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Godt levert så langt
Kirkelig fellesråds
folkevalgte har
satt mål om å øke
tilslutningen til
kirkelivet i byen.
Det er ambisiøst i
en tid som synes
preget av det
motsatte. Årsakene
Kirkeverge Kjell Inge Nordgård til nedgangen kan
være mange og til
(Foto: Kristian Svardal)
dels utenfor oss selv,
men fellesrådet har tatt til seg en bekymring om at vi
kanskje ikke er helt der vi bør være. Økt tilslutning
fordrer at vi jobber med, og formidler verdier
befolkningen ønsker å identifisere seg med. Økt
tilslutning fordrer også tillit, tillit til at vi står for det
vi sier.Tillit til at vi prioriterer det vi lover. Fellesrådet
har arbeidet med disse spørsmålene over tid og
resultatet er manifestert i en ny mål og strategiplan
for de kommende fire år. Nå gjenstår fortsettelsen.

investeringsmidler hvert år for å sikre utbygging
av nok gravplasser. Dette er også en utbygging av
grøntstrukturer i byen som vi som kirkelig fellesråd
er gitt tillit til å utvikle. Og resultatene er helt
fantastiske! NettAdressa stilte spørsmålet «Er ikke
dette landets fineste kirkegård?» etter den offisielle
åpningen av Havstein kirkegård sist høst. Saupstad
gravlund som fikk sin offisielle åpning samme dag,
står ikke noe tilbake for Havstein.
Kommunen bidrar til sikring av driftsmidler til
gravferdsavdelingen i takt med at stadig større
arealer skal pleies og ny standard skal opprettholdes.
Dette i tillit til at de ansatte på kirkegårdene og
gravlundene gjør en flott jobb med både gravferd
og grøntpleie. Daglig drift av gravferdsvirksomheten
og grøntpleien har stått litt i skyggen av de mange
omstillingsprosessene vi for øvrig har vært igjennom,
men kirkegårdsbetjeningen har stått på og levert
gode resultater på tross av det!
Fellesrådet har som prosjektansvarlig gitt byen
et nytt orgel i domkirka. Dette er realisert takket
være finansiering fra Trondheim kommune
i samarbeid med Domkirken og Vår Frue
menighet. Steinmeyerorgelet stod ferdig til
grunnlovsjubileringen i mai 2014 som lovet! Et
fantastisk instrument som er et smykke i domen
og som lydmessig overgår alle mine forventninger!
Orgelet vil være et aktivum for musikk – og
kulturlivet i byen fremover.

Vi har samtidig grunn til å feire de suksesser vi har
nådd. Suksesser som bygger tillit!
• Vi har lyktes med omstruktureringen av
administrative tjenester, publikumstjenester,
ny faglig organsiering og innført nytt ledelses- og
økonomisystem.
• Vi har modernisert dataverktøyene våre og
forenklet arbeidsrutiner.
• Vi har økt tilgjengeligheten til kirken for byens
innbyggere med reduserte konstnader.
• Vi har lyktes med å få kontroll og god styring på
økonomien.
Ansatte og råd har stått sammen om dette i en
krevende tid. Jeg er dypt takknemlig for den innsats
alle har ytt! Vi har fått en viktig erfaring med å lykkes.
Vi har en historisk satsning på utbygging av nye
gravplasser. Kirkelig fellesråd i Trondheim (KfiT) står
for denne utbyggingen. Kommunnen bevilger store

Kommunen har vist oss tillit gjennom økte
bevilgninger til fellesrådet. Vi har gjort det vi har
lovet, og kommunen har fulgt opp med å gjøre det de
har lovet. Grunnlaget for kirkens bidrag til utvikling
av gode leve- og oppvekstvilkår i bydelene legges.
Bevilgningsøkningene er brukt til betydlig økning
av de diakonale ressurser i byen. I løpet av 2015 vil
vi nå «all time high» når det gjelder antall årsverk
diakoner tilsatt. Med statlige trosopplæringsmidler for
hele byen på plass, utfordres vi nå på å videreutvikle
innhold i den levende folkekirka.
Kjell Inge Nordgård, kirkeverge
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Om virksomheten

Den norske kirke i Trondheim er organisert
i 20 grunnenheter, sokn, hvor medlemmene
bor. Hvert sokn er representert gjennom
to folkevalgte organer, menighetsrådet
i det lokale sokn og Kirkelig fellesråd i
Trondheim. Rådene har gjennom Kirkeloven
et selvstendig ansvar på vegne av soknet og
kirkens medlemmer.
KfiT skal være en ressurs og tilrettelegger for at
menighetsrådene lykkes i arbeidet med å ”vekke
og nære det kristelige liv i soknet”. Fellesrådet
forvalter alle kirkebygg, drifter lokale preste– og
menighetskontorer og er arbeidsgiver for alle
kirkelige ansatte unntatt prestene.
Fellesrådet har det økonomiske ansvaret for den
kirkelige drift i byen og har ansvar for å utarbeide
overordnede mål og planer for den kirkelige
aktivitet i kommunen. Det har også ansvar for all
kirkegårdsdrift, utbygging og tilrettelegging av
gravplasser for alle byens innbyggere - uavhengig
av trosretning og livssyn.

ORGANISASJON:

KfiT har følgende hovedmål innen fire
nøkkelområder for virksomheten;
• Tro, kultur og samfunn:
Kirkelig fellesråd skal forvalte lovpålagte
oppgaver og satsningsområdene trosopplæring
og diakoni slik at kirken er til stede der folk
lever og bor.
• Kirkegårder:
Alle kirkegårder/gravlunder skal opparbeides
med parkmessig standard og være universelt
tilrettelagt, og alle nye kirkegårder/gravlunder
skal i tillegg tilrettelegges for ulike trosretninger/
livssyn.
• Bygg og eiendom:
Kirkelig fellesråd skal forvalte bygg og anlegg
slik at menighetene har tjenlige og universelt
tilrettelagte bygg for kirkelige handlinger og
annen kirkelig virksomhet. Kirkelig fellesråd
forvalter bygg og anlegg på vegne av soknene
slik at verdier ivaretas og ikke forringes.
• Organisasjon:
Kirkelig Fellesråd i Trondheim skal ha en
målrettet og økonomisk effektiv organisasjon og
ansatte med høy kompetanse og faglig integritet.
KfiT skal kvalitetssikre arbeidsprosessene
sine og jobbe systematisk med kontinuerlig
forbedring av leveranser og tjenester.

Kirkelig fellesråd
(styret)
Anbudsutvalg
Arbeidsutvalg
Kirkevergen
Kirkevergens stab

Bygg og
eiendomsavdeling

Økonomi
og
serviceavdeling

Kirkegårdsdrift

Sone
domprosiet

16 kirkegårder/
gravlunder

Domkirken/
Vår Frue
Bakklandet
Lade
Lademoen

Sone
Strinda

Berg
Charlottenlund
Ranheim
Strinda
Strindheim
Hoeggen
Tempe og Leira
Bratsberg

Sone
Heimdal

Byneset
Heimdal
Kolstad
Leinstrand
Tiller

KFiTs hovedansvars- og arbeidsoppgaver
• Bygg- og eiendomsforvaltning
• Rehabilitering og utbygging
• Økonomistyring og regnskap
• Personalledelse og personalforvaltning

• Tilrettelegging og deltakelse i kirkelige
handlinger
• Gravferdsvirksomhet
• Drift og forvaltning av kirkegårder/gravlunder
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Sone
Byåsen

Byåsen
Ilen
Sverresborg

Vi er på vei
Det vi har gjort i
det året som er gått
peker framover.
Slik skal det være.
Kirken kan ikke
stå i ro. Derfor
har Fellesrådets
folkevalgte i løpet
av de to siste årene
arbeidet fram et mål
Arild Nybraaten, leder av
og strategidokument.
Kirkelig fellesråd
(Foto: Kristian Svardal)
Dokumentet
beskriver et
verdigrunnlag, en visjon og et overordnet mål.
Dokumentet har liten verdi dersom det ikke følges
opp av handlinger og tiltak. På det siste møtet i
2014 vedtok derfor Fellesrådet en handlingsplan
som beskriver hvordan vi nå tror vi skal komme oss
nærmere og kanskje nå de målene vi har satt oss.

