
BYÅSEN MENIGHET 
       … et møtested mellom himmel og jord … 

 
 

 

Anne T. Flatmo, Kjellrun Utstrand, Bente Johnsen og Bjørg Lerstad hjelper til med rundvask på kjøkkenet! 

ÅRSMELDING 2022 

FRIVILLIGHETENS ÅR 
Utgave 6.3.23 (ny utgave vil foreligge når statistikken er ferdig) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Guri Solem Opland, nestleder menighetsråd, Frode Bye  
og Per Sødal trør til på vårdugnaden. 

 
 
 
Lin  Lin-Sylvia Løkken, leder diakoniutvalg og Anne diakon.    
  Grilling etter gudstjeneste ved Lianvannet.         Fotoene Ingrid Eikli Heggset 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



3 
 

 

Innhold 
 
 

Årsrapport fra menighetsrådet s. 5 
Statistikk s. 8 
Økonomi s. 9 
Prestetjenesten s. 10 
Utvalgene s. 11 
Barne- og ungdomsarbeid /trosopplæring. s. 19 
Ungdomsarbeid / konfirmasjon s. 23 
Barnehage- / skolesamarbeidet s. 28 
Musikk i menigheten s. 29 
Andre arrangement s. 30 
Kommunikasjon og media s. 31 
Personalet s. 32 
 
 
 
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 
 

ÅRSMELDING 2022 BYÅSEN MENIGHETSRÅD 
 
Menighetsrådet 2019-2023  
Tiltrådt 29.10.2019  
 
Faste medlemmer:  
Olav Lunde - Leder  
Guri Opland Solem - Nestleder  
Andreas Haga Skjetne  
Anne Bakken  
Frode Bye  
Åshild Bratseth  
Odd Johan Overøye  
Randolf Vågen  
Steinar Leirvik (sokneprest) 
tom 31.8.2021  
Ludvig Aasen (vikarierende sokneprest) f.o.m. 1.9.2021 
 
Varamedlemmer:  
Jørgen Giorgio Bosoni  
Kirsti Kielland  
Magne Rø  
 
Sekretær:  
Ingrid Eikli Heggset (daglig leder) 
 
Byåsen kirke, forstått som både kirkebygget og den virksomhet vi utøver sammen som stab og 
frivillige, har som visjon: «Byåsen kirke - Et møtested mellom himmel og jord».  
I maimøtet så vi på denne formuleringen, men kom til at denne står seg fortsatt. De ulike aktivitetene 
som utfolder seg i kirka har som mål å gi gode møter med alle de forskjellige menneskene som bor på 
Byåsen.  
 
Menighetsrådet (MR) i Byåsen kirke har som en viktig oppgave å legge rammer for å stimulere til at 
slike møter kan finne sted. Saksområdene blir derfor både om økonomi, personell (ansatte og 
frivillige), satsningsområder og daglig drift.  
 
I 2022 har MR avholdt 10 møter, alle med personlig oppmøte.  
 
De enkelte sakene har blitt bestemt av års hjulet og de problemstillingene som arbeidsutvalget (AU) 
har funnet grunn til å legge fram. MR får i hvert møte referat fra det forutgående AU. 
Til saker knyttet til års hjulet hører temaene «Prestetjenesten», «Trosopplæring barn», 
«Konfirmantarbeid og ungdomsarbeid», «Gudstjenesteliv og prestetjeneste» og «Kultur og musikk». 
På alle områdene har MR fått presentert et omfattende arbeid med engasjerte medarbeidere i stab 
og en helt nødvendig deltagelse av frivillige med kompetanse. Noen aktiviteter blir i overveiende 
grad gjennomført med frivillige krefter. Her er kulturkveldene og julesalget gode eksempler. Det må 
også nevnes at det nå er ansatt ungdomsarbeider i 20 % stilling, finansiert av menighetens egne 
midler. Shelter kunne derfor starte sin aktivitet igjen tidlig på høsten. 
 
Sakene til AU og MR har kommet opp både fra egen virksomhet og fra instanser utenfor oss.  
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Av saker som er kommet utenfra nevnes følgende:   
1. Det har over lengre tid vært arbeidet med en plan for å forbedre uteområdet rundt kirka og 

barnehagen. Tidlig på året fikk vi en gjennomgang av status og planene framover. Arbeidet ble 
nesten ferdigstilt utover høsten. Arbeidet har vært utført med lite behov for endring av 
programmet i kirka. Selv om vi enda ikke helt ser hvordan sluttresultatet blir med beplantning 
osv. er det all grunn til å være fornøyd med oppgraderingen. En utfordring blir det nok likevel for 
mange at det ikke skal parkeres like ved inngangen til kirka. 

 
2. Framtidig kirkestruktur var på høring i februar. For MR var det viktig å legge vekt på menigheten 

som kirkens grunnenhet. Vi gikk imot forslaget om prostifellesråd, noe også Kirkerådet la til side 
etter å ha sett alle høringene.  

 
3. Et høringsnotat om trosopplæring hadde blitt gjennomgått av Trosopplæringsutvalget og var til 

MR for behandling. Vi la vi merke til at det nå skal hete «kirkelig undervisning og opplæring». 
 
4. MR har også hatt valgregler i kirka til uttalelse. 
 
5. MR har uttalerett ved ansettelse av ny prost. En slik situasjon fikk vi i vår og selv om fristen var 

kort gav vi en tydelig uttalelse om hvem som burde ansettes. Vår uttalelse sammenfalte med 
ansettelsesrådets beslutning. 

 
6. I mai fikk vi en forespørsel om å leie ut kirka og inngå en avtale som også inneholdt økonomi 

knyttet til Gospel Explosion. Avtalen gjelder høsten 22 og vår 23 med evaluering i mars nå. Så 
langt ser vi at gospelkoret har samlet mange deltagere fra hele byen og har gitt flere opptredener 
i kirka både med konserter og deltagelse i en gudstjeneste hvert semester. 

 
7. Byåsen kirke er en viktig aktør i en bydel med ulike lag og 

organisasjoner. Kirka ble derfor også invitert til å være med på 
Bydelsdagen i april. Der fant de som stilte for kirka sin plass, 
delvis med spesifikk presentasjon av menighetens arbeid, men 
også tydelig til stede med sine t-skjorter i et respektert 
mangfold med medansvar for gjennomføring av helheten.  Det 
er fint å kunne samarbeide med de andre lokale aktørene på 
denne måten.  

Bente Johnsen, Vigdis Aakre og Ingrid Eikli Heggset  
på menighetens stand på bydelsfesten.  

Foto Lasse Lossius  
 

8. MR har vært opptatt av situasjonen i Ukraina og flyktningene derfra. Hovedinnretningen er at vi 
vil bidra via de ordninger som kommunene har og gi mulighet til at ukrainere kan låne kirka for å 
ha gudstjeneste samt kjøpe inn bibler på ukrainsk. 

 
9. Kirkerådet lager et nytt dataverktøy for helhetlig menighetsplanlegging. Byåsen menighet har 

vært pilotmenighet og programmet er gjennomgått av en arbeidsgruppe i MR som har funnet det 
interessant. Verktøyet kan gi en oversikt over befolkningssammensetning og utfordringer i vår 
bydel samt aktiviteter i kirka både historisk og hva vi vil framover. Verktøyet er introdusert for 
staben ved inngangen av høstsemesteret og vil bli mer grundig presentert nå på nyåret. Det er 
også planen at verktøyet, som nå heter «Kirka vår – samlet plan for arbeidet i soknet» skal tas i 
bruk i løpet av våren 23. 

 
10. Byåsen kirke er engasjert i et prosjekt som drives av Misjonsalliansen i Liberia. Dessverre kom det 

fram, slik også rapportert i media, at det hadde vært aktører i mottakerlandet som hadde tatt seg 
for mye betalt uten at dette hadde blitt oppdaget på bistandssiden. Dette beklaget MR sterkt og 
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forventet opprydding og en tilbakemelding. MR fant etter denne uttalelsen likevel å kunne 
fortsette i engasjementet i Liberia. 

 
Av saker som er kommet fra egen organisasjon nevnes følgende:   

1. På starten av året ble det utarbeidet en årsmelding for all virksomhet i menigheten. Der ble 
også MR sitt arbeid for 2021 beskrevet. Årsmeldingen ble lagt fram i menighetens årsmøte 
13.3.2022.  

