad dette året pga. pandemien, men mobilgruppa i fellesrådet 

gjorde mye med sine maskiner utomhus. 

Altertavla (glassmaleriene) fikk en innvendig vask like før jul. Det gjorde at motivene kom 

klarere fram. 
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14 Kirkebokstatistikk   
Statistikken nedenfor viser omfanget av kirkelige handlinger for perioden 2018 til 2020.  

 

 
 

I løpet av året ble 28 (en nedgang på 20) personer tilhørende menigheten døpt, hvorav 8 (17) 

ble døpt i Strindheim kirke. Dessuten var det dåp av 6 (8) tilhørende andre menigheter. Tils. 

14 (25) dåp i vår kirke. Pandemien gjorde at mange har valgt å utsette eller avlyse dåp. 

Våren 2020 ble ingen konfirmert. Konfirmasjonene ble derimot flyttet til september, og da ble 

28 (en reduksjon på 20) ungdommer konfirmert, hvorav to ikke tilhørte vår menighet. En av 

konfirmantene fulgte undervisningen annet sted. 

Det ble foretatt 1 vigsel i Strindheim kirke i 2020 (0 forrige år). Antall vigde bosatt i soknet 

har vi ikke oversikt over. 

Antall kirkelige gravferdsseremonier tilhørende Strindheim menighet i 2020 var 69, mot 63 

året før. Det har vært 4 (2) bisettelser/begravelser fra Strindheim kirke. Vi ser en økende trend 

med at også medlemmer av Dnk velger seremoni uten prest.  

Det var 26 (45 i 2019) utmeldinger og 7 (1 i 2019) innmeldinger i Den norske kirke. Det var 

ved utgangen av året 6328 medlemmer i Strindheim menighet (6616 inkl. tilhørige i 2019), 

pluss 288 tilhørige som ikke var døpt. Altså liten endring. 

 

 

 

Trondheim, februar 2021 

Strindheim menighetsråd  
Børre Rindal  Frithjof Lyng-Nielsen  Bente Dahl   

  Harald Holm  Frode Arntsen      
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