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Sverresborgs menighets visjon og verdier: 

 
Nær og hellig 

 
Sverresborg menighet erkjenner at vi alle er                                                

feilbarlige og sårbare mennesker. 
 

I respekt for vår neste vil vi 
 

- dele den kristne tro med alle, ivareta det hellige  
og alt det som Gud har skapt 

- dele liv med alle som trenger Guds hjelp og omsorg 
- samtale og samarbeide med mennesker om åndelige og 

hverdagslige utfordringer                                                                                
og være en del av det kulturelle liv på Sverresborg 

 
Fellesskap og samarbeid skal prege arbeidet i Sverresborg menighet. 
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1. Innledning 
 
2018 har vært et godt år for Sverresborg menighet! 
Gudstjenestetilstrømmingen er stabil og aktivitetene er mange i 
kirkesenteret. I år gleder vi oss særlig over det nystartede TWEENS-
arbeidet, en slags SFO for barn fra 5.-7. klasse. Sverresborg menighet 
legges merke til i byen for øvrig, og det handler flere forhold:  

 vi har en stab som arbeider sammen om felles mål 

 vi har en kirke på Havstein som er Byåsens tradisjonsrike 
helligsted med en prisbelønt kirkegård rundt seg 

 vi har mange oppofrende og fantastiske frivillige 

 vi har et kompetent og ansvarlig menighetsråd  

 og vi har ikke minst Sverresborg kirkesenter, husstyret og 
vaktmestrene våre.  

 vi har en trofast og livskraftig gruppe eldre kirkefolk som møter 
trofast opp, heier og ber for menigheten og gir av seg selv.   

Det er all grunn til å være takknemlig. 
 
Det kan stundom oppleves slik at om vi bare åpner dørene litt mer på 
kirkesenteret, så vil det komme enda flere. Sagt på en litt annen 
måte: potensialet for økt virksomhet er stort. Men kirkesenteret er 
ikke større enn det er, og det er verken staben eller skaren av 
frivillige heller. Særlig ser vi et behov for å øke antall hender til 
diakonalt arbeid blant ungdom og eldre. MR må hele tida avveie om 
vi har mannskap og krefter til økt aktivitet eller om konsolidering er 
stikkordet. Det er for så vidt ikke noe å klage over, man kan tenke seg 
langt verre posisjoner å være i.  
 I år som i fjor står MR og stab samlet om 
 

-     vår tro på at arbeid med kvalitet vil resultere i kvantitet, - at økt 
tilslutningen er et resultat av kvalitativt godt arbeid 

-     vårt ønske om å fokusere på tilstedeværelse, fellesskap, 
relasjonsbygging og sosialt ansvar 
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-    forståelsen om at i menighetsbyggingen står kirkesenteret og 
kirken helt sentralt, at sted og bygg er viktigere enn 
menighetsgrenser 

-     betydningen av å ha en stab som er tilstede i kirkesenteret dit 
folk kommer, en stab som ønsker velkommen, inkluderer 
frivillige og som støtter hverandre 

-     nødvendigheten av å bygge ned grenser mellom 
aktivitetsformer, for eksempel se muligheter for diakoni i 
trosopplæringen 

-     et gudstjenesteliv med kvalitet og aktualitet i forkynnelsen, 
respekt for de som er mindre kjent i kirken, og tro på 
inkludering og fellesskap 

 
Nærhet med og tilknytning til lokalmiljøet skaper engasjement og 
frivillighet. I forbindelse med soknestrukturendringene tror vi at 
dersom soknene blir altfor store, så mister man tilhørighet og 
lokalmiljøidentitet, og med det også engasjement og frivillige.  
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2. Gudstjenester og kirkelige arrangement  

Hovedgudstjenestene 
i Sverresborg 
menighet feires både i 
Havstein kirke og i 
Sverresborg 
kirkesenter med ca én 
gudstjeneste i 
måneden i 
kirkesenteret og 
resten i Havstein. Vi 
syns vi har funnet en 
god balanse mellom 

de to kirkehusene når det gjelder gudstjenester. Oppslutningen om 
gudstjenestene er ganske stabil og god. (Se statistikk.) Og vi gleder 
oss over god salmesang og deltakelse ved de aller fleste 
gudstjenestene. Salmen 638 «Må Gud velsigne deg» er blitt et fast 
ledd i vår dåpsliturgi. 

De frivillige som deltar som dåpsverter, medliturger og 
kirkeverter gjør en flott og trofast innsats. Astrid Sollie og Charlotte 
Erichsen Elvebakk, som har ansvaret for å skaffe frivillige til 
gudstjenestene. Men vi skulle nok sett at vi hadde flere 
gudstjenestefrivillige. 

 Det er mange som ønsker å døpe sine barn i Havstein kirke, ikke 
minst fra Byåsen menighet. Vi ønsker å være imøtekommende for 
disse ønskene og, og vi har sluttet med å sette grenser for hvor 
mange utensogns barn vi tar imot. I 2018 har vi hatt seks 
lørdagsdåpsgudstjenester, to av disse med stab og frivillige fra 
Byåsen menighet. 

 Det er viktig for oss at barna kjenner seg velkomne i 
gudstjenesten. Det fungerer fint både med «skattejakten» som barn 
kan holde på med før gudstjenesten begynner og med tegnebordet 
ved Kristus-skulpturen. Det arbeides med å etablere et barne-alter 
der tegnebordet nå står. 
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 Fastegudstjenestene har hatt en oppslutning på mellom 20 og 
40 personer. Vi vet at disse gudstjenestene betyr mye for dem som 
søker til dem, så vi ønsker å fortsette å feire disse gudstjenestene i 
samarbeid med Byåsen og Ilen menigheter. 
 Vi har to nattverdgudstjenester hvert år ved Havstein helse- og 
velferdssenter, i tilknytning til påske og allehelgensdag. De går inn i 
den faste andakts-turnusen. I tillegg har vi julegudstjenester på lille 
julaften ved både Havstein og Havsteinekra helse- og velferdssenter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fra karnevalsgudstjeneste 
 
 

3. Trosopplæring  for alle mellom 0 – 18 år 
 
Det drives fortsatt et stort arbeid med barn og unge i menigheten, og 
slik kunne det ikke vært uten denne staben og de frivillige 
medarbeiderne som bidrar med stort og smått i arbeidet. Guro 
Gaustad Anderssen er ansatt som menighetspedagog i 60% stilling. 
 