I arbeidet med å få fram planene har både
menigheter, prestetjenesten og fellesrådets
medlemmer deltatt. Dette har vi gjort slik at
alle parter kan få et eierforhold til fellesrådets
planer. Gudstjenesten og Diakoni løftes fram i
handlingsplanen med tiltak som både direkte
og indirekte skal understøtte disse handlings-/
satsningsområdene. Målene under disse områdene er
kjernen i fellesrådets kirkepolitiske arbeid.

Verdiplattform
Kirken i Trondheim er – og skal være – en tydelig og
relevant trosaktør, en samfunnsaktør og kulturaktør
med basis i vår felles tro. Vi skal være tilstede der
folk lever og bor. Vi skal være et tilbud i samfunnet
og for samfunnet gjennom de bærende elementene
Gudstjenesten,Trosopplæring og Diakoni

Visjon
Den norske kirke i Trondheim – en åpen, omsorgsfull
og evangeliserende folkekirke.

Fellesrådet er ikke Kirken i Trondheim og Kirken i
Trondheim er ikke fellesrådet alene, prestetjenesten i
Trondheim eller den enkelte menighet alene. Derfor
sier innledningen til handlingsplanen:

Overordnet mål
Vi vil sammen øke oppslutningen om kirkelivet
i Trondheim og styrke Trondheim som kirkelig
tyngdepunkt.
Skal vi nå de målene som er satt, er vi avhengig av
at vi går i samme retning og at hver på sin måte
bidrar til fellesskapets beste. Hovedtyngden av
konkrete tiltak vil måtte ligge ute i menighetene
som et resultat av deres målsettinger og respektive
planer. De aktive utadrettede tiltakene/de synlige
handlingene vil måtte bli realisert i nært samarbeid
mellom menighetsrådene, de fagansatte og
avdelingsleder for sonen.
Og ja - vi er på veg. Av tiltak som er startet kan
nevnes styrking av diakonitjenesten, nye nettsider
for å bli mer synlig, nettbaserte tjenester for å øke
tilgjengeligheten utenom arbeidstid og tiltak for å
bedre samarbeidet på tvers av menighetene.
Vi går spennende år i møte.Trekker vi sammen og
stort sett i samme retning, vil evalueringen om noen
år bli god og grunnlaget for da å gå videre enda
bedre.

Fellesrådet tror på at det gjennom samhandling
med menighetene, prestetjenesten og andre
naturlige samarbeidspartnere skal kunne
gi de bærende elementene i menighetslivet
i Trondheim best mulig betingelser med de
ressurser vi til enhver tid rår over. Menighetene,
prestetjenesten og fellesrådet har ulike mandat
i dette arbeidet mot felles mål. Med gjensidig
respekt for hverandres mandat og med
erkjennelse av at vi sammen om kan gjøre
et bedre og mer helhetlig arbeid for kirken i
Trondheim, inviterer fellesrådet til samarbeid
med utgangspunkt i Mål- og strategiplanen og
tydeligere konkretisert i denne Handlingsplanen.

Arild Nybraaten, leder av Kirkelig fellesråd
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Tro, kultur og samfunn

Kirkelig aktivitet
Årsstatistikken fra menighetene i Trondheim
viser stor aktivitet og deltakelse i kirkelige
handlinger i byen. Data i tabellen under er
summert opp fra årsstatistikken til byens
20 menigheter. I all hovedsak er aktivitet og
deltakelse relativt stabil sammenlignet med
året før. Men vi ser en tendens hvor færre barn
døpes og færre lar seg konfirmere.
Disse tallene er ikke sammenstilt med
størrelsen på årskullene, og det er av den
grunn vanskelig å si hvor dramatisk dette er.
Det vil være et eget prosjekt i 2015 å utvikle
et statistikkmateriale slik at vi kan følge
utviklingen i hht målene i strategiplanen med
hensiktmessig statistikk.Tabellen viser at det
har vært færre gudstjenester i 2014, men flere
deltakere sammenlignet med 2013. Samtidig
er det flere gudstjenester og lavere deltakelse
sammenlignet med 2012.
Antall konserter og kulturarrangementer i
kirkene har vært stabilt de siste tre årene.
Vi ser med glede at antall deltakere på disse
arrangementene er tilbake der det var i 2012
etter et betydelig fall i deltakelsen i Domkirken
i fjor grunnet redusert plass i kirken under
restaureringen av Steinmeyerorgelet.
Vi ser en svak men gledelig økning i antall
frivillige i soknene. Vel 1,4% av medlemmene
har engasjert seg i frivillig arbeid. Dette er
reelle antall personer som yter frivillig innsats.
Statistikken sier ingen ting om størrelsen
på denne innsatsen. Mange yter en enorm
innsats både i råd og utvalg og i aktiviteter i
menighetene. Det foreligger pr tiden ingen
måling av antall årsverk som blir lagt ned
i frivillig innsats. Det er et viktig mål for
fellesrådet å øke den frivillige aktiviteten og
deltakelsen i soknene i tiden fremover, da
først og fremst gjennom at flere finner gleden
og verdien i det frivillige arbeidet. Svært
mye av kirkens omsorgsarbeid søkes i denne
sammenhengen ivaretatt gjennom frivillig
arbeid. Det forventes at dette lettere lar seg
realisere nå når så mange diakoner er tilsatt.

Alterblomst (Foto: Ingrid Karlgård Moxness)

2012

2013

2014

Deltakere i gudstjenester

215.631 177.256 180.390

Antall gudstjenester

1.817

2.112

2.074

Dåpshandlinger

1.253

1.218

1.204

Konfirmerte

1.292

1.207

1.134

Vigsler

232

223

198

Begravelse- og
bisettelsesseremonier

886

872

942

Deltakere i konserter/
kulturarrangement

120.337 79.569

116.530

Konserter/kulturarrangement 408/144 395/131 397/135
Antall kor

37

39

37

Kormedlemmer

1.059

1.211

1.060

Frivillige

2.697

1.846

1.891
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Det samlede antall medlemmer i Den norske
kirke i Trondheim viser en svak oppgang fra 2013
til 2014, men samlet for perioden 2011 til 2014
ser vi en reduksjon på vel 2.800 medlemmer.
Samtidig øker innbyggertallet i byen med over
9.000 innbyggere i samme periode, slik at andel
medlemmer av den samlede befolkningen

reduseres sterkere enn nedgangen i antall
medlemmer.
Dette er en utvikling som vi ser over hele landet.
En medlemsandel på over 72% er likevel bedre
enn situasjonen for de fleste større byene i landet.

Innbyggere

Medlemmer

Andel medlemmer som
er medlem i DNK

2011

176 083

136 582

77,6 %

2012

179 038

136 977

76,5 %

2013

181 559

133 142

73,3 %

2014

185 190

133 749

72,2 %

Endring 2011-14

+9 107

-2 833

-4,4 %

Døpefont (Foto: Ingrid Karlgård Moxness)
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Tro, kultur og samfunn

Medlemsutvikling

Tro, kultur og samfunn

Fellesrådets verdiplattform......
Kirken i Trondheim er – og skal være – en tydelig og relevant trosaktør,
en samfunnsaktør og en kulturaktør med basis i vår felles tro. Vi skal være tilstede
der folk lever og bor. Vi skal være et tilbud i samfunnet og for samfunnet gjennom
de bærende elementene Gudstjenesten, Trosopplæring og Diakoni
.....viser med tydelighet hvilke verdier vi står for og ønsker å være synlige på.