 
2. Byåsen kirke har 50 årsjubileum i 2024. Det er flere arbeidsområder som peker framover mot 

dette året: 
A. Komiteen som arbeider med jubileumsbok, er i gang og det er inngått avtale med 

forfatter.  
B. Det arbeides videre sammen med Kfit om utskifting av stoler til jubileet. Kfit dekker 

halvparten av kostnadene.  
C. Her kan også nevnes at Kfit på slutten av året investerer i nye lyddempende gardiner i 

menighetssalen. Dette rommet brukes ofte og det er viktig med en bedre akustikk.  
D. Flygelkomiteen arbeider fortsatt for nytt flygel til kirka. I tillegg til presentasjon i 

menighetsbladet er det planlagt en musikkuke på nyåret som et viktig ledd i 
innsamlingen til nytt flygel. Det vil bli flere aksjonspunkter gjennom året som kommer.  

E. Det er også vurderinger av nytt kjøkken, og befaringer er gjennomført. Det må arbeides 
videre med dette og det er ingen konkret plan om når og med hvilken finansiering dette 
skal gjennomføres. 

F. Det har gjennom flere MR blitt diskutert hensikt med 50 årsjubileet og oppgaver for en 
jubileumskomite. Jubileumskomiteens medlemmer er nå oppnevnt og de ha fått et 
mandat fra MR. Det er lagt opp til flere arrangementer gjennom året der både historien, 
hva vi står i av utfordringer i dag samt hvordan vi vil agere i fremtiden kan være tema. Alt 
i lys av visjonen som er uthevet innledningsvis i årsmeldingen.  
 

3. Knyttet til utformingen av frivillighetsprosjektet ble det på begynnelsen av året holdt 
engasjerte samlinger med workshop der både MR, andre frivillige og stab deltok. Det kom 
mange gode innspill som viser at de frivilliges engasjement for videreutvikling absolutt er til 
stede.  I dialog med kirkevergen så vi behovet for å spisse prosjektbeskrivelsen: Utvikle de 
frivilliges arbeidsmåte i Byåsen kirke internt i samarbeid med andre frivillige organisasjoner 
på Byåsen på en slik måte at det kan være nyttig for andre menigheter i byen. I september 
godkjente AU i Kfit prosjektet og bevilget midler til en stilling. Denne bevilgningen er i tråd 
med en plan som Kfit allerede har godkjent: «Handlingsplan for frivillighet». Denne planen er 
også en del av Byåsen kirke sitt frivillighetsarbeid og lagt inn som et viktig 
grunnlagsdokument i prosjektet. Kfit leder styringsgruppen for prosjektet og vil ha sitt første 
møte på nyåret hvoretter prosjektlederstilling vil bli utlyst. Det vil da også komme mer jevnlig 
informasjon om prosjektet.  

4. Gjennom året har MR blitt forelagt og godkjent både årsregnskap for 2021, tertialrapporter 
for 2022 og budsjett 2023. For menighetens arbeid er en god økonomi på rådssiden en viktig 
rammebetingelse og et forhold som muliggjør en fleksibel bruk av ressurser i tider med f, eks 
nedgang i ofring, slik det har vært under pandemien.  

 
5. Det er valg på nytt MR den 10. og 11.9 2023. Det er nedsatt en nominasjonskomite og listen 

må være ferdig fra vår side 1.3.23.  
 
MR sine møter har vært ledet av Randolf Vågen og det har vært en konstruktiv og god 
samarbeidsform i rådet. 

 
Januar 2023, for Byåsen menighetsråd, Randolf Vågen, leder 
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ÅRET 2022 I TALL: UTDRAG FRA KIRKELIG ÅRSSTATISTIKK 

Utdrag fra årsstatistikk 
 

2016 
 

2017 
 

2018 
 

2019 
2020  

Covid 19 
2021 
Covid 

 
2022 

Døpte i Byåsen kirke 66 80 66 54 45 92 78 
Døpte fra Byåsen menighet  
 

135 
53% 

151 
59% 

135 131 111 
 

145 135 

Gravferder fra Byåsen menh. 87 105 75 73 72 87 100 
Konfirmerte  
 

191 
68% 

178 
66% 

181 174 
181 

168 168 

Innmeldte 9 6 5 12 6 8 8 
Utmeldte 100 57 52 100 56 74 95 
        
Antall gudstjenester 111 112 104 101 94 110 99 
Antall gudstjenestedeltakere 18 077 18 352 17883 17552 6927 7724 14263 
Antall nattverddeltakere 2994 2747 2651 3490 705 1315 2604 
        
Gudstjenester unntatt konf., 
bhg., skoler og julaften 

79 80 72 69 65 
 

92 66 

Deltakere og gjennomsnitt 
Unntatt bhg, skole, konf, 
julaft 

9003 
114 

9836 
123 

9388 
130 

9005 
131 4035 

62 

4924 
54 

6657 
100 

        
Ofringer i kirken, kroner totalt 381.082 343.050 345.512 453.765 237.500 272.783 414.711 
Herav ofringer egen menighet 132.262 122.918 155.489 171.751 112.857 139.766 179.974 

Ofringer til andre 248.746 218.475 190.023 194.000 124.863 133.017 234.737 
Fast givertjeneste 152.650 167.250 208.310 171.600 172.950 193.505 142.200 

Konfirmantenes fasteaksjon 152.591 117.437 99.069 89.000 39.000 79.000 127.761 
Andre gaver; julesalg m.m. 141.161 201.000 218.099 248.000 78.502 126.162 153.592 

 
Noen kommentarer til årsstatistikken: 

 Etter to år med pandemi, ble 2022 mer normalt på mange områder. Samtidig merker vi det 
samme i kirka som på mange andre områder i samfunnet ved at deltakelsen på mange 
områder er lavere enn før pandemien. 

 Gudstjenestebesøket samlet er ca. 20 % lavere enn før pandemien, mens nedgangen var 
høyre på julaften. 6 radiogudstjenester i samarbeid med NRK, derav 3 også på TV, medførte 
at antallet mennesker som har fulgt gudstjenestene i Byåsen, aldri har vært høyere. 
Betydningen av samarbeidet med NRK er vanskelig å måle, men gir både merarbeid og glede! 

 Deltagelsen i nattverden er noe økende. 
 Det er veldig gledelig å se at dåpstallet fortsatt er høyt, og det samme som i 2016. 
 Antallet utmeldinger går noe opp. Dette er vel i tråd med utviklingen i samfunnet. 
 Det er ikke lenger så opplags som tidligere at befolkningen i byene velger kirkelig gravferd. 

Derfor er det gledelig at antallet kirkelige gravferder holder seg høyt. Vi vet også at 
pårørende er meget fornøyd med kirkens tjenester ved gravferder i Trondheim. 

 Byåsen menighet har en sunn økonomi. Givertjenesten er gått noe ned i året som gikk, mens 
ofringene har økt. Beløpet som ble samlet inn på menighetens fasteaksjon, hadde en 
overraskende høy økning.  

 Statistikk er viktig, men enda viktigere er det som ikke kan telles og settes i et skjema. Byåsen 
kirke er virkelig «Et møtested mellom himmel og jord» med mange heldige og hellige 
øyeblikk med synlige og usynlige velsignelser til glede og takknemlighet, trøst og håp!  

Steinar Leirvik, sokneprest 
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ØKONOMI 
Byåsen menighet har god økonomi og fortsatt solid egenkapital, selv om den er redusert med kr. 377 
624. Årsregnskapet viser et overskudd på kr. 49 263,- og det er brukt 180 613 av ubundne fond for å 
finansiere bla. ungdomsarbeiderstilling, og brukt 299 424 av bundne fond for å finansiere Taize, 
trosopplæring mm (avsatte tildelinger fra tidligere år).  
Koronatiltakene ble det heldigvis slutt med sommeren 2022 og på høsten tok gaveinntektene seg 
opp igjen etter flere år med reduksjoner. Det vises til egen saksfremstilling for mer informasjon om 
regnskapet.   
 