Babysang er et populært tilbud for foreldre og små barn. I 2018 var 
det gjennomsnittlig 22 babyer innom hver mandag, og nærmere 140 
barn har vært med en eller flere ganger. Det legges vekt på å bygge 
relasjoner, og mange liker seg godt på Kirkesenteret. Samarbeidet 
med Mandagskaféen er en suksess, og flere sier de setter pris på 
både kafétilbudet og den 
gode stemningen på tvers av generasjonene. 
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Krølletreff arrangeres for 2- og 3-åringer på høsten. Vi serverte i høst 
mat til 85 store og små på Kirketorsdag, og 14 barn var med på 
musikksamling hvor vi lette etter lammet som var 
kommet bort fra gjeteren sin. På gudstjenesten i etterkant fikk 11 
barn et lite lam i gave. 
4-åringene var invitert på fireårsklubb på Kirkesenteret i forkant av 
utdeling av fireårsbok i 
Havstein kirke. 16 barn var med i løpet av to klubbkvelder. 25 barn 
fikk utdelt Min kirkebok, 
noe som tilsvarer 38% av døpte og tilhørende i dette årskullet. 
 
Kirkerottene er et nasjonalt tiltak som vi inviterer våre 5- og 6-
åringer til. På Kirketorsdag serverte vi mat til 60 mennesker, og vi 
viste film om Kirkerottene i ungdomsrommet for barna. 11% 
oppslutning. I tillegg var de invitert til teaterforestilling i Lademoen 
kirke senere på våren, i et samarbeid mellom Domprostiet, Ilen og 
Sverresborg menigheter. 
 
Førsteklasses er et tiltak for 
skolestarterne (6-åringer), og i 
2018 inviterte vi til Kirketorsdag 
med besøk av Byåsen Soul Kids 
og Sirkus Agio. Vi hadde 90 
gjester til middag. Byåsen Soul 
Kids er et kor for barn i 1.-
4.klasse, og har flere 
medlemmer fra Sverresborg 
menighet. 
 
Noahs Ark (7-åringer) har blitt 
en tradisjon på en av skolens 
planleggingsdager i august, og vi                                            På veg til kirke 

er fornøyde med dette samarbeidet med Byåsen og Ilen menigheter.  
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Tårnagenter (8- og 9-åringer) ble også i år arrangert i samarbeid med 
Ilen menighet. 65 barn 
fylte Ilen kirke en skolefridag i januar, og 34 barn ble med i Havstein 
kirke søndagen etterpå. 
Der fikk de utdelt boka Skatten i Liljedal. 29 av barna kom fra 
Sverresborg menighet (18%). 
Lys Våken (12-åringer) med adventsnatt i Kirkesenteret og 
gudstjenesten i Havstein kirke var 
roligere enn ventet. Vi inviterte kun ett årskull, og endte opp med 
bare sju deltakere og sju 
ungdommer. Dette er et tiltak i samarbeid med Ilen menighet, og selv 
om vi var få var vi 
fornøyde med opplegget og relasjonene vi bygger. 
 

MiniKrybba Tweens (5.-7. trinn) 
ble startet med brask og bram 
høsten 2018, da 60 barn 
stormet inn dørene på 
åpningsdagen. I løpet av 15 
hektiske onsdager var 89 barn 
registrert innom, og de aller 
fleste kom igjen og igjen. Her får 
de et enkelt måltid, de får  

Mattemagiker Yngve på besøk på Tweens!    være med venner, spille spill, 
gjøre lekser, leke gjemsel og kjenne at Kirkesenteret er et godt sted å 
være. Hver gang har vi også ulike 
aktiviteter, og Charlotte Elvebakk og Gina 
Bøhle har vært solide frivillige i arbeidet. 
Vi har også hatt med noen 
ungdomsledere og foreldre innimellom, 
og det har vært godt å være flere når 
bortimot 60 barn hver onsdag har fylt 
huset med liv og røre. 
 
                                  Familiespeiderne på aketur!  
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Sverresborg familiespeiding møtes en søndag i måneden og går på 
tur sammen. Det er en flott gruppe frivillige som står bak 
arrangementene, som samler flere familier hver gang. 
 
Kirketorsdag er et lavterskeltilbud for alle aldre, med 
middagsservering og en enkel samling. 
Store og små kommer i varierende antall til Kirkesenteret en gang i 
måneden, og ofte knyttes trosopplæringstiltakene opp mot 
Kirketorsdag. Frivillige gjør en viktig innsats med 
middagsservering og opprydning, og samarbeidet i staben er også 
godt rundt dette. 
 

4. Diakoni 

Diakoniutvalget har 
hatt tre møter i 
løpet av 2018 og 
behandlet følgende 
saker: Tilbud til 
voksne (50+-), 
samarbeid med 
kongolesisk 

menighet, program for formiddagstreffene, planlegging av 
sommertur, kirkeskyss, handlingsplan for grønn menighet og revisjon 
av lokal plan for diakoni. I tillegg har vi hatt mange orienteringssaker.  
 
Mandagskaféen har blitt en av bærebjelkene i det diakonale arbeidet 
i menigheten.  Den har vært åpen hver mandag fra kl. 11-14 med 
unntak av i feriene. I 2018 hadde vi åpen kafe en gang i løpet av 
sommeren, og i 2019 vil vi utvide sommertilbudet. Kombinasjonen av 
babysang og kafé ser ut til å være svært vellykket, og oppslutningen 
har variert fra 50 til 80 personer. Vi opplever at dette er et viktig 
arbeid. Mange har kaféen som en del av den faste ukerytmen, og den 
gir felleskap og tilhørighet for de som går der.  Kaféen er drevet av ei 
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gruppe på ca. 10 frivillige, der Åse Pettersen har ansvar for å sette 
opp liste over kaféverter. Menighetspedagog står for babysangen, 
diakon deltar jevnlig på kaféen, og øvrige ansatte er også innom.  

 

Det er også god oppslutning om Formiddagstreffet. I gjennomsnitt 
har oppmøtet vært mellom 50 og 60 personer. Samarbeidet med 
Nyborg skole har gitt oss mange fine opplevelser gjennom året, og vi 
har hatt mange interessante gjester som har gitt mye. Her vil vi 
trekke fram besøk av NRKs Trine Søraa og Tom Erik Sørensen. 
Formiddagstreffets sommertur gikk i år til Stiklestad og Munkeby der 
vi bl.a. besøkte Stiklestad kirke, middelalderloftet Stiklastadir, 
Munkeby Mariakloster og Munkeby herberge.   
 