Åpen kirkedør – Strinda kirke
(Foto: Ingrid Karlgård Moxness)
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Trosopplæring

Samlingen om gudstjenesten som konstituerende
for kirken, og viktigheten av et aktivt
gudstjenesteliv i menighetene understrekes.
Gudstjenesten er menighetens viktigste møte og
er konstituerende for hele kirkens virksomhet. I
gudstjenesten skjer det:

GUD GIR – VI DELER er satt som overskrift på
Plan for trosopplæring i Den norske kirke.
Skolen er ikke lenger en aktør for kirkens
trosopplæring.Trossamfunnene har, sammen
med familien, ansvaret for opplæringen av sine
medlemmer.

• et møte mellom Gud og menigheten

Trosopplæringens innhold søker å holde
sammen den enkeltes livssituasjon, kirkens tro
og tradisjon, samt fokus på kristen tro i praksis.
Til sammen utgjør disse aspektene helheten i
trosopplæringens innhold.

• et møte uavhengig av tid og rom, særlig 		
gjennom mottakelsen av sakramentene og ved
forkynnelsen av Guds ord
• et møte som er universelt og dermed felles for
alle kristne kirkesamfunn på tvers av kulturelle
ulikheter

2014 ble året da alle menighetene i fellesrådet
har fått ressurser til trosopplæring. Det har
vært mange tilsettinger av nye medarbeidere,
og det har vært et innholdsrikt år. Mange tiltak
er gjennomført. En entusiastisk gjeng med
trosopplærere, andre fra stabene samt en mengde
frivillige har bidratt til at tiltakene er gjennomført
på en meget god måte og vi får stadige
tilbakemeldinger fra fornøyde barn og ungdom
som har deltatt.

• et møte som gir styrke og inspirasjon til ny
tjeneste og rett forvaltning

Kirkens omsorgsarbeid diakonien

I begynnelsen av september var alle de nye
trosopplærerne i Strinda prosti på tre dagers
introduksjonskurs.

Diakoni i vår tid har følgende fundament:
• Diakoni er omsorgstjeneste		
– vi bryr oss om våre medmennesker
• Diakoni er evangeliet i praksis		
– vi bygger inkluderende fellesskap
• Diakoni er vern om skaperverket		
– vi bidrar til forvaltning av jordens goder i
vår tid
• Diakoni er solidaritet og fellesskap
– vi kjemper for rettferdighet for alle
Den generelle forbedringen i fellesrådets økonomi
gir grunnlag for styrking av ressursene til den
diakonale satsningen i menighetene. Fellesrådet
satser bevisst på å øke det diakonale tilbudet i
kommunen.
I tillegg gjør flere små og store organisasjoner en
jobb hver for seg og som til sammen utgjør et stort
bidrag til omsorgsarbeidet i kommunen.

Kursdeltakere og kursansvarlige i skjønn forening
på trappa til kirkevergens lokaler i Munkegata 6
(Foto: Privat)
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Tro, kultur og samfunn

Gudstjenesten

Aktiviteter 2014

Bandet Fireband
(Foto: Ole Brattli)

På de nærmeste
sidene viser vi noen
hverdagseksempler på
innhold i de bærende
elementene – utover det mest
kjente og gjennomgående
- gudstjenestene på
søndagene.

Ungdom lager gudstjeneste
Søndag 19. januar inviterte engasjerte ungdommer
som var deltakere på ungdomslederkurs i Byåsen
prosti, til gudstjeneste.
Ungdomslederkurset har til sammen hatt
41 deltakere fra Sverresborg og Byåsen
menigheter.Tidlig i kurset har de blant annet
hatt undervisning og praksis rundt det å være en
bevisst leder og forbilde for andre, og flere har
allerede fått erfaring med å arrangere Lys Våken
før jul.

Rckegudstjeneste –
Kolstad kirke

Allerede tidlig i uka møttes ungdommene
og fikk undervisning i hvordan man
planlegger og gjennomfører et arrangement.
De fikk utfordringen med å beskrive sin
«Drømmegudstjeneste». Her var det rom for å
diskutere hvorfor vi feirer gudstjeneste, hva de
synes om form og uttrykk, og hva de selv kunne
tenke seg av innhold. Deretter fikk de i oppgave å
utforme sin egen gudstjeneste, med ansvar for alle
ledd.

Fredag 24. oktober ble det arrangert
rockegudstjeneste i Kolstad kirke for andre gang.
Over 200 mennesker, hovedsakelig ungdom,
deltok på en gudstjeneste hvor de fikk oppleve
salmer og musikk i en rocka innpakning. Fireband
spilte til inngang, nattverd og utgang.Thunder
Tensing deltok også. Kapellan Sveinung Enstad
forrettet. Gudstjenesten ble avsluttet med gratis
taco til alle.
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Aktiviteter 2014
Oromo Evangelical Church. Bilde fra
Temesgen Birrus ordinasjon i 2013.

Oromo Evangelical Church in
Trøndelag (OEC) – Lademoen
kirke

Under deres Europakonferanse sommeren
2014 deltok domprost Ragnhild Jepsen som
representant for Nidaros biskop. Det arbeides for
å få til en felles tur til Etiopia i 2016. OEC er en
berikelse for Lademoen menighet.

Lademoen kirke har i flere år huset en liten
etiopisk menighet. De tilhører oromofolket
som utgjør ca. 40 millioner mennesker i Etiopia.
Menigheten er en såkalt «diaspora» menighet, det
vil si kristne som kommer sammen utenfor sitt
hjemland, og som ikke formelt tilhører den store
Mekane Yesu kirken. De har sin egen ordinerte
prest,Temesgen Birru, og består av ca. 30 personer
med smått og stort.

Kirketorsdag – Sverresborg
kirkesenter
Har du lyst på ferdig middag
sammen med andre i
nabolaget? Velkommen til
kirketorsdag én torsdag i
måneden!

Fire ganger i året feirer Lademoen menighet
og OEC gudstjenester sammen og med felles
kirkekaffe. OEC hjelper til med utbæring av
menighetsbladet, og de er med å hjelper til
ved språkcaféen. OEC har hjulpet til under TVaksjonsinnsamling for Kirkens Nødhjelp og de
stiller opp ved fasteaksjonen.

Fra kl.16.00 til ca.18.30 synges, spises, snakkes og
lekes det i godt selskap. Bli gjerne med du også.
Man kan være med på «full pakke» eller bare deler
av ettermiddagen.
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Aktiviteter 2014

Tilbud om sorggruppe....om du
trenger noen å snakke med

Sansegudstjeneste i Heimdal
menighet

Har du mistet noen? Kanskje det er fint å møte
andre som også har det. I prostiene og inn mot de
fleste menighetene er det etablert sorggrupper.

Onsdag 22. januar var det «sansegudstjeneste» i
Heimdal kirke. Den var åpen for alle og her ble
alle sanser tatt i bruk ved bruk av forskjellige
virkemidler. Det er god kontakt mellom Heimdal
menighet og kommunen i forsøk på å skape
et tilbud til funksjonshemmede. Dagtilbudet
«Sansegruppa» har vært sterkt involvert i dette
samarbeidet. Det kom mange fra gruppa «Sans» og
fra et av bofellesskapene i Heimdal sone.

I sorggruppen kan man lytte, dele eller være
taus. I sorggruppen er det plass til å snakke om
glede, sorg og smerte. Her kan man møte noen
som opplever en situasjon som likner ens egen.
Deltakerne i en sorggruppe pålegger seg selv en
frivillig taushetsplikt for alt som deles i gruppen.
Gruppelederne sørger for at hver
enkelt blir tatt godt vare på.