Det er gledelig at menigheten fortsatt har god økonomi, noe som gjør at menighetsrådet har vedtatt i 
2022 å forlenge ungdomsarbeiderstillingen med inntil ett år til. Etter det vil det være slutt på avsatte, 
oppsparte midler til det formålet og i 2024 vil menigheten måtte samle inn penger for evt. videre 
drift. Pengene har gitt avkastning da Kevin Hoel Tårnes, som ble ansatt i august for å lede arbeidet på 
ungdomskafeen Shelter, har skapt et stort ungdomsarbeid ila høsten.  
 
Investeringer:  
I 2022 har rådet begynt arbeidet med flere investeringer pga. behov og ifm. jubileumsåret 2024:  

- Flygelaksjon – arbeidsgruppe ble nedsatt, og menighetsrådet øremerket 100 000,- til 
anskaffelsen, som er avsatt fond.  

- Nye stoler til kirken – her ble prosessen i gang satt i dialog med kirkelige fellesråd, som 
dette året har vedtatt å være med og støtte noe av innkjøpet.  

- Nytt kjøkken har også vært sak, det ble satt ned arbeidsgruppe og det har vært noen 
befaringer. Men de andre anskaffelsene ble prioritert først, og er så store i omfang at 
rådet valgt å avvent litt med videre utredning her. Men kjøkkenet blir ikke i bedre stand 
av å vente, og behov er nært forestående.  

 
STOR Takk 
Stor takk til alle som gir både via ofringer, givertjeneste og f.eks. ved kjøp på julesalget. Arbeidet 
hadde ikke vært mulig uten! Totalt har menigheten mottatt kr. 475 766 gjennom disse postene.  
I 2023 vil flygelinnsamling, og kanskje «kjøp en stol» være nye økonomiske satsninger.  
 
Det har også blitt samlet inn ofringer på kr. 234 737 til andre formål.  
 
Ingrid Eikli Heggset, daglig leder  
Februar 2023 

 
PRESTETJENESTEN 
Prestetjenesten har et særlig oppdrag med å forvalte ord og sakrament.  
 
Byåsen menighet har 3 prestestillinger i 100 %, som i all hovedsak sin tjeneste i Byåsen menighet, 
men prostiet organiseres slik at prestene av og til har tjeneste for hverandre i de ulike menigheter.  
I 2022 hadde sokneprest Steinar Leirvik studiepermisjon fra 1. januar til 31. august. og kapellan 
Ludvig Aasen gikk inn som fungerende sokneprest. Fra 1. september hadde kapellan Ludvig Aasen 
hatt permisjon for å arbeide som studentprest i Trondheim, og stud. teol. Martin Braut Tjelle 
vikarierte i Byåsen. Det var en glede å ha Martin med på laget, men 2 påfølgende år uten den faste 
bemanningen i 100 %, går ut over både prestetjenestens omfang og personalmessige belastning. 
 
Kirkelige handlinger er en viktig del av prestens arbeid, med dåp, konfirmasjon, vielser og gravferd. 
Prest og pedagog fra Byåsen møter familier til dåpssamling hver 3. uke, mens konfirmantene som 
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døpes, har egne samtaler og øving før dåpen. I tillegg til dåpssamling gjennomføres en del 
enkeltsamtaler. 
Konfirmantarbeidet er en stor og viktig del av kapellanenes prestearbeid. 
Gravferdene blir fordelt etter tjenesteuker, og ansvar tilpasses i perioder etter andre oppgaver.  
 
Prestene har ansvar for å lede gudstjenester og kirkelige handlinger, men viktige møter med 
mennesker skjer også utenom dette. Vi opplever at prestene som representanter for Byåsen 
menighet blir satt pris på for sitt arbeid i lokalmiljøet, og at prestene også blir oftere etterspurt for 
sjelesorg og andre samtaler.  
 

 
Kapellan Marte Solbakken Leberg, sokneprest Steinar Leirvik, diakon Anne Talsnes Flatmo og kapellan Ludvig Aasen.  

Bilde Evelyn Willmann 

 
Sammen med kantor holder prestene andakt på sykehjemmene på Kystad og Munkvoll hver måned. 
Noen ganger går prest ut i soknebud. (Nattverd til personer som ikke får deltatt i vanlig gudstjeneste) 
 
Samarbeid med andre ansatte og frivillige medarbeidere er viktig. Noen ganger har presten en 
formell rolle, mens det andre ganger er personlig engasjement eller ansvarsfordeling som gjør at 
presten deltar i for eksempel julesalgskomite, temakvelder i fastetiden, informasjonsarbeid gjennom 
Facebook, hjemmesider, redaksjon for Menighetsbladet, trosopplæringsutvalg, menighetsråd, 
arbeidsutvalg og kulturkvelder. 
 
Steinar Leirvik, sokneprest 

 
FRIVILLIGE  
 
Byåsen menighet er beriket med mange frivillige 
medarbeidere! Det ble telt 151 enkelt personer i 
statistikken i år. Og det finnes nok enda flere som 
ikke er telt. Når dere leser om arbeidet som 
kommer i resten av årsmeldingen, vit at det hviler 
på et godt samarbeid mellom mange 
menighetsmedlemmer og staben.  
                                                                                                                                                              Eli Halseid, foto Evelyn Willmann                                   
Det er takket være de frivillige at menigheten har så stort og bredt arbeid! Frivillige hjelper til i det 
meste av det som skjer, og flere av menighetens aktiviteter er drevet kun av frivillige, som 
søndagsskolen, KRIK 12+ (tilbud for barn 12+ under gudstjenesten), Åpen kafe og kulturkvelder.  
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Starten av 2022 var fortsatt preget av korona og nedstenging, og de frivillig holdt ut med å 
gjennomføre godt arbeid med smittevern også gjennom våren.  
 
Våren 2022 hadde menigheten to workshoper ifm. forarbeidene til etablering av et ressurssenter for 
frivillighet. Først ble utvalgene, stab og menighetsråd invitert til samtale om prosjektet. Den andre 
workshopen var et åpent møte hvor alle frivillige var invitert. Det var stort engasjement blant de som 
var til stede, med fine samtaler og det kom mange gode innspill.  
Noen stikkord fra disse kveldene: å bli sett, å trives, å være til nytte, flergenerasjoner, lærende 
fellesskap og å være åpen for justeringer.  
Det ble drøftet  
1) hvor vi vil i fremtiden og hva er visjonen hvor det kom fram: en kirke som er åpen for alle, 
relevant, åpen og bygger ned murer. Rom for initiativ, møte behov i lokalmiljøet, samarbeid internt 
og eksternt, kirka som sted for tilhørighet og refleksjon.  
2) Hvordan skal vi få til dette? Frimodighet ift. omgivelsene, frimodighet til å delegere, frimodighet                    

til å ta bort noe og til å vise det vi har. Kvalitet i gudstjenesten, gjennom å lære å sosialisere seg, 
bygge identitet og kultur, bli sett og verdsatt.  
Ett konkret ønske som kom fra noen av deltakere disse kveldene var ønske om mer undervisning / 
dybdearbeid. Dette ble til et nytt tiltak: bibeltimer. Se egen melding.  
Arbeidet med prosjektbeskrivelsen for ressurssenteret ble fullført vår 2022, og vedtatt av Byåsen 
menighetsråd og Kirkelig fellesråd på høsten. Etablering av styringsgruppe og utlysing av 
prosjektlederstilling kommer vår 2023.    
 
1. søndag i advent ble det arrangert «Adventsfest for alle» for andre år på rad, hvor frivillige var 
spesielt inviterte. Det var suppeservering og godt felleskap.  
 
Ingrid Eikli Heggset, daglig leder    

 
 

UTVALGENE  
Menighetsrådet har oppnevnt 3 hovedutvalg for å ha særlig 
fokus på hvert sitt ansvarsområde, sørge for opprettholdelse 
og utvikling av arbeidet; gudstjeneste-, diakoni- og 
trosopplæringsutvalget.  
 

GUDSTJENESTEUTVALGET  
Gudstjenesteutvalget har i 2022 bestått av: 
Marte Solbakken Leberg (fram til august-22), Steinar Leirvik 
(fra august-22), Torkil Skille, Christine Lindebø Bandlien (fra 
september), Aud Kristin Saltvik Aasen og Marit Husby 
Bratseth. 
 