Tirsdagsgruppa møtes fortsatt annenhver uke på kirkesenteret. 
Tirsdagsgruppa kombinerer fellesskap, omsorg, samtale og 
trosopplæring på en god måte. En av prestene er til stede og innleder 
til samtale om kommende søndags prekentekst. Inger Johanne og 
Kåre Opdal er ansvarlige for samlingen, og Helga Okkenhaug leder 
samtalene. 
 
Åpen kirke: I sommer gjorde vi forsøk med åpen kirke i forbindelse 
med Olsok. Til sammen tok vi imot i underkant av 20 pilegrimer. De 
fleste kom på St. Jakobs dag 25. juli. Vi fikk svært gode 
tilbakemeldinger fra de besøkende, og de satte stor pris på å få 
oppleve den flotte altertavla vår.    
 
Fasteaksjonen: Det er konfirmantansvarlig prest som har 
hovedansvaret for Fasteaksjonen, men Frode Pettersen og Ulrik 
Rendal gjør et stort og godt arbeid med å forberede og gjennomføre 
aksjonen med alt det praktiske. På selve aksjonsdagen er flere 
frivillige og noen fra staben med. God planlegging og godt samarbeid 
er med på å gjøre aksjonen meningsfull for konfirmanter og foreldre. 
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Institusjoner. Prester og kantor har hatt andakt ved Havsteinekra 
HVS en gang i måneden og ved Havstein HVS to ganger i måneden. 
Diakon har vært med på gjennomføring av internkurs om omsorg ved 
livets slutt for ansatte på Havsteinekra HVS.  
 
Sorgarbeid: For tredje år på rad ble det i september arrangert et 
temamøte om sorg for hele byen i Vår Frue kirke. Det var stor 
oppslutning om møtet og gode tilbakemeldinger på programmet. Til 
sammen har det vært 7 sorggrupper i år, inkludert en gruppe for 
barn. En av gruppene har blitt holdt på Sverresborg kirkesenter der 
hans Kristian Solbu og Martha Garborg Bergslid har vært 
gruppeledere. Diakon Martha har vært sorgarbeidskontakt for 
Byåsen- menighetene.  

I tillegg har vi gitt tilbud om samtaler til enkeltpersoner. Noen 
har blitt fanget opp av hjemmetjenesten, andre har tatt kontakt 
direkte med oss. Menigheten arrangerer minnegudstjeneste 
Allehelgenslørdag. 
 
Sjelesorg tilbys og foregår både på kontoret og i hjemmet. Her er det 
store behov, og på grunn av ressurssituasjonen vegrer vi oss for å gå 
for bredt ut med tilbudet. Vi skulle ønske at vi hadde kapasitet til å 
tilby mer til sykehjemmene og hjemmetjenesten. Prestene tilkalles til 
noen soknebud hvert år. 
 
Adresseavisens juleinnsamling: Menighetskontoret tar imot 
søknader til aksjonen, og dette er en fin anledning til samtaler, 
menneskemøter og nettverksbygging på individplan.  
 
Kirkeskyss: Menigheten har tidligere hatt tilbud om kirkeskyss. I høst 
hadde vi tilbud om skyss på tre gudstjenester. Få har benyttet seg av 
tilbudet, så dette må gjøres bedre kjent.  
 
Høsten 2018 ble det opprettet en arbeidsgruppe for samarbeid 
mellom den kommunale helsetjenesten og tros- og 
livssynssamfunn. Oppdraget er å utarbeide et kursopplegg om 
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åndelig omsorg som skal tilbys ansatte ved helseinstitusjonene. 
Prostiprest Hilde-Annette Løvenskiold Grüner og diakon Martha 
Garborg Bergslid har vært kirkens representanter i denne 
arbeidsgruppen.    
 
Frivillighet: Sverresborg menighet har stor aktivitet og dermed stort 
behov for mange frivillige. De diakonale tilbudene har en kjerne med 
frivillige som stiller trofast opp. På formiddagstreffet er det frivillige 
som dekker bord og sørger for deilig servering, og mandagskaféen er 
drevet av frivillige. De ordner alt det praktiske i tillegg til at de er 
gode kaféverter. Mange av våre frivillige er engasjert i flere av disse 
oppgavene og legger dermed ned et svært stort arbeid for å holde 
menighetens aktiviteter i gang. 

 

5. Frivillighet 

Menighetens frivillige er en helt sentral bærebjeIke i 
menighetsarbeidet, og i Sverresborg har vi mange frivillige 
medarbeidere. Alle frivillige blir invitert til medarbeiderfest, og i år 
ble denne gjennomført i november. Prester, kantor, diakon, 
menighetspedagog og menighetsforvalter har ansvar for frivillige i 
sine fagområder og utvalg, og frivillighet er beskrevet under hvert av 
fagområdene. 

En av våre største frivillighetsgrupper, er de ca 30 
menighetsbladbudene som sørger for at menighetsbladene kommer 
i postkassene fire ganger i året.   

Trofaste damer i Menighetens kirkering er Jorunn Myskja, Inger 
Johanne Opdal, Anne Margrethe Spilsberg og Ingrun Utgaard. 
Kirkeringene ble etablert tidlig på 1960-tallet og har en helt vesentlig 
ære for at vi klarte å bygge Sverresborg kirkesenter.  

 

En annen gruppe som hvert år legger ned et betydelig arbeid, er 
julemessekomiteen. Takket være deres innsats, er menigheten sikret 
et økonomisk grunnlag for drift av kirkesenteret. 
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Det trengs nå flere frivillige i tilknytning til gudstjenestene og det 
gjelder særlig dåpsverter, medliturger og til å kjøre kirkeskyss. Det er 
også ønskelig med en fast gruppe som er med og hjelper til med 
servering og oppvask på kirketorsdag. 

 

Medarbeiderfest i november 

 

 

6. Konfirmantarbeid 

Det ble i mai 2018 konfirmert 58 flotte ungdommer i Sverresborg 
menighet. Konfirmantarbeidet er stort og ressurskrevende, men også 
inspirerende og gøy for de som underviser.  På høsten er det flere 
samlinger:  

-          Pilgrimsvandring i slutten av september. Her bidrar 
ungdommene som går på Ungdomslederkurs (ULK) sammen 
med eldre ungdomsledere 

-          Konfirmantleir på Mjuklia på Berkåk i månedsskiftet 
oktober-november. 