Det ble dramatisert en andakt over «Jesus metter
fem tusen» med fokus på at Jesus bryr seg om
hvert eneste menneske og hele vårt liv. For øvrig
var gudstjenesten preget av mye sang og musikk.
Ved forbønnsdelen ble det bl.a. brukt velsignelse
og utdeling av gullhjerte som påminnelse om at
vi alle er verdifulle. Et synlig tegn på hva dåpen
er ble formidlet ved å bruke dåpsvann og tegne
korset i hånda til de som ønsket dette.

Ønsker du å bli med i en
sorggruppe eller bare få mer
informasjon om hva dette
dreier seg om, kan du ta
kontakt med din menighet.
(Foto: Margit Lea Myklebust)

Siste fellesgudstjeneste med
Overcomers Chapel -18. mai

Salmeboka minutt for minutt

Den afrikanske
menigheten Overcomers
Chapel har leid Berg
kirke til gudstjenestene
sine i et par år. En gang
i halvåret har det vært
holdt fellesgudstjeneste.
Det har vært fargerike
gudstjenester med mye
musikk og glede og med
afrikanske rytmer.

Siste helga i november var Vår Frue kirke base for
en 60 timers direktesending i NRK 1, hvor alle
salmebokens 899 salmer ble sunget fortløpende.
200 kor og solister fra hele landet deltok i dette
enorme prosjektet. Flere av våre kantorer var i
aktivitet gjennom hele helga.

Sokneprest Bergljot
Svanholm i samtale
med en representant fra
Overcomers Chapel

Nå har menigheten fått
nye lokaler i Trondheim
sentrum. Berg menighet
er glad på deres vegne for at de har fått gode
lokaler i sentrum, samtidig som mange vil savne
dem i fellesskapet. Vi har forskjellig språk, kultur,
hudfarge, musikk og tradisjoner. Vi vektlegger
forskjellige ting i den kristne trua - og likevel - vi
er søsken av samme Far og hører sammen!

Nidarosdomens jentekor og Nidarosdomens
Oratoriekor (Foto: DnK)
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Livsglede- konfirmantene møter ordfører Rita Ottervik (Ap) på sertifiseringen av Tempe HVS som
Livsgledesykehjem (Foto: Pål Arne Winsnes)

Livsgledekonfirmanter

Konfirmantene på Byneset og
Leinstrand gikk dør- til-dør under
fasteaksjonen 2014

I 2014 ble det startet opp et helt nytt
konfirmanttilbud i Tempe, Leira og Bratsberg
menigheter. Menighetene inngikk en
samarbeidsavtale med stiftelsen Livsglede for
Eldre og Tempe Helse og Velferdssenter ved
etablering av en ny valgfri fordypningsmodul
for konfirmantene i menighetene.
Livsgledekonfirmantene utfører praktisk diakoni
på sykehjemmet og omsorgsboligene, er ledsagere
til gudstjenester og arrangerer sosiale treff.

8. april ble fasteaksjonen arrangert av Kirkens
Nødhjelp. På Byneset og Leinstrand stilte som
vanlig konfirmantene opp som innsamlere og med
foreldrene som sjåfører.
Til sammen ble det
samlet inn kr. 56.718,.
En pen økning fra
foregående år.

Dette konseptet vil bli mulig å gjennomføre i andre menigheter fra høsten 2015.

Bidragene går til Kirkens Nødhjelps arbeid i Syria
og andre kriserammede land.

13

Aktiviteter 2014

Sverresborg kirkesenter vigslet

Use your talents

Søndag 7. september ble en merkedag i
Sverresborg menighets historie: Kirkesenteret ble
vigslet til kirkelig bruk av biskop Tor Singsaas.

Dagen etter
Rockegudstjenesten
ble Use Your Talent
– en talentiade for
ungdom, gjennomført
i Kolstad kirke. Ca
30 ungdommer
opptrådte på
scenen, alene, i band,
dansegruppe eller
kor.

Sverresborg kirkesenter har, etter 60 års arbeid,
nå reist seg på kirketomta på Valset. Fra tid til
annen vil det bli avholdt gudstjenester der, men
Havstein kirke vil i overskuelig framtid forbli det
primære gudstjenestested på Sverresborg. Når
kirkesenteret er realisert, er det i hovedsak for å
dekke alle de andre behovene som menigheten
har savnet. Det handler om å ha et sted å møtes og
samles til forskjellige arrangementer for folk i alle
aldre, om gode lokaler for samtaler, trosopplæring
og konfirmantundervisning, til medmenneskelig
omsorg og fellesskapsbyggende arbeid.

Det ble en
Ole Martinus Berg
forrykende kveld
(Foto: Ole Brattli)
med et høyt
musikalsk nivå.
Premie for de tre
beste innslagene gikk til Simon Emanuelson, Jakob
Godø Nordli og dansegruppa Angry Nerds. Neste
talentiade blir høsten 2016.

Menighetsrådet ønsker at kirkesenteret blir et
åpent kulturhus for lokalmiljøet, et sted preget
av omsorg, sang og musikk, latter og gråt, et sted
hvor meninger kan brytes i respektfulle samtaler
om eksistensielle spørsmål. Kirkesenteret vil også
kunne leies ut til annen virksomhet av kulturell
og samfunnsbyggende art enn den rent kirkelige,
samt til private lag og sammenkomster.

Felleskirkelig dag på Heimdal
Tradisjonen tro ble det i midten av juni arrangert
felleskirkelig dag på Heimdal. Pinsekirken,
Misjonskirka og Heimdal menighet serverte gratis
kaffe og vafler til alle som var i handlegata. Mange
liter kaffe og 15 liter vaffelrøre gikk med.

Karnevalsgudstjeneste!
Søndag 2.mars var det karnevalsgudstjenste
i Havstein kirke. Sjonglering, ansiktsmaling
og gudstjeneste stod på programmet. Før
gudstjenesten var det ansiktsmaling i kapellet. Alle
ble utfordret til å kle seg ut. Det hele ble avsluttet
med kake og kirkekaffe.

Det hele ble avsluttet med et fortausløp der hver
deltaker ble sponset for hver kilometer som ble
tilbakelagt. Inntekten av løpet, kr. 7.000, gikk
til vanskeligstilte barn i Estland. Prost, prest og
pastorer stilte selvsagt i løpet.
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Formiddagstreff i
Strindheim kirke

Kirken som det store vi har aldri vært betraktet
med utgangspunkt i aldersgruppen 18-30
år. Hva ville blitt annerledes for oss alle om
18-30-åringenes livsfølelse, erfaringer og tro fikk
komme sterkere til uttrykk i kirkens store vi, enn
det som er tilfelle i dag?

Strindheim menighet inviterer til fellesskap,
interessante temaer, hyggelig prat og noe å bite i
hver fredag kl.11-12. Det er ikke noe fast program
og du kan komme når du vil i dette tidsrommet.
Annen hver torsdag kl.12-14 er det hyggetreff
med ulike tema, andakt, allsang, bevertning og
prat rundt bordene.

TID er et konsept for unge voksne mellom 18
og 30 år over fire samlinger som ble arrangert av
Hoeggen menighet og Tempe- og Leira menighet:
•
•
•
•

Samling 1:TID for vandring i kirkerommet
Samling 2:TID for vennskap og relasjoner
Samling 3:TID for rettferdighet
Samling 4:TID for gudstjeneste

Eksotisk på Torsdagskafé i Berg
og Strinda menigheter
Torsdagskaféen går sin gang med en gang i Berg
og en gang i Strinda hver måned. Menighetene har
hatt besøk av Aleksandr Volokan fra Den russisk
ortodokse kirke - Moskvapatriarkatet. Fader
Aleksandr dekker hele Midt-Norge og Nord-Norge.
Han er stasjonert i Trondheim og er knyttet til
Hellige Anna av Novgorod menighet, som har sine
gudstjenester i Bakke kirke.