Utvalget har hatt 4 møter, der vi har hatt følgende tema:  
• Radio- og TV-gudstjenester i 2022 -Byåsen kirke “stallkirke” 
for NRK i 2022 

3 radiogudstjenester vår 2022 
3 tv-gudstjenester høst 2022 

 
• Hvordan ta vare på nye i menigheten? 
• Hvordan få flere frivillige?                 Jorunn Budal steller til kirkekaffe.  
                                                                                                                                                                                     Foto: Evelyn Willmann 

• Hvordan få flere ulike målgrupper på gudstjeneste? 
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 “Gjenåpnings gudstjeneste” 3. oktober med utvidet kirkekaffe, hoppeslott, misjonsløp og 
sjonglørkurs. 

• Synge kjente salmer under nattverden, slik at folk kan synge uten bok (ev tekster opp på skjerm) 
 
For gudstjenesteutvalget 
februar 2023, Marit Husby Bratseth 
 

 
 
DIAKONIUTVALGET  
Diakoniutvalgets medlemmer 
Anne Talsnes Flatmo (diakon), Lin-Silvia Løkken (leder), Magnar Fosseide, 
Gunn Karin Vik Helle, Kirsti Kielland (representant 
fra menighetsråd) og Randi Tynes Vågen. 
 
Møtevirksomhet i 2022 
Diakoniutvalget har hatt 4 møter i løpet av 2022, 
fordelt på månedene mai, august, 
september og desember. Møtene ble avholdt i 
kirka. Under møtene reviderte vi 
gjennomført arbeid, og planla videre diakonalt 
arbeid. Avlysninger i 2022 
Diakoniutvalget skulle ha et møte i februar for å 
planlegge hyggestunder på helse- og 
velferdssentrene på Munkvoll og Kystad. Men 
grunnet Corona restriksjoner på 
sentrene ble møtet og hyggestundene for våren 
avlyst. 
 
Gjennomført diakonalt arbeid i 2022 
Fasteaksjonen, utegudstjeneste på Lian, 
oppstarts gudstjeneste med solidaritetsløp, 
hyggestunder på Munkvoll og Kystad helse- og 
velferdssenter, utdeling av minneblomster,  
matservering etter allehelgensgudstjeneste, og 
arrangering av julemiddag. 
     
 

Nytt for året i 2022 
Diakoniutvalget har i tillegg til sine faste oppgaver, jobbet med å planlegge en inspirasjonskveld for 
oppstart av bibelgrupper. Kvelden handler om at mennesker som er nysgjerrige på eller har et 
konkret ønske om å delta i bibelgruppe, samles i kirkerommet for å få inspirasjon og hjelp til å starte 
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egne bibelgrupper. De vil få høre om andres erfaringer med deltakelse i bibelgrupper, og de vil få tips 
om aktuell litteratur og hvordan gruppen konkret kan arbeide med bibeltekstene.  
 
Arbeidet med å planlegge inspirasjonskvelden har vært veldig interessant, og det fortsetter i 2023. 
Informasjon om tidspunkt for inspirasjonskveld vil komme når vi har en ferdig kjøreplan for kvelden, 
og vi har fått nok interessenter.  
 
Følgende tiltak og grupper hører til under diakoniutvalget.  
Melding skrevet av diakon, der det ikke står annet.  
 
1. Menighetens hyggestund  
I 2022 har alle arrangementer blitt gjennomført som planlagt, i alt 18 ganger, inkludert vårtur og 
julemiddag. Vårturen ble avviklet så tidlig som 9.mai, av praktiske årsaker rundt konfirmasjonene i 
kirka. Turen gikk til diakonens hjemkommune, Midtre Gauldal, hvor første stopp var Soknedal og 
kafébesøk. Deretter kjørte vi fra Hauka til Budal kirke, med omvisning av kirkeverge Eli Ødegård. 
Hjemturen gikk via Kotsøy. Der måtte bussen ta en ekstra sving forbi «Elvenhouse,» diakonens bolig. 
Middag inntok vi på Støren. Turen hadde med to lokale guider. Kjellrun Staverløkk Utstrand og 
diakonen.  
 
I tillegg bestemte vi oss for å arrangere sommerfest for eldre i kirka i år også. Her var det 34 
påmeldte. Sommerfesten er en fin avslutning på sesongen.   
 
På menighetens hyggestund har det vært mellom 34 og 62 oppmøtte, noe som viser at tiltaket er 
populært blant de eldre.  
Hyggestundene har vært ledet av diakon Anne Talsnes Flatmo, men Kjellrun Staverløkk Utstrand har 
vært vikar ved et par anledninger.  
 
Følgende gjester har vært og underholdt oss:  
Anne Eriksen Valstad og Per Eriksen (sang), Jens Malum (sang), Helge Simonnes (forfatter og tidligere 
redaktør i Vårt Land), Sverre Lodgaard (Fredsforsker emeritus), Byåsen kirkes barnehage (sang), 
Øyvind Arnesen (ønskekonserten), Haldis Isaksen (Gamle Trondheim), Melhus Pensjonistorkester 
(Sang og spill), Sverre Solberg (forfatter av boka «Syng med»), Lars Dybvik (naturfotograf), Trondheim 
Seniorkor (sang) og Randi Gullvåg Bangsund (julefortelling). 
 
To kjøkkengrupper har sørget for god servering, pynting av bord og andre praktiske oppgaver.  
Våre prester, Steinar Leirvik, Marte Solbakken Leberg, Ludvig Aasen, Steffen Thorsteinsen Aune og 
Martin Braut Tjelle, har 
deltatt med andakter på 
hyggestunden. Ulike 
personer har spilt piano 
til allsang. 
Vi takker kjøkkengrupper, 
musikere, gjester og 
andre som har bidratt til 
menighetens hyggestund 
i året som gikk.  

 
 

Menighetens hyggestund på Da Vinci med Melhus Pensjonistorkester.  
foto: Anne Talsnes Flatmo 
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2.Vaffeldagen 
For første gang har vi feiret vaffeldagen. Vaffeldagen 25.mars feires for å minnes at Jomfru Maria fikk 
budskap fra engelen Gabriel om at hun var gravid med Jesusbarnet. Tidligere var det vanlig å feire 
med kake, men etter hvert som det ble vanlig med vafler, gikk de over til å feire med det isteden. 
Takk til frivillige som var med på å gjøre dette mulig og en ekstra takk til Jorunn for at hun delte sin 
tippoldemors oppskrift på vafler.  
 

                                                                         
 Et møtested mellom generasjoner                                     
 

Jorunns vafler smaker helt vidunderlig 
 

2. Sorgarbeid 
Prestene møter pårørende ved forberedelse og gjennomføring av gravferd. Vi minnes døde ved å 
lese opp navn i gudstjenester etter gravferd. Familiene som har mistet en av sine det siste året, 
inviteres også til en minnegudstjeneste om kvelden på allehelgensdag. En gudstjeneste for 
ettertanke, lystenning og vakker musikk. Før denne gudstjenesten har diakon og diakoniutvalg 
organisert blomsterutdeling med besøk til enker og enkemenn. Det ble mange fine og noen sterke 
møter med pårørende. 
 
Den årlige temakvelden om sorg som vanligvis er felles for menighetene i Trondheim, ble 
gjennomført 28.september. Diakon Anne Talsnes Flatmo fikk noen fine møter med etterlatte i Byåsen 
menighet. I Trondheim er det også tilbud om ulike sorggrupper, og noen ganger gjør pårørende og 
prest avtaler om enkeltsamtaler.  
 

3. Julemiddagen  
Årets julemiddag ble arrangert 10.desember. Det var 50 påmeldte. I år var det også barn til stede på 
julemiddagen, noe som var veldig hyggelig. Byåsen skoles kammerorkester ledet av Fride Johansen, 
hadde en halvtimes konsert for oss. Randi Gullvåg Bangsund leste en julefortelling av Alf Prøysen. 
Andakt ved Steinar Leirvik. Arne Mikkelsen spilte til allsang.17 frivillige hjalp til med alt fra pynting, 
servering og oppvask. En stor takk til dere. 