Etter nyttår har vi mer ordinær undervisning, fordelt mellom de to 
prestene. Vårsemesteret 2018 forsøkte vi også noe nytt; 
konfirmantene fikk velge blant flere grupper; omsorgskonfirmant, 
kreativ konfirmant, friluftskonfirmant og sportykonfirmant. Det ble i 
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overkant krevende, men fint og lærerikt for både konfirmanter og 
konfirmantansvarlig. 
 Det mest suksessfulle var omsorgskonfirmanter, hvor diakonen bidro 
inn. Vi tok med små grupper med konfirmanter på hjemmebesøk til 
et menneske som fortalte om sitt liv, sine verdier og sitt forhold til 
kirken. Det ble meningsfullt og nært for alle. 
    Blant det konfirmantene er med på, kan nevnes: 8 obligatoriske 

gudstjenester (hvor de er 
medhjelpere på minst en), 
Lysmesse før jul og 
Fasteaksjonen. 
Konfirmantarbeidet drives 
av kapellan Silje Kristin 
Meisal. Undervisningen 
utføres av alle prestene, i 
tillegg til at diakonen har 
vært med.  
 

Konfirmanter på hjemmebesøk hos Birgit-Marie Utne.  

 

7. Ungdomsarbeid 

Krybba: Etter at Sverresborg Kirkesenter er blitt en realitet, har 
ungdomsarbeidet i menigheten fått et stort løft. Tidligere har det 
vært et stort arbeid for å rekruttere og samle ungdomsledere til 
konfirmantleiren på høsten. Dette arbeidet er nå utvidet med det 
som ungdommene selv har kalt  ”Krybba”. Her er det arrangement 
omtrent annenhver uke. Av ting som har vært i 2018, kan det nevnes: 
Filmkveld, spillkveld, temakvelder, konkurransekveld m.m. 
Kapellanen er overordnet ansvarlig for arbeidet, men det er ansatt 
ungdomsarbeider som har det daglige ansvaret for KryBBa, Amanda 
Gerhardsen. 
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Det er ansatt to ungdomsleder (Kira Salomons og May Renate 
Sletvold.), som i arbeidet med Krybba som sammen med 
ungdomsstyret, prest og menighetspedagog (vår), ungdomsarbeider 
(høst), har vært ansvarlig for å planlegge og gjennomføre 
aktivitetene.  Kveldene er åpne for alle, men ungdom i Sverresborg 
og Ilen er spesielt invitert. Vi ser at dette arbeidet treffer 
konfirmanter best. 

I 2018 ønsket vi å «revitalisere» Krybba gjennom målrettet 
markedsføring, bedre planlegging og innredningen i 
ungdomsrommet. Dette initiativet må tas opp på nytt i 2019. 

Etter initiativ fra ungdomsstyret ble det for fjerde gang 
arrangert «Åpent hus» for ungdom natt til 1. mai. Det var stor 
suksess, med nesten 200 ungdom innom, stort frivillig engasjement 
og samarbeid med sosiale etater. 
 
Ungdommene har sitt faste rom i sokkelen på kirkesenteret, men 
menighetsrådet gleder seg over at antall ungdommer er blitt så 
mange at man ofte må ta hele huset i bruk. 

Ungdomsledere: I 2018 var 32 ungdomsledere fra Ilen og 
Sverresborg med som ledere på konfirmantleir. Det er samlinger 
både i forkant og etterkant av leir, samt et julebord for lederne. 

 

45 flotte ungdommer fra Byåsen, Sverresborg og Ilen på lederkurs!  

 
 
 



19 

 

 

ULK: Ungdomslederkurset for 10.-klassinger arrangeres i  
samarbeid Byåsen og Ilen menighet. Kurset består av flere samlinger 
på ukedag og helg, med en overnattingshelg. Kurset gir ungdommene 
ledertrening og personlig utvikling, utfordringer og kristent 
fellesskap. 22 ULK-ere deltok fra Sverresborg Menighet i 2018. Dette 
er det høyeste antallet på mange år, og vitner gledelig om fremdeles 
vekst i ungdomsledermiljøet! 

I ungdomsarbeidet er også frivillighet et viktig tema. 
Ungdommene er frivillige som medliturger i gudstjenester og i 
fasteaksjonen. De står som hovedansvarlige for flere av 
arrangementene som finner sted blant ungdommene i løpet av året. I 
tillegg er flere faste, voksne frivillige i menigheten tilstede på 
ungdomsarrangement. Det er også mange foreldre i 
ungdomsgruppen som stiller opp i forbindelse for eksempel natt til 1. 
mai, og på andre arrangement.  
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8. Kirkemusikk 

Som det går fram av 
statistikken, har Havstein 
kirke svært mange 
gudstjenester og kirkelige 
handlinger i løpet av året. 
Det kirkemusikalske 
arbeidet i menigheten er 

derfor i hovedsak knyttet til disse aktivitetene. Gudstjenestefeiringen 
er preget av aktiv deltakelse fra menigheten, og oppleves som 
vellykket og inspirert. Det gjelder både i Havstein og på Kirkesentret. 
 
Begge kirkene er svært velegnet til konsertvirksomhet for mindre 
grupper.  En forsangergruppe på 10-12 frivillige deltar ved enkelte 
anledninger, som f eks 1. juledag og på gudstjeneste i Lo kirke på 
Sverresborg St Hansaften.På en del andre gudstjenester er det med 
musikalsk forsterkning i form av profesjonelle sangere og 
instrumentalister i tillegg til kantor. 
 
Konsertaktiviteten varierer fra år til år, og kan gjerne økes. Det er 
ønskelig med utskifting av orgelet i Havstein Kirke. Kirkesenteret har 
et brukbart flygel og et trøorgel. 
Menigheten samarbeider med to institusjoner og avholder 
regelmessig andakter/sangstunder. Ved disse anledningene er 
musikken svært viktig. 
Tre studenter har for tiden avtale om øving i Havstein kirke. 
Viser ellers til nylig vedtatt «Plan for kirkemusikk» i menighetsrådet. 
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9. Sverresborg 

kirkesenter 

Sverresborg kirkesenter 
eies av Sverresborg 
sokn og drives som en 
del av Sverresborg 
menighets virksomhet. 
Sverresborg 
menighetsråd har 
oppnevnt et styre med 

Juletrefest på Kirkesenteret.  mandat å forestå driften av kirkesenteret, 
kalt «husstyret». Styrets medlemmer er Olav Stenhaug, Ole Jakob 
Lund, Per Winsnes, Asle Heggset og Peter Singstad (leder). 
 Ole Jakob Lund og Per Winsnes er i tillegg vaktmestere. Det er en 
svært viktig jobb de gjør med oppfølging av menighetens mange 
arrangement og utleieforhold. Videre følger de opp alt som kreves i 
huset med hensyn til service, renhold og vedlikehold. 
  