Grunnlovsjubileet
I forbindelse med feiringen av Norges grunnlovs
200-årsjubileum ble det feiret økumenisk
gudstjeneste i Nidaros domkirke, som for øvrig er
den eneste bygningen som er nevnt i grunnloven.
Bl.a. deltok Hans Majestet Kong Harald og
Dronning Sonja samt stortingspresidenten og
statsministeren. Gudstjenesten ble overført
direkte i NRK P1.

Han fortalte om julefeiringen i den Russisk
ortodokse kirke. Adventstiden består av 40 dager
faste, og da spiser ikke praktiserende kristne kjøtt.
Og siden russerne følger den julianske kalender,
starter de jula når vi rydder ut vår - 13. dag i jul
eller natten mellom 6. og 7. januar. Gudstjenesten
juleaften starter sent på kvelden og varer hele
natta, og folk sitter ikke - de står. Familier med
barn går til gudstjenesten 7. januar. Oppslutningen
om den kirkelige julefeiringen er mye større i
Russland enn i Norge. Julefeiringen fortsetter til
Kristi dåp 19. januar.

Skilt valgkirke
(Foto: Turid Årsheim,
Riksantikvaren)

Kirkene var i 1814 våre første valglokaler.
Her fikk demokratiet i Norge sin spede start,
før Riksforsamlingen ga oss vår Grunnlov. De
originale kirkene som i dag står, fikk hvert sitt
emaljeskilt i gave som forteller at kirken var åsted
for valg i 1814.
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Tro - Identitet – Dialog (TID)

Aktiviteter 2014

Barnekonsert med orgelelever. Bilde fra tilsvarende
arrangement i 2011.

Orgelfest (Foto: Siv Smedseng)

Orgelfest
Orgelfest 2014 ble gjennomført 1.-9. november
med stor publikumsoppslutning og gode
kunstneriske prosjekter. Ett av festivalens
satsningsområder var barn og unge, og
forestillingen Kantor Kantarell ble satt opp for
flere hundre 3. klassinger i Trondheim.

I tillegg var det en stor barnekonsert i
Nidarosdomen med orgelelever knyttet til
Kulturskolen samt andre medvirkende. Det ble
også arrangert orgelpresentasjoner for barn i
samarbeid med Musikkvitenskapelig institutt ved
NTNU.

Friluftsgudstjeneste ved
Ilabekken

Åpen kirke i Lademoen - hver
onsdag

Til tross for vind og rufsete vær, ble Ilen sokns
årlige friluftsgudstjeneste ved Ilabekken
gjennomført søndag 15. juni. Fire barn ble døpt og
det var mange fremmøtte. Ila Velforening hadde
satt frem kirkebenker og ordnet med lydanlegg i
anledning gudstjenesten.

Hver onsdag er Lademoen kirke åpen mellom
klokken 13.00 og 15.00 for alle som ønsker å
komme innom - enten for å tenne et lys, eller bare
for å sette seg ned en stund. Det vil enten være en
prest eller diakon tilstede dersom noen ønsker en
prat.
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Tempe(n) før kampen
I forkant av hjemmekampene til Rosenborg
ballklubb (RBK) arrangerer Tempe og Leira
menighet samlinger i Tempe kirke - Tempe(n)
før kampen. Dette er et lavterskeltilbud i
Tempe kirke - et slags sjømannskirkekonsept.
Arrangementet har et nært samarbeid med
RBK som annonserer for samlingene på
sine hjemmesider, stiller med ekspertgjester,
quizspremier og billetter til artister eller andre
deltakende.

I begynnelsen av desember ble jubileumsfeiringa
for Byåsen kirke rundet av. Mange har vært innom
for å feire 40 år med kirke på Hallset - ei kirke for
alle som bor på Byåsen.
For 40 år siden sto ei ny kirke klar for å åpne
dørene på Hallset. Byåsen menighetsråd hadde
i mange år jobbet for å få ei kirke på Byåsen da
kapasiteten i Havstein kirke var sprengt etter
utbyggingen av boligfelt over hele Byåsen. Den
nye kirka skulle ligge på Hallset med nærhet til
skoler, butikksenter og boligblokker.
Til første søndag i advendt 1974 sto den klar for å
ta imot alle byåsinger. Den første nybygde kirka i
Trondheim siden 1905.Tanken med kirkebygget
var at den skulle åpne for aktivitet av mange slag,
og også huse kontorer og møterom for de ansatte.
I 1975 ble barnehagen i kjelleren åpnet.

Arrangementet er en blanding mellom
sjømannskirke og VIP-plass på Lerkendal alltid vafler og kaffe – og starter med en kort
bibeltekst, som gjerne er søndagens tekst og alltid
et kulturelt innslag. På alle samlingene deltar
en journalist fra lokalavisa til bortelaget, alt fra
Sunnmørsposten til Drammens Tidene. Disse har
god kunnskap om bortelaget og er ofte frittalende
i forhold til feil og mangler ved laget som er på
besøk.

Et av innslagene i jubileumsfeiringen var et
folkemøte i kirka 1. desember
Biskop Tor Singsaas var invitert til å samtale
med politikerne HadiaTajik (Ap), Jon Gunnes
(V) og Odd Anders With (Kr.F) over spørsmålene:
Hvilke verdier er viktige for lokalsamfunnet
framover? Hvilken rolle skal religionen spille?
Hva er kirkas oppgave? Hvilke grupper trenger at
noen kjemper deres sak?

En gjest med god kunnskap om RBK er alltid med.
Denne analyserer sesong, trenerarbeid og gjør
vurdering av dagens kamp. I 2014 har blant annet
Bent Skammelsrud, fotballprest Steinar Leirvik,
Rune Bratseth, Otto Ulseth, Kjetil Kroksæter og
Bjørn Hansen vært innom arrangementene. Det
gis i tillegg informasjon direkte fra garderoben til
RBK, i forhold til lagoppstilling, skader og andre
opplysninger rundt uttak av laget. Den som møter
på Tempe(n) før kampen stiller godt rustet til den
aktuelle kampen.

Pipekonsert
27.oktober ble det holdt pipekonsert i
Nidarosdomen til ære for alle som hadde
bidratt til finansieringen av restaureringen av
Steinmeyerorgelet. Kunstnerne Håkon Gullvåg og
Håkon Bleken donerte henholdsvis håndkolorerte
trykk og silketrykk som ble solgt til inntekt for
restaureringen og i tillegg hadde mange kjøpt en
symbolsk pipe i orgelet til kr. 1.000,- pr. stk.

Orgelpiper. (Foto: Siv Smedseng)
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Feiring av en åpen, ærlig og
verdifull 40-åring – Byåsen kirke

Aktiviteter 2014

Pilegrimsvandring - Heimdal

Høstdialogene 2014 –
Havstein kirke

“Vi vandrer med freidig mot, vårt sinn er lett og
rask vår fot.”
Årets pilegrimsvandring med konfirmantene ble
gjennomført 30. august i strålende sensommervær.
Og ungdommen er lett på foten og de trasket
raskt av gårde. Noen måtte bremses på, for
poenget med pilegrimsvandring er ikke å gå
en gitt strekning på kortest mulig tid. Det skal
være tid til ettertanke. Og tid har en godt av på
strekningen fra Kastberga til Kyvannet.
Skaperverket, livets vann og kors, motgang,
gjestfrihet og noen andre tema til ble berørt.
Konfirmantene gikk i grupper, men ved pausene
møttes alle. Den største utfordringen er ikke å gå
11 km av pilegrimsleden, men det å gå omlag en
kilometer av denne i stillhet. Det er vanskelig det!