4. Blomsterhilsen på åremålsdager og i forbindelse med minnegudstjenesten 
Allehelgenssøndag.  

Dette arbeidet blir utført av ei gruppe med 9 frivillige i tillegg til diakon som deler ut 
oppmerksomheter til jubilanter som fyller 80, 90, 95 og 100 år. Blomsterutdelerne tar kontakt med 
jubilantene når bursdagen nærmer seg å gjøre en avtale om overlevering av blomsterhilsen. Det var 
168 registrerte jubilanter i soknet i 2022. Alle ble forsøkt kontaktet, men ikke alle svarte. Vi opplever 
å bli møtt med glede og overraskelse over å bli husket på bursdagen. Flere av de som har fått 
blomster sender takkekort til menigheten. Noen få jubilanter valgte å takke nei til blomster. 

Hvert år deler vi ut blomster i forbindelse med allehelgensgudstjenesten til de i menigheten som har 
mistet ektefelle eller et mindreårig barn, siden forrige minnegudstjeneste. Det er representanter fra 
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Diakoniutvalget, diakon og prestene som står for utdelingen. I 2022 delte vi ut 35 blomster. De fleste 
pårørende setter svært stor pris at vi kommer på besøk. Sammen med blomstene får de invitasjon til 
minnegudstjenesten. De resterende som har mistet noen i løpet av året som har gått, får invitasjon 
til minnegudstjenesten i posten.  

 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diakonen går gjennom stormen for at vi skal få pyntet til julemiddagen. 

 
 

5. Åpen kirke 
Det har vært åpen kafé i kirka annenhver uke gjennom hele året, 17 ganger i alt. 
Foreldre som er med barna sine på babysang får kjøpe billig lunsj, det samme får damene som 
kommer på strikkekaféen, med eller uten strikketøy. Staben tar også sin spisepause i kaféen disse 
tirsdagene. Det møter 20-25 personer på kaféen hver gang. Pengene som kommer inn går til 
babysangarbeidet, som f.eks. til å kjøpe utstyr og leker. 
Vi er en arbeidsgruppe på 7 personer som skifter på å være til stede og ordne med mat og drikke, 3 
personer hver gang. Vi selger kaffe, rundstykker og vafler, er byens billigste kafé. 
 
Kirsti Kielland, januar 2023  

6. Strikkekafé 
Annenhver tirsdag har vi hatt strikkekafé i menighetssalen, samtidig som det var åpen kafé. 
Strikkekafèen har vært godt besøkt.  I 2022 har vi også hatt som prosjekt å strikke dukkeklær til ei 
dukke som en frivillig hadde gitt til menigheten. Dukken ble loddet ut på julesalget.  
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7. Misjonsprosjekt 

Gjennom flere år har menigheten hatt Misjonsalliansen sitt arbeid i Liberia som sitt misjonsprosjekt, 
avtalen med Misjonsalliansen ble videreført i 2021. I 2022 har vi hatt fokus på Misjonsprosjektet ved 
følgende anledninger.  
 

 Solidaritetsløp i forbindelse med oppstartsgudstjenesten 27. august.  
 Misjonsprosjektet har blitt nevnt i forbønnen på de fleste av menighetens gudstjenester 
 Deler av ofringene på konfirmasjonsgudstjenester har gått til misjonsprosjektet. 

 
Som nevnt i tidligere årsmeldinger vant menigheten i 2020 en misjonspris av Nidaros bispedømme 
Vår menighet er menigheten i bispedømme som har økt pengestøtten til sitt misjonsprosjekt mest. 
Det er enda ikke avklart når turen vil gjennomføres, men vi er i dialog med Misjonsalliansen om 
passende tidspunkt. 
 
Marte Solbakken Leberg, kapellan, februar 2023 
 
8. Vennskapsmenighet 
Byåsen menighet har siden høsten 2017 hatt en samarbeidsavtale med menigheten Church of Hope i 
Ramallah, Palestina. Ramallah er også vennskapsbyen til Trondheim kommune. 
 
I løpet av året har menigheten holdt kontakt med Church of Hope via epost får å oppdatere 
hverandre om livet i menighetene våre. Prest i Church of Hope Rodney Said er relativt ny i stillingen 
og kontakten mellom oss handler mye om å bli kjent. Vennskapsmenigheten har vært nevnt i 
forbønnen ved de fleste av våre gudstjenester. 
Høsten 2022 startet planleggingen av et besøk av Prest Rodney Said og hans ektefelle. De besøker 
Byåsen menighet våren 2023. 
 
Marte Solbakken Leberg, kapellan, februar 2023  

 
9. Temakvelder - Fast føde i fasten 
Det ble gjennomført to temakvelder i fastetiden 2022. 
Arbeidsgruppa bestod av Inge Torset, Frode Lund Winsnes og Ludvig Aasen. I tillegg var flere 
engasjert som tilretteleggere for servering og til å spille til salmene på kveldsavslutningen. Helge 
Simones og Kjell Nyhus hadde hver sin kveld. Den første om religion og polarisering den andre om 
pilgrims arbeid i fengsel. Folk gav uttrykk for at det ble fine kvelder med interessante temaer.   
 
Ingrid Eikli Heggset, daglig leder for Ludvig Aasen, kapellan i permisjon 
 
10.  Adresseavisens juleinnsamling 
Søknad til Adresseavisens juleinnsamling skjer enten ved oppmøte hos Frelsesarmeen eller de sendes 
til den enkelte menighet. Denne ordningen letter trykket på hver enkelt menighet, da det er frivillige 
som kommer til Frelsesarmeen som sitter og registrerer søknader. Antall søkere som sokner til 
Byåsen, har ikke gått ned, men antall søkere som kommer og søker i Byåsen kirke er lik tallene for 
2022, 25 søkere. I alt har 2200 personer søkt om å få hjelp i form av pengestøtte før jul. 
Alle søkere som kom etter søknadsfristen, ble henvist til Frelsesarméen og fikk eventuelle 
uavhentede gavekort som var til overs. 
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11. Matutdeling 
I året som har gått har vi hatt matutdeling en gang i løpet av måneden, bortsett fra i juli, hvor vi hadde ferie. I 
forkant av ferien ble det gjort avtale med Livskirken, en annen organisasjon som deler ut mat på Byåsen, om at 
de som trengte mat i den perioden, kunne henvende seg til dem for å få mat. Det var mellom 4-7 
enkeltpersoner/familier som kom og hentet mat hver gang. Vi har hatt god hjelp fra en frivillig, som har stilt 
opp og kjørt til Matsentralen ved henting av mat.  

 

12. Språkkafé  
Språkkafé er et samskapingsprosjekt mellom Byåsen Frivilligsentral, Byåsen bibliotek og Byåsen 
menighet. Det ble arrangert språkkafé hver torsdag fra kl. 11-15.30 utenom tre uker i juli i 2022.  
Det ble arrangert tur for språkkaféen til Statsbygda og Kystens Arv 23.juni. 

13. Fasteaksjonen 
Fasteaksjonen i 2022 ble endelig gjennomført på normalt vis; med bøsseinnsamling på dørene. 
Konfirmantene var i full sving tirsdag 5. april. Engasjementet var stort og vi samlet totalt inn 127 761 
kroner til Kirkens Nødhjelp.   
  
Eirik Jørgensen, kateket 

15.Hverdagsretreat 
I 2022 har vi arrangert hverdagsretreat en gang i måneden. 
Vi opplever at det er et tiltak som det er behov for, selv om 
besøket har variert fra gang til gang. Vi legger til rette for 
en møteplass med rom for stillhet. Avsluttes med nattverd 
når prest er med. Prest Marte Solbakken Leberg, frivillig 
Ingrid Eikli Heggset og diakon Anne Talsnes Flatmo ledet 
hverdagsretreat en gang i måneden i vårsemesteret. I 
høstsemesteret har hverdagsretreat vært arrangert av 
frivillig Kirsti Sødal og diakon Anne Talsnes Flatmo. Høsten 
2022 har vi ikke hatt nattverds utdeling. 
 
16. Helg i retreat ramme med Ulla Käll 
Våren 2022 avholdt menigheten en retreathelg som ble 
ledet av Ulla Käll, musiker og retreatleder. Marte 
Solbakken Leberg, kapellan, og Anne T. Flatmo, diakon, 
arrangerte sammen med to frivillige. Lørdagen var det kurs 
i retreatarbeid med praksis del. Søndagen var det retreat, 
uavhengig av kurset, som ble avsluttet med en Taize 
gudstjeneste på kvelden etter et enkelt suppemåltid. Det 
var ca. 15 deltakere på lørdagens kurs, 12 på retreaten, ca. 
35 på Taize gudstjenesten.  Det ble evaluert av deltakere 
og arrangør som vellykket og noe vi ønsker å gjenta.  
 