Kirkesenteret ble ferdigstilt forsommeren 2014 og innviet samme år. 
Det er i sin helhet reist for private midler. De samlede prosjekterings- 
og byggekostnadene er på vel 25 mill. kr. Da menigheten besluttet å 
bygge Kirkesenteret, var målet for etableringen: 
  

•        Å gi Sverresborg menighet sårt tiltrengte lokaler og være 
en vitamininnsprøytning for gudstjenester og frivillig arbeid 
for barn og unge, for familier, for eldre – i menighetens regi. 
•        Å gi de lokalt kirkelig ansatte en god og permanent 
løsning på kontorsituasjonen. 
•        Å være en ressurs for lokalt frivillig organisasjonsarbeid 
som kor, korps, orkestre, lag og foreninger. Kirken vil være et 
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sosialt samlingspunkt i 
lokalmiljøet og åpne for 
nye 
samarbeidsmuligheter 
mellom skole og kirke. 
•        Bygget skal ha preg 
av å være en folkekirke 
og et kulturbygg for alle 
som bor i menigheten. 

  
Det er bred enighet om at 
Sverresborg kirkesenter, slik det 
nå står, svarer til disse 
forventningene. Kirkesenteret 
kom raskt i bruk med allsidige 
aktiviteter.                                         Juleverksted på Kirketorsdag i desember.  
 
Det er blitt et samlingssted i bydelen, åpent alle. Da Kirkesenteret ble 
planlagt, ble det lagt til grunn at det kun skulle være kjøkken for 
mottak av cateringmat. Aktivitetsnivået ved kirkesenteret ble raskt 
mye større enn forutsatt, og det oppsto klare ønsker om å kunne 
tilberede og servere mat. Styret for kirkesenteret og Sverresborg 
Menighetsråd har i samråd gjennomført en oppgradering av 
kjøkkenet. Kjøkkenet har fått et løft,     

 tilfredsstiller kravene til et 
storkjøkken, og er nå tilpasset dagens aktivitetsnivå i kirkesenteret. 
Oppgraderingen er delfinansiert gjennom støtte fra Adolf Øiens 
Donationsfond. 
  
Kirkesenteret har i 2018 vært utleid til en rekke selskap og 
arrangement. Ekstra hyggelig er det at en god del ønsker å holde 
dåpsfesten sin i kirkesenteret. Bryllupsfest, fødselsdager, 
minnesamvær og borettslagsmøter er andre typer utleieforhold som 
finner sted. Det har vært god vekst i utleien. 
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Menigheten 
har mange 
gode 
frivillige 
med-
arbeidere 
som gjør en 
svært viktig 
jobb!  
 
 
 
 
 
 

 

10. De tilsatte  

Samarbeidsklimaet i staben er svært godt. Vi har fortsatt et ønske om 
at diakonstillingen (som nå deles 50 / 50 med Ilen menighet) kan 
økes til 100%. 

Pr. 31.12.2018 besto staben av: sokneprest Hans Kristian Solbu 
(100%), kapellan Silje Kristin Meisal (100%), diakon Martha Garborg 
Bergslid (50%), kantor Ingrid Smalås (100%), menighetsforvalter Aud 
Singstad (60%), menighetspedagog Guro Gaustad Andersen (60%), 
kirketjener Merete Thalberg (50%) og ungdomsarbeider Amanda 
Kvande Gerhardsen Vollen (20% stilling betalt av menigheten). 

 

11. Menighetsrådet 
 
Til møtene i menighetsrådet innkalles varamedlemmene til samtlige 
møter og deltar på lik linje med de ordinære medlemmene. MRs 
arbeidsutvalg består av leder Ivar Selmer-Olsen, nestleder Hanne 
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Bergfjord og sokneprest Hans Kristian Seip Solbu. Menighetsforvalter 
Aud Singstad møter som referent i AU og MR. 
 

 
Stab og menighetsråd på tur i Kristiansund. 

 
Samarbeid med staben 
Soknepresten er medlem av menighetsrådet. Andre medlemmer 
innkalles til møtene når det er relevante saker å drøfte med dem. Ved 
slutten av hvert semester avholdes et fellesmøte med staben. I juni 
drøftes gjerne et strategisk tema grundigere, i desember har MR og 
stab besøkt andre menigheter og organisasjoner.  

I mai 2018 hadde MR, med støtte fra sonen, et svært vellykket 
menighetsseminar på hurtigruta til Kristiansund  der både MR, stab 
og soneleder deltok. Seminaret ble ledet av Magne Vik Bjørkøy fra 
bispekontoret og temaet var «Hva er det å være en menighet?»  

I desember 2018 ble MR og stab svært vel mottatt av brødrene 
Andersen i Metodistkirken hvor vi fikk omvisning og ble orientert om 
metodistenes lokale historie, virksomhet og teologi. Tidligere år har vi 
besøkt den jødiske synagogen og NDR. 

Et godt samarbeid med staben er essensielt for MR, og MR er 
også svært opptatt av å bidra til støtte opp om og bevare det gode 
arbeidsmiljøet på Sverresborg. 
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På turen til 
Kristiansund 
hadde vi med 
oss kommu- 
nikasjons-
rådgiver Magne 
Vik Bjarkøy. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Saker 
 
MR har behandlet 79 større og mindre saker i  2018. Blant de 
viktigste er: 
 
- Soknestruktursaken. Sverresborg MR har i den anledning tatt 

initiativ til møter med både Ila (16. mai) og Byåsen (25. 
september) menigheter og gitt tydelige svar på alle utspill fra 
KfiT.  
 

- Sverresborg kirkesenter. Sverresborg MR har søkt KfiT om 
overdragelse av driftsansvar for det nye, selvfinansierte 
kirkebygget. I tillegg kommer det saker både av økonomisk og 
praktisk karakter knyttet til vedlikehold og forbedringer, 
eksempelvis ble det foretatt en ombygging av kjøkkenet 
sommeren 2018 for å tilfredstille krav fra Mattilsynet. 
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- Diakon i hel stilling. MR har sendt søknad til KfiT om å få 
utvidet diakonstillingen til 100 %. MR har også vedtatt ny 
diakonplan. 

 
- Ungdomsarbeider. MR har i flere år vært opptatt av å prioritere 

ungdomsarbiedet. Vi finaniserer en 20 % stilling med egen 
midler og setter også av driftsmidler til ungdomsarbeid.  