Havstein kirke

Sverresborg Menighetsråd
inviterte også dette
året til høstdialoger
i Havstein kirke tre
onsdager i november.
Allmennmenneskelige
tema ble satt på
dagsorden med
innledning og
etterfølgende dialog med
invitert kommentator.
Kveldene innledes med
musikk av profesjonelle
utøvere. Høstdialogene
føres uavhengig av
kirkelig tilhørighet.

Høstens tema var - Den krevende
vellykketheten
Årets høstdialoger satte fokus på kulturens
krav om å kunne vise til et vellykket liv, på
den problematiske og krevende, og stundom
ødeleggende vellykketheten og på belastningen
og skammen over ikke å leve opp til kravene. I
et samfunn som proklamerer like muligheter for
alle, er det belastende å ikke leve opp til sine egne
eller kulturens forventninger. Når alle skal være
sin egen lykkes smed, ligger skammen nær. Hva
taper vi ved ikke å angripe vellykkethetsfasadene?

Økumenisk korsvandring på
Langfredag
Trondheim Kristne Råd inviterte også dette
året til økumenisk korsvandring på Langfredag.
Vandringen startet ved Vår Frue kirke og
fulgte korset gjennom Trondheims gater til
Nidarosdomen. Underveis var det anledning til å
delta med å bære korset og synge med i kjente
salmer/sanger. Det var stopp flere steder hvor det
ble lest fra Bibelen om Jesu liv og lidelse denne
spesielle dagen for alle kristne. Etter vandringen
var det mulig å kjøpe seg et kakestykke og en
kopp kaffe i pilegrimsgården.
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Fellesrådet og menigheten stiller kirka til
disposisjonen med lys og varme samt at
Bymisjonens diakonale arbeid blir tilført
økonomiske midler tilsvarende en diakonstilling.
Fellesrådet står også for nødvendig kirketjener- og
kantorressurs i tillegg til å sørge for nødvendig
drifts- og bygningsmessig vedlikehold.

Vår Frue kirke er et sted for å tenne lys, for å be,
for å møte andre mennesker, for å drikke en kopp
kaffe eller te og for å søke ly. Byen vår er beriket
med et åpent og annerledes rom.
Vår Frue kirke skal være en omsorgskirke.

Men uten de mange frivillige kirkevertene hadde
ikke tilbudet vært mulig å opprettholde.

Kirkens Bymisjon driver Vår Frue – Åpen kirke
på oppdrag fra Nidaros domkirke og Vår Frue
menighet.
Vår Frue kirke
(Foto: Siv Smedseng)
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Vår Frue - Åpen kirke

Organisasjon

Organisasjon
Organisasjons- og utviklingsprosjektet er
ferdigstilt i den forstand slike prosjekter
noen gang skal sies å være ferdige. Vi har

2014 har administrativt vært preget av
videreutvikling av rutiner og tydeliggjøring
av samarbeidsrelasjoner mellom de «sentrale»
service-, støtte og hjelpetjenestene og de øvrige
avdelinger og lokale enheter. Her eksemplifisert
ved «Samarbeidsavtale om regnskapsføring
mellom menighet og fellesrådet». I denne avtalen
synliggjøres ansvarsfordelingen og forventningene
om leveranser sett opp mot tidsaspektet.

• lyktes
l
med omstruktureringen av
administrative tjenester, publikumstjenester,
ny faglig organisering og innført nytt ledelsesn
og økonomisystem
• modernisert dataverktøyene og forenklet våre
arbeidsrutiner

Fortsatt samlokalisering og forbedret samarbeid
mellom menigheter er kommet ytterligere et
skritt videre ved at Bakklandet og Lademoen
menigheter flyttet sammen inn i nye kontorlokaler
i Frostaveien 2H, sentralt plassert ved
Burankrysset.

• økt tilgjengeligheten til kirken for byens
innbyggere med reduserte kostnader
• kontroll og god styring på økonomien
Ansatte og råd har stått sammen om dette i en
krevende tid. Vi har fått en viktig erfaring med å
lykkes.
Fellesrådet har i sitt februarmøte vedtatt en
Mål- og strategiplan for perioden 2014-2017.
Dette grunnlagsdokumentet er fulgt opp med
en Handlingsplan på fellesrådsnivå. Her er
det satt overordnede mål i tråd med mål- og
strategidokumentet. En konkretisering av disse
planene gjenspeiles i en helhetlig Økonomiplan
for 2015-18. Disse dokumentene vil være førende
for aktiviteten fra 2015 og utover. Planene vil
naturlig nok bli evaluert og gjenstand for årlige
oppdateringer.
Våre nettsider – både intranett og internett
– har over flere år vært moden for utskifting.
Den norske kirke har, gjennom et eget
utviklingsprosjekt, lagt til rette for nye nettsider
med enhetlig og gjenkjennelig struktur for hele
kirkenorge. Vi har sluttet oss til dette konseptet
både for fellesrådet og samtlige 20 menigheter.
Representanter fra menighetsråd og ansatte har
sist høst vært deltakende i et opplæringsprogram
for hvordan skrive og legge ut på nye nettsider.
Det er satt mål om at samtlige nye nettsider skal
være oppe og stå rundt påsketider i 2015.

Ansatte og årsverk 2013
I desember 2014 var det 139 fast ansatte
(122 årsverk) i Kirkelig fellesråd i Trondheim.
I tillegg kommer rundt 10 årsverk på timelønte;
sesongarbeidere kirkegård, vakter og timevikarer i
menighet og overtidstimer.
Dessuten er det registrert omlag 5 årsverk på
utlønning til ansatte med menighetsrådene som
arbeidsgiver.
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Organisasjon

Lokaler, anlegg, HMSarbeid og sykefravær
Det er ikke innrapportert arbeidsuhell med
alvorlige skader i KfiT i løpet av året.
Det er heller ikke kommet meldinger fra
verneombudene om brudd på sikkerhetsrutiner
eller andre hendelser vedrørende helse, miljø og
sikkerhet gjeldende for de ansatte. Arbeidsmiljøutvalget har hatt regelmessig møtevirksomhet.
Det gjennomsnittlige sykefraværet for
2014 er summert for alle enheter til 8,6 %.
Fraværsprosenten inkluderer ikke
fødselspermisjoner, fravær grunnet syke barn etc.
Tallene ligger på et noe høyere nivå sammenholdt
med foregående år. Ledergruppen har oversikt
over årsakene til alle langtidsfravær og har fokus
på utfordringene.
Papp og papir samles inn og tas hånd om med
henblikk på resirkulering. Farlig avfall behandles i
tråd med offentlige retningslinjer. Vi er ikke kjent
med at KfiTs virksomhet fører til forurensning av
det ytre miljø.
Vi arbeider aktivt for likestilling mellom kjønnene.
Ansattetallene viser en tilnærmet jevn fordeling av
kvinner og menn virksomheten sett under ett.
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Gravplassforvaltningen

Rehabiliteringen av Moholt krematorium er påbegynt. Vi har offisielt tatt i bruk to nye
kirkegårder/gravlunder - Havstein kirkegård og Saupstad gravlund. Arbeid med planer for
opprusting av Domkirkegården er påbegynt. Gravplassforvaltningen generelt har vært
preget av god drift. Vi har eksempelvis 4000 trær (gamle og unge), og for å sikre god kvalitet
på disse har vi blant annet startet utdanning av en arborist (trepleier).

Domkirkegården
Restaureringsarbeider og Kirkevergen. I 2015
skal det foretas en kartlegging som skal danne
grunnlag for det videre arbeidet i de kommende
årene. Eierne av gravstedene vil bli kontaktet ved
behov og når vi har en statusrapport ferdig.