Ingrid Eikli Heggset, daglig leder 
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BARNE- OG UNGDOMSARBEID/TROSOPPLÆRING  
 
TROSOPPLÆRINGSUTVALGET  
 
Medlemmer i TU for perioden 2019-23, oppnevnt av MR februar 2020 
 
Trosopplæringsutvalgets sammensetning: 
Frode Bye (Menighetsrådets representant) 
Bente Elton Jacobsen (Oppnevnt av menighetsrådet) 
Ole Jakob Risnes (Oppnevnt av menighetsrådet) 
Randi Gullvåg Bangsund (Menighetspedagog barn) tom august 
Elise Kimo (Menighetspedagog barn) f.o.m. september 
Anna Nicoline Segtnan Mentzoni (Menighetspedagog ungdom) 
Eirik Jørgensen (Kateket) 
Ludvig Aasen (representant for prestetjenesten) tom august 
Marte Solbakken Leberg, (representant for prestetjenesten) f.o.m. september 
 
Aktivitet i 2022 
 
Utvalget har hatt tre møter i 2022 der hovedfokus har vært evaluering og revidering av Byåsen 
menighets lokale trosopplæringsplan. Dette er et omfattende arbeid som sluttføres innen utløpet av 
inneværende menighetsrådsperiode, dvs. innen høsten 2023. 
 
I tillegg forberedte vi menighetsrådets svar på kirkerådets høring om den nasjonale 
trosopplæringsplanen, med tanke på evaluering etter 20 år og veien videre. Byåsen menighet har 
mye erfaring, som en av de første menighetene på landsplan som har vært med helt fra forsøksfasen. 
 
I juni forsøkte vi på ny å arrangere Ledetråden, en samling for frivillige medarbeidere i både 
kontinuerlige og avgrensede trosopplæringstiltak i menigheten. Vi fikk gjennomført arrangementet, 
men med færre deltakere enn før pandemien. 
 
Trondheim 1.februar 2023 
Bente Elton Jacobsen 
 
Trosopplæringsutvalget skal ha overoppsyn og være en pådriver for alt arbeid for barn og unge fra 0 
– 18 år, her under:  
 
UNGDOMSRÅDET 
Ungdomsrådet 2022-2023 ble valgt i september på ungdomslederturen Camp Carpe Diem, disse skal 
sitte frem til høsten 2023. Det nye ungdomsrådet består av Yrja Smistad Kibsgaard og Martine 
Kolberg som deler på leder/nestlederrolle, Amund Holen Utle, Anne-Grethe Johnsen, Johanna 
Rekstad, Julie Natvik, Kajsa Barø Røkke, Marianne Amdahl Sundet, Natalie Moe Husby, Sanna Elvrum 
Juliussen, Sanna Kristine Hernæs Eriksen, Sebastian Hassel Uthaug og Selma Winsnes. Høsten 2022 
ble det avholdt 4 møter med rådet. Det er tydelig at ungdomsrådet har et engasjement for kirka si, 
og at de tar ansvaret på alvor. Nytt av året er at menighetsrådet vedtok i budsjettet for 2023 at 
ungdomsrådet skulle få sin egen pott med penger rådet selv kan disponere. Disse pengene vedtok 
ungdomsrådet at de ønsket å bruke på felleskapet for å styrke tilhørigheten blant ungdommene i 
menigheten. 
 
Vikar menighetspedagog, Kevin Hoel Tårnes 
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TROSOPPLÆRING 0 – 12 ÅR 
 
1. AVGRENSEDE TILTAK 
Dåpssamlinger 
Dåpssamlingene har vært gjennomført av menighetspedagog og prester. I 2022 deltok 
menighetspedagogen på de fleste samlingene, og i samarbeid med de ulike prestene samarbeidet for 
å kunne møte de ulike familiene best mulig, og reklamere for arbeidet som gjøres i menigheten blant 
barn og unge.  
 
Min egen kirkebok (4 år) 
Tallet på utdelte 4-årsbøker var i år på 54 bøker. Bøkene deles ut under gudstjeneste to ganger i året. 
Menighetspedagogen medvirker sammen med andre ansatte. Byåsen Soul Kids og Byåsen menighets 
barnehage medvirker henholdsvis vår og høst.  
 
Kirkebokspionene (4- og 5-åringer)  
Vi opplever fremdeles en økning i deltagelse på 
Kirkebokspionarrangementene våre (ref. rapport fra 
2021). I 2022 fikk vi gjennomført flere samlinger enn i 
2021; totalt ble det gjennomført 6 samlinger, hvor totalt 
32 barn deltok.  
 
Tre i et tre - bok (6 år) 
23 bøker ble delt ut i forbindelse med 6-årsutdeling. Det 
ble ikke gjennomført 6-års samling høsten 2022, men 
det ble holdt en liten seanse etter gudstjenesten, hvor 
barna fikk se litt i boka. Det vurderes om å forsøksvis 
endre utdelingstidspunkt til noe tidligere på året for å se om dette gjør det lettere for familiene til 6 
åringene. Og for å bygge opp under spenningen knyttet til skolestart.  
 
Noahs ark-dag (2. trinn) 
Gjennomført i samarbeid med Ilen og Sverresborg menigheter i slutten august, lagt til en inneklemt 
dag. 24 barn fra Byåsen som deltok. Arrangementet holdes på Sverresborg kirkesenter; dette er 
ideelt da vi veksler mellom å være inne og ute, og lokalet på Sverresborg passer bedre til det. Alle 
pedagogene fra Byåsen menighet deltok på arrangementet.  
Dette er et tiltak i stor vekst, både innholdsmessig og med tanke på oppslutning. Vi blir mer og mer 
fornøyd med gjennomføringen for hvert år. Med en god balanse mellom lek og moro, og seriøst 
arbeid inn mot «forestillingen» - fortellingen om Noahs ark.  
 
Tårnagent (3. trinn) 
Gjennomført, dog ikke som normalt. Grunnet smittesituasjonen ble arrangementet flyttet utendørs. 
Det ble lagt opp til «åpent hus», hvor barna kunne komme og gå innenfor åpningstiden. Det ble 
likevel en opphopning av barn, hvor de fleste faktisk kom og var til stede hele dagen (fra kl. 11-14). 
17 barn var innom. Det ble gjennomført rebusløp og en mengde fellesaktiviteter, blant annet øvelser 
fra Mesternes Mester. Vi gjennomførte to samlinger, hvor vi fortalte en bibelfortelling og sang. Vi 
hadde også bålpanne og kakao. I 2023 ble Tårnagent lagt på hylla og erstattet med 
«MineMyChurch».  
 
Påskemysteriet (4. trinn)  
Vi fikk ikke forsøkt å ha Påskemysteriet rett etter skoletid dette året, da hovedansvarlig ikke hadde 
mulighet til å starte så tidlig denne dagen. Dette kan man forsøke i fremtiden; da er det også mulig å 
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få større oppmøte enn i 2022; 12 barn. Ellers er gjennomføringen god og barna trives med å lage 
rekvisitter og fortellingen.  
 
Tweens (5. trinn) 
Høsten 2022 startet vi med Tweens klubb i Byåsen kirke. Annenhver torsdag ble elever ved alle 
skolenes 5.trinn invitert til å komme til kirka etter skoletid. Det skal være et lavterskeltilbud, hvor 
man kan komme og henge etter skolen. Vi tilbyr mat, leker, aktiviteter og konkurranser. Vi bruker 
mye av tiden i Shelter, hvor barna stortrives med å «herje» rundt.  
 
Lys Våken (6. trinn)    
Vanlig gjennomføring for første gang på to år. 57 barn deltok på arrangementet og overnattet i 
kirken. Stor stas å få samle så mange unger i kirka. Alle aktivitetene hadde i år en tydelig link til 
søndagens gudstjeneste; enten ved å lage rekvisitter/pynt, lage preken – enten i form av skuespill 
eller bilder av lys. Dette syntes vi fungerte godt, da det gir alle oppgavene en mening. Det gir dem 
også et eierforhold til gudstjenesten dagen etter, da de har vært med å forme innholdet og rommet 
selv.  
 