 
- Strategisk arbeid. Strategiske diskusjoner er nødvendig i svært 

mange av sakene i MR. Tydeligst kommer det til uttrykk i 
handlingsplanen for 2018 som vi vedtar i begynnelsen av året 
og som ble lagt som vedlegg til årsmeldingen. Handlingsplanen 
er vedlagt. 

 
- Budsjett og økonomi. Med driftsansvar og økonomisk ansvar 

for Sverresborg kirkesenter i tillegg til den økonomiske driften, 
vil økonomiske saker selvsagt prege MRs arbeid. 

 
I tillegg er blant annet disse sakene behandlet av MR:  

- Arbeid med kirkevalget 2019 startet i august.  
- Ny logo for menigheten.  
- Grønn menighet, plan vedtatt.  
- Høringssvar: Ny mål og strategiplan for KfiT.  
- Utlysningtekst for ny sokneprest.  
- Bispevisitas 2019.  
- Oppnevning av lokalt utvalg for søknader om prosjektstøtte.  
- Frivillighetsarbeid, særlig frivillige under gudstjenester.  
- Ofringer. 
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Vi samles ofte til måltid i menigheten, og for næring for både kropp og sjel.            
En uke i oktober 2018 ble det servert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vafler på mandagskafe 
 
 

Nachos på KryBBa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kjøttboller og pasta på Kirketorsdag 
 

    Pølser på Tweens 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tomatsuppe på Ungdomslederkurs 
 

Snitter og deilig kaker på Formiddagstreff 
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12. Oversikt over råd og utvalg 
 
Menighetsrådets medlemmer:  
Ivar Selmer-Olsen (leder), Hanne Bergfjord (nestleder), Markus Eggan 
Aune, Hege Beate Bakken, Charlotte Erichsen Elvebakk, Ole Jakob 
Lund, Amanda Kvande Gerhardsen Vollen, Petter Røskaft, Benedicte 
Salvesen, Astrid Sollie, Knut Sørby og Hans Kristian Solbu. 
Menighetsforvalter Aud Singstad er rådets sekretær. 
 

Arbeidsutvalget: Ivar Selmer-Olsen, Hanne Bergfjord (nestleder), 
Hans Kristian Solbu og Aud Singstad.  
 
Menighetsrådets representant i Kirkelig Fellesråd: Ivar Selmer-
Olsen. Hanne Bergfjord vararepresentant  
 
Husstyret Sverresborg kirkesenter: Peter Singstad, Asle Heggset, 
Olav Stenhaug, Per Winsnes og Ole Jakob Lund  
 
Menighetsrådets bibelkontakt: Hans Kr. Solbu 
 
Julemessekomitéen: Beate André, Åste Marte H. Bakke, Rigmor L. 
Fillingsnes, Anne Cathrine Fløttum, Anne Berit Samdal, Ingunn 
Belsnes, Ruth Eva Leinonen, Marit Lund, Åse Pettersen, Anette G. 
Pettersen, Bente Pettersen, Astrid Sollie, Iren Stenhaug, Randi Wanvik 

og Aud Singstad 

Menighetsbladet: Hans Kr. Solbu, Ivar Selmer-Olsen MR, Benedicte 
Salvesen. (Fra Byåsen menighet: Steinar Leirvik) 
 
Redaksjon for menighetens nettsider: Staben 
 
Gudstjeneste- og kulturutvalget: Hans Kr. Solbu, Ingrid Smalås, Hege 
Bakken, Astri Ramsfjell, Knut Sørby, Charlotte E. Elvebakk og Silje 
Kristin Meisal.  
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Trosopplæringsutvalget: Ingen møter i 2018 

Ungdomsstyret: Ungdomsstyret har bestått av ungdommene som 
driver Krybba, (Kira og May Renate), prest Silje og ungdomsarbeider 
Amanda.  

Misjonsutvalget: Palma Sjøvik (leder), Marta Selnes (nestleder), Inger 
Høyem, Hallfrid Moum, Jorun Rathe, Birgit-Marie Utne 

Menighetens representant i styret for Fjellseter kapell: Ole Jakob 
Lund styremedlem og Bente P. Sætre varamedlem i styret for 
Fjellseter kapell. 
  
Ansvar frivillige under gudstjenester: Ivar Selmer-Olsen (kirkeverter) 
og Charlotte E. Elvebakk (dåpsverter og medliturger) 
 

Diakoniutvalg: Ruth Eva Leinonen, Åse Pettersen, Astrid Sollie, Iren 
Stenhaug (permisjon), Amanda K. Gerhardsen Vollen, Randi Wanvik,  
og Johanne Syrstad Winsnes, sokneprest Hans Kristian Solbu og 
diakon Martha Garborg Bergslid. 

Ansvarlig for Fasteaksjonen: Ulrik Rendal og Frode Pettersen 

Ansvar frivillige under gudstjenester: Astrid Sollie (kirkeverter) og 
Charlotte E. Elvebakk (dåpsverter og medliturger) 
 
 

13. Menighetsbladet for Byåsen og 
Sverresborg 

 
Menighetsbladet har kommet ut med fire nummer i 2018. Opplaget 
er på 12.000 eksemplarer, og er dermed et menighetsarbeid som når 
en stor andel av våre medlemmer. Det kommer mange positive 
tilbakemeldinger på menighetsbladet, mens en håndfull ber om ikke 
å få bladet i postkassen. Redaksjonen mener at bladet bidrar til å få 
ut den informasjon vi ønsker, presentere menighetene, formidle 
lokalstoff og gi ord til ettertanke og refleksjon. I 2018 hadde vi også 
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et seminar i samarbeid med Skipnes trykkeri, med journalist Siri 
Wahl-Olsen som innleder. Målet var å gjøre bladet og det store 
arbeidet, enda bedre. 

Redaksjonen gjør arbeidet med bladet på vegne av 
menighetsrådene, og består av Hans Kristian Solbu, Ivar Selmer-
Olsen og Benedicte Salvesen (høsten 2018) fra Sverresborg menighet, 
Per Ottesen og Steinar Leirvik (redaktør) fra Byåsen menighet. Tor 
Asle Kleveland skriver jevnlig for bladet, som også har 
gjesteskribentene Kristian Dahlberg Hauge, Guri Hetland, Knut Arnljot 
Braa og Hege Merakerås. I 2018 ble Per Ottesen takket av for langt og 
trofast arbeid i redaksjonen. 