Kirkegården har mange historiske gravsteder som
viser deler av byens kulturarv. Det er igangsatt et
omfattende og krevende rehabiliteringsprosjekt.
Arbeidet skal sikre både murer og historiske
gravsteder.
En slik rehabilitering krever samarbeid
mellom flere parter. Vi har hatt møter mellom
Riksantikvaren, Nidaros Domkirkes

Her ser vi et eksempel på store trær som sprenger ut murer rundt et gravsted. Problemet gjelder også flere av
støttemurene inne på kirkegården. (Foto: Trygve Jensen)
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Krematoriet ble ferdigstilt i 1997. I de siste
årene har det vært behov for noe rehabilitering.
Rehabiliteringsprosjektet er inndelt i to faser.
Første fase ble gjennomført i 2014, og omfattet
bytte av styringssystem, ny datamaskin og
utskifting av brennerne. Dette var en omfattende
ombygging som gjorde at vi måtte stenge
krematoriet i fire uker.
Oppgraderingen skal gi en vesentlig bedre
miljøprofil med redusert oljeforbruk samt mer
stabil drift. Fase to gjennomføres i 2015 og
omfatter nye innsettere og økt lagerkapasitet.

Offisiell åpning av Havstein
kirkegård og Saupstad gravlund

Nøkkeltall - Gravplassforvaltningen

2014

Gravlagte ( kiste- og urnenedsettinger)

1134

Herav kistenedsettelser

451

Herav urnenedsettelser (inkl. minneund)

683

Urnenedsettelse i minnelund (Navnet/Anonym)

75/20

Utførte kremasjoner totalt

1043

Herav kremasjon utenbys

414

Askespredning

32

Kremasjonsprosent av gravlagte

60 %

Fellesrådets ønske er at kirkegårdene og
gravlundene skal oppleves som et verdig sted for
stillhet, ro og ettertenksomhet. Kirkegårdene og
gravlundene inngår også som en viktig del av den
sammenhengende grøntstrukturen i Trondheim.

Den offisielle åpningen av Saupstad gravlund ble
foretatt nede ved Sverres kilde samme dag som
utvidelsen av Havstein kirkegård.
Gravlunden ble tatt i bruk 12. juni 2014.
Befolkningen i området har ventet på dette
anlegget i mange år. I likhet med utvidelsen på
Havstein, er dette blitt et vakkert parkanlegg som
ofte benyttes.

Den offisielle åpningen av utvidelsen på Havstein
kirkegård ble foretatt nede ved vannspeilet
3.oktober 2014.

Åpningene ble foretatt av leder i Fellesrådet Arild
Nybråten sammen med kommunens representant
Geirmund Lykke (Kr.F)

Anlegget fremstår som et parkmessig smykke på
Byåsen, og har vært flittig brukt av besøkende
hele sommeren 2014. Den første gravleggingen
ble foretatt 11. juni 2014.

Saupstad

Sum

Antall kistegraver 2.245

1.400

3.645

Antall urnegraver 3.300

2.150

5.450

Havstein

Havstein dammen sett mot øst - (Foto B. Flønes)

Blomster på mur rundt Saupstad gravlund med
Kolstad kirke i bakgrunnen. (Foto: Privat)
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Gravplassforvaltningen

Rehabilitering av
Moholt Krematorium

Bygg og Eiendom

Kirker
11 023 735
Steinmeyerorgelet
16 551 686

Midler brukt til prosjekter innen utbygging og
rehabilitering (investeringskostnader) i 2014 –
Millioner kroner

Kirkegårder
70 837 755

ENØK 7 513 436
Egenfinansierte prosjekt
6 120 897

Drift og vedlikehold

Kirkegårdsprosjekt

• Etablering av automatisert varmestyring i alle
kirkebygg er ferdigstilt. For å sikre god og stabil
drift vil det foregå funksjonalitetsvurderinger
jevnlig gjennom hele 2015.

• Eksisterende parkeringsplass ved Kolstad kirke
er utvidet. Dette er en konsekvens av
utbyggingen av Saupstad gravlund. Kapasiteten
på antallet p-plasser er nå mer enn fordoblet.

• Utskifting av ventilasjonsanlegget på Byåsen
kirke for å oppnå bedre gjennvinningsgrad av
varme er ferdigstilt.

• Det er igangsatt prosjektering av en mindre
utvidelse av Ranheim kirkegård. Oppstart av
arbeidene forventes igangsatt i løpet av 2015.

• Det er foretatt utskifting av ventilasjonsanlegg
i Strindheim kirke og Kolstad kirke for å oppnå
bedre gjenvinningsgrad av varme. Noe
innkjøring og tilpasning vil foregå første del av
2015.

• Prosjektering av Tiller kirkegårds utvidelse
(24 da) ble sluttført og anleggsarbeidene
igangsatt tidlig på høsten 2014.
• Prosjektering av ny gravlund på Charlottenlund
(90 da) ble sluttført i desember. Det er lagt
planer for oppstartsarbeider i løpet av 2015.

• Det er foretatt utskifting av vinduer på Byåsen
kirke. Nye vinduer har aluminiumsramme med
trelags isolerglass og god U-verdi.

Kirkelig fellesråd er pliktig til enhver tid å ha
ledig gravplasser tilsvarende 3 % av Trondheims
befolkning. I tillegg ligger det et førende element
om at kirkegårdene/gravlundene skal være i en
rimelig nærhet av der folk lever og bor.

Oversikt over planlagt økning av antall gravplasser
Tiller

Charlottenlund
Trinn1

Charlottenlund
Trinn2

Ranheim

Kistegraver

1028

1413

994

304

Kistegraver for muslimer

142

496

Kistegraver i minnelund

88

47

Urnegraver

407

1805

747

260

Urnegraver i navnet minnelund

240

1338

288

150

Urnegraver i anonym minnelund

100

360

Sum

2005

5459

2029

714
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Rehabilitering av Heimdal kirke

• I samarbeid med Trondheim kommune er det
gjennomført oppgradering av utearealene
rundt Tempe kirke. Det har vært fokusert på
universell utforming og arbeidene har omfattet
blant annet ny veg, p-plasser, trær og buskfelt,
gjerde samt plenarealer. Det er også etablert ny
drenering rundt kirka.

Bygg- og eiendomsavdelingen startet sommeren
2014 med en etterlengtet rehabilitering av
Heimdal kirke. Kirken er oppført i 1960 og hadde
omfattende puss og betongskader samt at tak og
vinduer var i dårlig forfatning.
Murfasader ble pusset opp og kirken fikk satt inn
nye vinduer hvor det gamle blyglasset ble innfelt
i de nye vinduene.Taket på både hovedbygget
og tårnet ble skiftet og alle ytre flater ble nymalt.
I tillegg ble en del av det elektriske anlegget
skiftet ut med nye el.tavler og varmeovner i
kirkerommet. Ny utendørs belysning er også
montert.

• På Byåsen kirke er det i samarbeid
med Asylselskapet foretatt en omfattende
oppgradering av arealet for barnehagen i
sokkeletasjen. Her ble alt innvendig revet og
arealene bygd opp på nytt.
• Vi har startet et prosjekt med oppgradering
av alle gravkapellene. Innvendig rehabilitering,
utvendige oppgraderinger der det er behov for
det, fokus på ENØK og bedre tilrettelegging for
utleieformål til andre tros- og livssynsgrupper
og kristne imigrantmenigheter.

Arbeidene med Heimdal kirke ble ferdig i henhold
til gjennomføringsplan og innenfor tildelte
budsjettmidler. De positive tilbakemeldinger vi
har fått fra menigheten tyder på at de er godt
fornøyd med resultatet.

Heimdal kirke
(Foto: Frode Blomlie)

Heimdal kirke etter oppussingen
(Foto: Frode Blomlie)
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Bygg og Eiendom

Kirkeprosjekt

Bygg og Eiendom

Nytt varmeanlegg for
Tilfredshet Kapell

Steinmeyerorgelet gjenreist i sin
fordums størrelse og nåtidens
prakt!