Hellig-tre-kongers-fest 
Andre søndag etter nyttår ble det arrangert en juletrefestgudstjeneste med stående juletregang og 
besøk av De hellige tre konger. Frivillige medarbeidere bidro som kamel og konger. 42 barn fikk 
utdelt godteposer fra De hellige kongene. 
 
Fra fest til faste  
Dette arrangementet begynner å få lange og gode tradisjoner i menigheten. Fint at vi kan lage en 
samling for hele barne- og familiearbeidet i menigheten. Ledes av frivillig medarbeider, men kantor, 
prest og menighetspedagog deltok sammen med frivillige medarbeidere. 
 
Eirik Jørgensen, kateket, Trondheim, 14.2.2023 
 
2. KONTINUERLIGE TILTAK 0 – 12 ÅR 
 
Babysang 
Babysang er gjennomført i alle perioder i løpet av året det 
har vært åpning ihht smittesituasjon.  
Menighetspedagog-barn Randi Gullvåg Bangsund og hennes 
vikar Elise Kimo har gjennomført babysangen. Godt besøkt 
med stadig økning i oppslutning. Det var 2 grupper hver 
tirsdag. 
I år ligger totalt antall babyer gjennom året på 142 barn. Et 
tiltak mange setter stor pris på, også ikke-medlemmer. Viktig 
å legge opp til at fedre også kan være med, da vi har hatt 
rekordmange fedre i 2022. Da må vi være oppmerksomme 
på at sangene ikke nødvendigvis bare handler om mor og 
barn. 
 
 
Byåsen kirkes søndagsskole 2021 
Hyppighet: Planen var å ha 9 samlinger; 5 samlinger på våren og 4 på høsten. På grunn av korona- 
restriksjoner var det bare 6 av disse som ble gjennomført. I tillegg laget undertegnede en video av en 
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forkorta søndagsskolesamling uten barn som ble lagt ut på Byåsen kirkes Facebookside. Denne 
videoen på 25 minutter har hatt 345 visninger.  
 
Oppmøtet på de fysiske samlingene har variert fra 3 barn til 24 barn. Når smitteverns-reglene har 
tillatt det, har dåpsfølge-barn fått mulighet til å være med på søndagsskolen etter dåpshandlingen. 
En del av barna har også hatt foresatt med seg ned på søndagsskolen. Samlingene har foregått i 
ungdomsklubb-lokalene i sokkelen på kirka mens det er gudstjeneste oppe, og søndagsskolen har 
vært åpen kl. 10.45- 12.15 eller lenger om nødvendig. 
 
Medlemsmasse: I 2021 hadde søndagsskolen 25 betalende medlemmer (som har betalt 50 kr. i 
kontingent i løpet av kalenderåret 2021). I tillegg kommer dåpsfølge-barn og barn som har kommet 
på besøk. Disse utgjorde 17 barn i 2021. Aldersspennet på medlemsmassen er fra 2-14 år. Barn i 
alderen 12+ deltar gjerne på KRIK 12+- tilbudet som kjøres parallelt med søndagsskolen.  
 
Ledere: Kirsti Saltnes er fortsatt hovedleder. Det er fortsatt vanskelig å rekruttere hjelpeledere, men 
SLUSH-er Sunniva Saltnes har vært uvurderlig som hjelpeleder gjennom hele året, og hun har særlig 
tatt ansvar for å lede undring og oppdrag for skolebarna (Tårnagentene), blant annet gjennom å 
arrangere Escape rom. I tillegg har Randi Tokle vært god hjelp som voksen hjelpeleder og støtte i 
forhold til smittevern.  
 
Lokaler: Vi bruker ungdomsklubbens lokaler i sokkelen. Biljardbord og airhockey brukes under 
friaktivitet på start og slutt av samlingene, og bordtennisbordet med stoler rundt brukes ved 
bordaktiviteter. Ellers foregår samlingen hovedsakelig innerst i lokalet, i sofakroken, der også TV- 
skjerm og DVD- spiller og CD- spiller benyttes. 
Kontor/ lagerrom har også blitt brukt ved Escape rom- aktivitet. 
 
Innhold på samlingene: Søndagsskolen abonnerer på Søndagsskolen Norges pedagogiske materiell, 
“Sprell levende”. Vi kan da velge mellom mange opplegg og velger da bibeltekster, formidlingsmåter 
og aktiviteter vi syns passer for variasjon, lederantall og barnegruppa. Barna blir kjent med 
hovedsakelig fortellinger fra det nye testamentet, men også enkelte av kjerne-fortellingene fra det 
gamle testamentet. De lærer seg også super-setninger fra bibelen gjennom sanger med dans eller 
bevegelser.  
Vi varierer formidlingsmåte på fortellingene for å møte alle barna med sine ulike fokus og 
læringsmåter. Formidlingsmåter kan være flanellograf, tale- maleark, plansjer, animasjon, dukkespill 
og lekefortelling med og uten musikk der barna deltar.   
Etter frie aktiviteter i starten samles vi i sofakroken for fellessamling. På fellesskaps-delen hilser vi på 
hverandre, synger, ber, åpner skattkista med gjenstander tilknytta dagens bibelfortelling og har 
kollekt. Etter fortellings-delen er det ofte en liten undrings-del der barna og ledere prøver å finne 
svar på dagens spørsmål til teksten før en mer praktisk og fysisk oppdrags-del som for eksempel kan 
være en formingsoppgave. Samlingen avsluttes med en velsignelses-sang. Siden vi er så få ledere, er 
hele barne-gjengen samla om de fleste aktivitetene, men etter at fortellingen er gjennomgått har vi 
flere ganger delt oss etter alder for ulike oppdrag. 
Alle barna får med seg Barnas blad (1- 2 stykk) for samlingens måned, slik at de kan få et videre 
innblikk i dagens tekst når de kommer hjem. De bladene som blir til overs etter søndagsskolen, 
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legges i aktivitets-kroken inne i kirkerommet eller i hylle i våpenhuset til fri bruk for barn som 
besøker kirka. 
Vi har også tidligere brukt å komme opp i kirka på slutten av gudstjenesten en gang i semesteret for å 
vise og fortelle hva vi holder på med på søndagsskolen, men dette har vi ikke fått gjort i år med 
korona-restriksjoner.  
 
 Økonomi: 
Siden søndagsskolen er en del av menighetens aktivitetstilbud, blir både inntekter og 
utgifter behandlet av felleskassa til menigheten. 
Inntekter i året 2021 fikk vi fra medlemskontingent og støttemidler fra Frifond. Utgifter vi har hatt i 
2021 er postabonnement på «Sprell levende» og gruppe-abonnement på bladet «Barnas». 
Menigheten dekker dessuten utgifter vi har til registrering, formingsaktiviteter og annet materiale til 
bruk i søndagsskolen, og vi får bruke kirkas kopieringsmaskin fritt. 
 
Innsamlinger: Vi har hatt kollekt på de fysiske søndagsskole-samlingene. Pengene fra kollekten går til 
menighetens misjonsprosjekt; «Hjelp til Liberia». 
 
Trondheim, 20.01 2021 
Kirsti Saltnes, hovedleder i Byåsen kirkes søndagsskole. 
 
Byåsen Soul kids 
Byåsen Soul Kids har i 2021 hatt en forholdsvis stabil medlemsmasse, med ca. 20-25 aktive 
medlemmer. Til tross for omtrent vanlig medlemstall har det vært nok et unormalt år for oss, som for 
alle andre. På grunn av restriksjoner og usikre tider ble alle våre planlagte øvelser og opptredener 
våren 2021 utsatt og avlyst, så fra januar og fram til sommeren var det dessverre ingen aktivitet i 
koret.  

Da høsten kom ventet vi med å starte opp til smittesituasjonen var noenlunde oversiktlig. Vi startet 
derfor først sent i september, men fra da og fram til desember gikk alt som planlagt. Koret deltok på 
julemessa i kirka i november og på adventsgudstjenesten Mot jul i desember. I oktober hadde vi en 
øvelse med enkel kveldsmat, og på siste øvelse før juleferien avsluttet vi året med pepperkaker, 
skumnisser, mandariner og saft. Det er alltid stor stas med øvelser med litt ekstra kos! 