Inntektene fra gaver og annonser dekker ikke alle utgiftene ved 
trykking av menighetsbladet. Underskuddet dekkes av 
menighetsrådene i de to menighetene. (Sverresborg en tredel, 
Byåsen to tredeler). Det er selvsagt ønskelig å bedre økonomien, men 
samtidig ser MR menighetsbladet som en viktig del av vår 
utadrettede virksomhet. 

Det er også ønskelig med nye, gjerne yngre, medlemmer av 
redaksjonen. Redaksjon og menighetsråd vil rette en stor takk alle 
som bidrar med innhold og utdeling av menighetsbladet. 
  
Steinar Leirvik, redaktør 
 
 

 
 

14. Menighetens misjonsprosjekt 

Menighetens misjonsprosjekt er fortsatt Det diakonale arbeidet, som 
del av prosjektet 
Landsbyutvikling i Vorehe, på Madagaskar, prosjektnr. 623 375. 
Prosjektet i Vorehe omfatter 
fire landsbyer i Morombe-området. I korthet kan en si at 
landsbyutviklingen i Vorehe omfatter Helse, skole og miljø. Det 
diakonale arbeidet finansieres fullt og helt av midler fra 
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Det Norske Misjonsselskap (NMS). Sverresborg menighet støtter 
prosjektet gjennom kirkeofringer og salg av Knausenlys. Dåpsklutene 
som brukes i Havstein kirke, er laget av kvinner som arbeider ved et 
lite verksted i Antsirabé. Dåpsklutene er et konkret uttrykk for at vi 
tilhører en verdensvid kirke. Skolen, som har vært vårt 
hovedanliggende, har nå 510 elever. Det er det høyeste elevtallet i 
skolens historie. 

I 2018 ble lyslageret og salget av lys flyttet fra kapellet til 
kirkesenteret. Vi hadde salg av lys etter en gudstjeneste på våren, og 
etter to gudstjenester på høsten, en kveldsgudstjeneste og 
gudstjenesten Vi synger jula inn. Ellers solgte vi som vanlig lys 
gjennom hele året. Vi har et ønske om å få bedre lagringsplass for 
lysene, og mulighet for å ha lysene bedre tilgjengelig for salg. Dette 
året solgte vi lys for kr. 18.153-, hvorav kr. 12.500,- er innbetalt til 
misjonsprosjektet. Det resterende gjelder lysstøperiets 
produksjonsutgifter. Kirkeofringene til misjonsprosjektet var kr. 
14.330.-. 

Madagaskar har de siste årene vært rammet av både 
matmangel og av alvorlige epidemier. Det har også landsbyen i 
Vorehe fått merke, og prosjektet har et stort behov for støtte og 
midler til driften. Vi i misjonsutvalget anbefaler derfor Sverresborg 
menighet fortsatt å ha landsbyutviklingen i Vorehe som sitt 
misjonsprosjekt. 
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15. Statistikk 2018 - nøkkeltall 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Gudstjeneste
r til sammen 
Tilstede 

97 
 

8995 

101 
 

9818 

96 
 

9218 

101 
 

10008 

98 
 

9233 

105 
 

9518 

Familiegudstj
enester 

10 10 9 12 14 13 

Utmeldinger  6 20 41 91 33 22 

Innmeldinger 2 0 1 6 4 2 

Antall døpte.  
Av disse bodde i 
soknet 

100 
47 

107 
52 

(+ 17 
døpt 

utensogn
s) 

106 
56 

(+ 11 
døpt 

utensogn
s) 

130 
55 

(+ 9 døpt 
utensogn

s) 

107 
41 

(+12 
døpt 

utensog
ns) 

110 
42 

(+15 
døpt 

utensog
ns) 

Konfirmanter 76 63 49 60 64 58 

Vigsler 30 29 38 55 25 31 

Gravferder 64 62 64 79 67 57 

Utdelt 
kirkebok til 4-
åringer 

26 32 29 22 21 
32% av 

65 

22 
37% av 

60 

Ofringer 
Av dette til 
egen 
virksomhet  

202.962 
 
139.551 

228.664 
 
134.483 

206.416 
 
112.105 

230.873 
 
139.908 

212.216 
 
128.121 

230.131 
 
137.734 

Andre 
innsamlinger 
(Fasteak., 
julemesse, 
Kirkesenteret):  

Tilegen 
virksomhet: 
Givertjeneste
: 

 
 
335.638 

 
 
288.000 

 
 
247.547 
160.441 

  
 
273.718 
187.485 

 
 
201.917                            
73.452 
  33.950 

 
 
233.350 
165.014 
   45.700 
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Kommentarer til 2018-tallene:  

Gudstjenester: Gjennomsnittlig deltakelse alle gudstjenester: 90 (94 i 

2017) 

Gudstjenester på søn- og helligdager: 64. Tilstede: 6130. 

Gjennomsnitt: 96. (2017: 62 – 5980 -96).  

Dåp: 57 av 62 barn døpt i Sverresborg menighet: 91 %. (Den reelle 

prosenten er lavere fordi mange av barna ikke er født og døpt samme 

år. Årskullet 2017 er større enn 2018. Tallet på døpte 1-åringer viser 

at 70,8 % av barna er døpt.) Dåp i Havstein/Kirkesenteret: 42 fra 

Sverresb., 33 fra Byåsen, 35 fra andre sokn. 

Konfirmasjon: 58 av et kull på 76 (døpte og tilhørende): 76% 

 

16. Økonomiske vurderinger 

Sverresborg menighetsråds årsregnskap for 2018 viser et 
driftsoverskudd på kr 106 922,- 
 
Sammenlignet med budsjettet, har det vært større leieinntekter på 
kirkesenteret, større inntekter på offer og julemesse, samt enkelt-
gaver, hvor særlig minnegaver på over kr 40 000 må nevnes. I 
ofringer til eget arbeid kom det inn kr 138 000 og til andre  offermål 
kr 77 000.  
 