Høsten 2014 startet arbeidene med nytt
varmeanlegg i Tilfredshet kapell. En av de mest
energikrevende faktorer i et bygg er oppvarming.
Oppvarmingen av kapellet var basert på elektriske
panelovner og ESWA varmestrålematter hvor
mesteparten hadde store defekter.

Det mangeårige prosjektet med å bevare og
gjenreise det historiske Steinmeyerorgelet ble
fullført innen tidsfristen til grunnlovsjubileet i mai
2014. Det sveitsiske orgelfirmaet Orgelbau Kuhn
har på oppdrag fra Kirkelig fellesråd i Trondheim
lagt ned en fantastisk innsats i restaureringen
og gjenoppbyggingen av orgelet. Alle gamle
deler av orgelet er restaurert og brukt om igjen
så langt det har latt seg gjøre. Deler som hadde
gått tapt, bl.a. etter en brann i Erkebispegården
august 1983, er rekonstruert etter originale mål.
Nytt orgelhus og ny fasade i ny oppstilling i vest
er svært godt mottatt fra publikum. Men enda
viktigere er det at de klanglige kvalitetene i
orgelet har begeistrert alle!

Som et ledd i dette ENØK-prosjektet, ble det
prosjektert et nytt varmeanlegg basert på
varmepumpeteknologi. Varmepumpen henter
luft utendørs og omgjør denne til varmtvann som
forsyner radiatorer i selve kirkerommet. Resultatet
blir da et luft/vann anlegg.
Vi har fått til en løsning med plassering av
varmepumpen i kjelleren for å unngå store
installasjoner på utsiden av bygget. Dette er
uvanlig for de aller fleste varmepumpeanlegg.
Prosjektet er planlagt ferdigstilt til påsken 2015.
Kapellet har også fått installert et nytt elektronisk
kirkeorgel.

Steinmeyerorgelet ble første gang tatt i bruk
til gudstjenesten 17. mai.Til Grunnlovsjubileet
18. mai var det fullsatt kirke med HM Kongen,
HKH Dronningen, stortingets president og
statsminister på besøk. Selve innvielsen av orgelet
ble gjennomført 20. mai med gudstjeneste,
omvisninger, foredrag, lunsj og avtakkinger,
hilsener med 200 gjester i Øysteinssalen og en
formidabel orgelkonsert med organist Martin
Baker fra Westminister Cathedral, London. Det
hele ble avrundet med nattmat for ansatte i regi
av Nidarosdomens Restaureringsarbeider (NDR).
I forbindelse med innvielsen av orgelet, ble
det også gitt ut en bok som omfatter og
dokumenterer de vesentligste sidene fra orgelets
historie fra rundt 1929 og frem til i dag.
Nå gjenstår mindre justeringer og tilpasninger av
dette store orgelet før orgelfirma og kantorer er
hundre prosent fornøyd.
I løpet av 2015 vil også et nytt kororgel fra
Br.Thorkildsen på Åsen være ferdig bygd og
innstallert i Triforiet i langskipet i kirken. Da er
hele orgelprosjektet i Nidarosdomen fullført!

Tilfredshet kapell
(Foto: Frode Blomlie)
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Bygg og Eiendom
«Sommerfuglen» i Vestskipet
(Foto: Henning Grøtt, NDR)
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REGNSKAP
Driftskostnader 2014 fordelt på
avdeling/fagområde

ØKONOMI OG ØKONOMISK RESULTAT
Fellesrådet har arbeidet med og vedtatt Mål- og
strategiplan for perioden 2014-17. Med grunnlag
i dette styringsdokumentet er det utarbeidet en
Handlingsplan og Økonomiplan for perioden 20152018. Disse dokumentene synliggjør retning og tiltak
som skal bidra til en virkeliggjøring av innholdet i
vedtatt Mål- og strategiplan.

Tro, kultur og samfunn 49 %
Kirkeverge,
Fellesråd 9 %

Fellesrådets regnskap for 2014 går omtrent i balanse.
Et mindre underforbruk settes av for finansiering av
vedtatte tiltak i handlingsplan og økonomiplan for
kommende periode.
Etter gjennomført omstilling og
organisasjonsutvikling i 2012 og 2013 er nye
strukturer, stillinger og systemer etablert og i god
drift. Sammen med økt kommunalt driftstilskudd
de siste årene og statlig trosopplæringstilskudd til
alle menigheter i 2014, har dette året i all hovedsak
vært preget av planlegging og gjennomføring av
aktivitetsøkning, gjennomføring av ulike prosjekter
og etablering av nye stillinger.

Kirkegård 21 %
Bygg og Eiendom
11 %
Økonomi og administrasjon 10 %

Kirkelig fellesråd har bevilgninger fra Trondheim
kommune som den viktigste inntektskilden for drift
av kirke/menighet, administrasjon og kirkegårder.
Kirkegårdsdrift har i tillegg inntekter gjennom
festeavgifter for gravsteder, utleieforhold og tjenester
ovenfor utenbysboende og stell av graver.
For området Tro, Kultur og Samfunn (kirke og
menighet) tilkommer statlige tilskudd for enkelte
diakon- og kateketstillinger foruten midler til
trosopplæringen. Utleie av kirkene til konserter
og arrangement med mere gir også inntekter. På
investeringssiden er kommunal bevilgning eneste
inntektskilde som foregående år.

Driftskostnader for 2014 fordelt på
kostnadstyper
Lønn (inkl. MR-finansiert)
58 %

Finansutgifter
4%

Satsingen på trosopplæring og diakoni videreføres
i 2015. Samtidig legges det opp til en økt satsing på
drift, vedlikehold og utvikling av kirkebygg, kapeller,
krematoriet og kirkegårdsanlegg. I dette ligger også
rehabilitering av deler av kirkeorgelparken.

Overføringer/
tilskudd utg.: 9 %

Refusjon - internovf. utg.: 2 %

Driften har vært gjennomført i henhold til planlagt
og budsjettert aktivitet. Det er vist god styring
og kontroll gjennom året og stor lojalitet for å
gjennomføre driften iht. vedtatte planer. Dette er
synligjort i gode resultater.

Kjøp av varer og tjenester (1-2): 27 %
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Representanter i
Kirkelig fellesråd 2014
Arild Nybraaten - leder
Per Ottesen - nestleder

Menighet/Virksomhet

Representant

Bakklandet……………………………… Camilla Lehtivuori				
Berg……………………………………… Lars Tvete					
Bratsberg……………………………… Arvid Rokseth					
Byneset………………………………… Odd Niklas Haugrønning		
Byåsen…………………………………… Per Ottesen					
Charlottenlund………………………… Arild Nybraaten				
Heimdal………………………………… Olav Johannes Nilsen				
Hoeggen………………………………… Vilhelm Børnes					
Ilen……………………………………… Tore How				
Kolstad………………………………… Odd Olav Mosbakk			
Lade……………………………………… Mats Ulseth Ramo
Lademoen……………………………… Jan Olav Straume				
Leinstrand……………………………… Jon Rokseth				
Nidaros domkirke og Vår Frue………… Hedda Vormeland				
Ranheim………………………………… Anne Lise Beversmark				
Strinda…………………………………… Gunn Bakken
Strindheim……………………………… Tove Alseth Østmo				
Sverresborg…………………………… Rolf Pettersen		
Tempe og Leira………………………… Stein Bratseth			
Tiller…………………………………… Svein Willy Danielsen
Nidaros Biskops representant………… Ragnhild Jepsen				
Kommunens representant…………… Geirmund Lykke
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Nye Havstein kirkegård – Dammen sett mot øst (Foto: Borgar Flønes)

Rockegudstjeneste i Kolstad kirke med Fireband (Foto: Ole Brattli)