Også for 2018 ble budsjettet laget med tanke på at et større beløp 

skulle stå igjen ved årets slutt. Nedbetaling av lån til kirkesenteret 

starter i 2019, og menighetsrådet ønsket å opprettholde et nøkternt 

forbruk, for å kunne møte krav til nedbetaling de kommende år.  
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Det har derfor i de senere år vært en bevisst strategi fra 

menighetsrådet å legge opp til et positivt årsresultat, med tilføring av 

midler til disposisjonsfondet. Bakgrunnen for dette har vært å legge 

opp til et underliggende driftsnivå som kan bestå den dagen vi starter 

nedbetaling av lånet. Omtrent 1 mill.kr av lånet som ble tatt opp ifm 

byggingen av senteret har stått «på bok» (disposisjonsfond) siden 

bygget ble tatt i bruk. Ved utgangen av 2018 har menigheten et 

disposisjonsfond på totalt ca 1,8 mill.kr. Lånet har hatt meget 

gunstige rentevilkår som har gjort at innskuddsrenten vår har vært 

høyere enn lånerenten. Når vi nå begynner nedbetaling av dette 

lånet, vil det årlige avdragsbeløpet være 150 000 kr. Denne årlige 

kostnaden er planlagt finansiert delvis gjennom årlig bruke deler av 

midlene på disposisjonsfondet, og delvis gjennom et årlig 

driftsoverskudd i ordinær virksomhet. Driften av, og økonomien 

rundt, Sverresborg kirkesenter er en vesentlig brikke i 

menighetsrådets økonomi.  

Trosopplæring 
Menighetsrådet har i 2018 også dekket stillingsprosent på 20 % til 
Amanda K. Gerhardsen Vollen for å være en ekstra ressurs i 
ungdomsarbeidet. Avtalen med henne gjaldt fram 1. mars 2019. 
Helene Bangsund har nå gått inn i en lignende avtale framover. 
I tillegg lønnet menigheten i 2018 to ungdommer for å ha et spesielt 
ansvar for «Krybba». 
Kira Beate Auran Salomons og May Renate Sletvold hadde ansvar i 
2018. 
 
Menigheten mottar hvert år kr 585 000 i Trosopplæringsmidler fra 
staten. Disse pengene brukes til lønn til menighetspedagog og 
driftsmidler til trosopplæringsarrangementene. I 2018 vistes tydelig 
det populære «Tweens-tilbudet» i regnskapet, da særlig mat til de 
30-60 sultne etter-skoletid-barn koster.  
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Kirkesenteret 
Det ble i 2018 gjort et større renoveringsarbeid på kjøkkenet i 
kirkesenteret. Dette ble bokført som en investering. 
Kostnadsrammen var 272 890 kr eks MVA. Dette ble dekket av midler 
fra Adolf Øiens Donationsfond og av menighetsrådets 
disposisjonsfond med hhv. 85 436 kr og 187 455 kr. 
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MENIGHETSRÅDETS HANDLINGSPLAN  

2019 

Dette er de saksområdene menighetsrådet ser som de viktigste å 

jobbe videre med i 2019: 

 

 MR-valget 
Valg av nytt menighetsråd er selvsagt en helt sentral sak for 
rådet i år. 
 

 Ny kapellan 
Hans Kristian Solbu går av med pensjon i løpet av våren. 
Sverresborg har fått ny sokneprest og er svært glade for at Silje 
Meisal har sagt ja til jobben. Det innebærer at rådet nå arbeider 
med tilsetting av ny kapellan. 
  

 Ungdomssatsningen/ungdomsdiakon/kateket 
Etter bispevisitasen i mars 2019 er det naturlig at MR tar nye 
grep i forhold til ungdoms-satsningen. En løsning kan være å få 
en egen hel ungdomsdiakonstilling eller kateket i samarbeid 
med Ilen. 
 

 Diakoni – eldre, eneboende og ensomme 
Behovet på dette området er stort både i Sverresborg og Ilen, 
og dersom vi får tilsatt en ungdomsdiakon/kateket, vil Martha 
G. Bergsli kunne konsentrere seg sterkere om dette feltet. 
 

 Samarbeid med staben og støtte opp om arbeidsmiljøet  
MR ser samarbeidet med staben som særdeles sentralt for å få 
til et godt menighetarbeid. MR ønsker også å gjøre sitt for å 
støtte opp om det gode arbeidsmiljet i staben. 
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 Kirkesenteret og framtida, økonomi 
Vi har søkt KfiT om driftovertakelse (se under), men vi inntil 
videre er nødt til å sørge for å ha en økonomi som kan betjene 
de utgiftene vi har til drift, lån- og renter fram til en eventuell 
driftsovertakelse er ordnet. 
 

 Flere hender, i stillinger og frivillighet 
Generelt kreves det flere hender, både i faste stillinger og i 
frivillighet. Dette er en sak vi må jobbe med langs flere linjer. 
 

 Kulturarbeid - pluss/minus 40 
MR ønsker å arbeide med kulturelle arrangementer for voksne 
for å få gitt et tilbud til voksne, både enslige og familiefolk. MR 
er opptatt av at menigheten ikke bare blir en familie-med-barn-
menighet. 

 
 

SAKER KNYTTET TIL KIRKELIG FELLESRÅD:  

 Soknestruktursaken 

Sverresborg MR og rådets representant i KfiT har vært aktive og 
tydelige i diskusjonene omkring ny soknestruktur i Trondheim. 
Diskusjonene om dette vil fortsette i 2019. SMR har vært raske 
med å gi respons på vedtak og notater i KfiT og samtidig har vi 
vært initiativtaker til dialog med nabomenighetene. Forholdet 
til Byåsen er avklart. Ilen har bedt om å få tid til å samle seg og 
vi avventer et initiativ fra Ilen til videre samtaler.  
 Sverresborg MR har liten tro på at robusthet nødvendigvis 
handler om størrelse. Vi har sterk tro på lokalmenigheten og 
lokal tilhørighet, ikke minst for å få til økt frivillighet. Det er i 
den lokale menigheten kirken lever. Men vi erkjenner også at vi 
«må inn i storbytenkningen».  
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 Overdragelse av driftsansvar for Sverresborg kirkesenter 
SMR har en søknad inne hos KfiT om overdragelse av 

driftsansvar. Dette må følges opp i 2019. 

 100 % diakon 
MR har sendt en godt begrunnet søknad til KfiT om å få 100 % 
diakonstilling. Arbeidet med å få utvidet diakonressursene må 
følges opp i 2019. En løsning kan som nevn være å få en ny 
felles diakon- eller kateketstilling med Ilen som særlig arbeider 
med de unge. 
 

 Nytt orgel i Havstein 

 Orgelet i Havstein kirke er modent for utskifting. MR vil kjøre 
dette problemet tydeligere fram for KfiT. 
 

 Kontorfasilitetene for staben er for dårlige 
MR er klar over at kontorfasilitetene for staben ikke er gode 
nok, og vil løfte denne problemstillingen fram for soneleder og 
KfiT. 
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