 Styret har bestått av fem frivillige: dirigent, pianist, bassist, og to ledere som støtter organisering og 
logistikk. I tillegg til musikerne i styret består korets faste band av gitarist og trommeslager. 

Dirigent Kjersti Bliksås Winsnes, voksenledere Tone Damman Hamstad og Elisabeth Lund Winsnes, 
pianist/trekkspill Lena Rebekka Morken Risnes, bassist Bertil Nistad, gitarist Ole Anders Strøm og 
trommeslager Ole Jakob Risnes. I tillegg har vi styrket stokken med ungdomsleder/danseansvarlig 
Selma Winsnes.  

Trondheim 06.02.21, Elisabeth Lund Winsnes 

Byåsen familiekor  
Ikke avlevert årsmelding i år. Koret hadde noen få samlinger tidlig høst etter gjenåpningen, og 
menighetspedagog barn, Randi Gullvåg Bangsund var med for å hjelpe til med å få koret i gang igjen. 
 
Ingrid Marie Husby  
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TROSOPPLÆRING 13 – 18 ÅR 
 
KONFIRMASJON 
Antallet konfirmanter i Byåsen holder seg på et stabilt nivå. I 2022 ble det konfirmert 172 
konfirmanter; 
- Høstleir med 65 konfirmanter (ansvarlig: Marte Solbakken Leberg, Anna Nicoline Segtnan Mentzoni, 
Ludvig Aasen og Eirik Jørgensen) 
- Vinterleir med 89 konfirmanter (ansvarlig: Marte Solbakken Leberg, Anna Nicoline Segtnan 
Mentzoni, Ludvig Aasen og Eirik Jørgensen) 
- KRIK med 8 konfirmanter (ansvarlig Eirik Jørgensen) 
- Dalgård med 10 konfirmanter (ansvarlig Eirik Jørgensen & Marte Solbakken Leberg) 
Høsten 2022 tok vi inn et nytt konfirmantkull (født i 2008). Ved inngangen til 2022 er det 154 
konfirmanter. 
 
Også i år har vi fire konfirmantgrupper: 
- Høstleir med 43 konfirmanter (ansvarlig: Marte Solbakken Leberg, Anna Nicoline Segtnan Mentzoni 
og Eirik Jørgensen) 
- Vinterleir med 81 konfirmanter (ansvarlig: Marte Solbakken Leberg, Anna Nicoline Segtnan 
Mentzoni og Eirik Jørgensen) 
- KRIK med 20 konfirmanter (ansvarlig: Eirik Jørgensen) 
- Dalgård med 10 konfirmanter (ansvarlig: Marte Solbakken Leberg og Eirik Jørgensen) 
 
2022 ble et mer normalt år i konfirmantundervisningen. 
Etter to år med litt andre forhold enn vi pleier og ønsker å 
ha, så var det godt å være tilbake til normalen. Alle tre 
leirene ble gjennomført som planlagt og ønsket. På 
høstleiren prøvde vi ut moskussafari som en felles aktivitet 
for alle konfirmantene. Da ble vi kjørt med buss til 
Dovrefjell og speidet etter moskus. Det var stor stas, selv 
om været ikke var det aller beste denne dagen. Det ble i 
hvert fall noe konfirmantene kunne snakke om i tiden 
etterpå. Både KonfAction ble litt annerledes fra 2021, da vi 
dro med både KRIK-gruppen og høstleir-gruppen; så dro 
bare KRIK denne gangen. Det er fint å dra på en stor leir 
med over 200 konfirmanter totalt, med ganske få fra egen 
menighet. Da får vi tid til å bli godt kjent. Vinterleir ble 
gjennomført på samme måte som året før. Også i år har vi 
delt høst –og vinterleirgruppene etter skoletilhørighet. 
Dette fordi begge gruppene ble for store til å håndtere 
dem samlet på en god måte. Det har vist seg som en god 
vurdering, da gruppene virker å fungere bedre i mindre skala. Vi er fire ansatte involvert i 
undervisningene for høst -og vinterleir, dette for å gi oss muligheten til å dele dem i mindre grupper 
og ha stasjonsundervisning. Det har fungert godt, og vi kommer tettere på konfirmantene når vi har 
dem i mindre grupper. 
 
Konfirmasjonsgudstjenestene i 2022 ble endelig gjennomført som normalt; med fulle gudstjenester 
og mange konfirmanter.  
 
Konfirmantforestillingen i 2022 ble en gudstjeneste med bønnevandring. Konfirmantene var selv 
bidragsytere i gudstjenesten med både musikk, prekeninnslag, dekorasjoner og kaker til kirkekaffen. 
Vi har også i år gjennomført «Helt ærlig»-samlinger for konfirmantene. «Helt ærlig» er en satsning i 
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konfirmant -og ungdomsarbeidet. Det er lagt opp som en panelsamtale, hvor det skal snakkes helt 
ærlig om ulike temaer; gjerne vanskelig eller problematiske temaer. I 2022 snakket vi om temaene; 
psykisk helse, klima og krig – i forbindelse med krigen i Ukraina.             
Foto: Kateket Eirik Jørgensen med konfirmantene 
 
Eirik Jørgensen, kateket 
 
 

 
Foto: Evelyn Willmann  

 
Shelter ungdomskafe 
23. september 2022 åpnet Shelter dørene igjen hver tirsdag (kl. 19-22) og fredag (kl. 20-23) etter å ha 
vært stengt i nesten 2 år. Det ble opprettet en prosjektstilling finansiert av menigheten på 20% som 
jeg, Kevin Hoel Tårnes, ble ansatt i.  
I forkant av åpningen hadde vi fokus på å finne frivillige som ønsket å være med å drive 
ungdomskafeen. I utgangen av 2022 kan vi med stolthet si at vi har 25 frivillige ungdommer i alderen 
16-24 som jobber i turnus sammen med Kevin for å gjennomføre driften. De frivillige har vært 
nøkkelen i suksessen vi hadde i 2022. Etter innkjøringen opplever vi at det har oppstått et 
engasjement og indre motivasjon blant de frivillige. De ønsker å jobbe på ungdomskafeen, og de 
ønsker å være en del av noe større. Dette utspiller seg både i driften, planleggingen og i form av 
organisk frivillighet.  
 
Et kriteria for driften har vært at det til enhver tid skal være minst 2 personer over 20 år som jobber 
samtidig. Av de frivillige er det 5stk over 20 som har hatt en egen turnus for å få det til å gå rundt. 
Disse nøkkelpersonene er: Sebastian Hassel Uthaug, Marianne Amdahl Sundet, Sanna Kristine 
Hernæs Eriksen, Yrja Smistad Kibsgaard og Vilde Aune. I de tilfellene turnusen ikke har gått opp har 
Trym Skjulsvik, Marianne Sparboe Mørch og Even Meidal Aspen steppet inn. 
 
 
På åpningsdagen var det 31 besøkende. Dette var godt over målet vi hadde satt oss på 20 deltakere i 
snitt mot slutten av året. I begynnelsen av oktober lå vi på mellom 15-20 deltakere. Lite visste vi om 
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eventyret som lå foran oss. I slutten av oktober endte vi på over 60 deltakere på en kveld. Resten av 
året lå besøkstallet stabilt på mellom 80-100 deltakere på ei uke, og vi så en stigende trend.  
Det er viktig å presisere at vi ikke jobber mot høye besøkstall som et mål, men å skape et åpent og 
trygt lavterskeltilbud for ungdommene våre her på Byåsen. Vi jobber mot et formål, ikke et mål. 
Besøkstallene er kun en målbar indikator på at vi treffer en nerve og et behov som ligger i bydelen 
vår.  
 
I desember ble det opprettet en julekalender for ungdommene som kom på Shelter som følge av en 
idemyldring med de frivillige.  Det ble konkludert med at vi skulle kontakte lokalsamfunnet for å høre 
om de ønsket å bidra til premier/gaver på Shelter. 
Lokalsamfunnet viste stor vilje og engasjement for 
ideen, og verdien på julekalenderen endte opp en 
plass mellom 15-20.000,-. Igjen er det hverken beløp 
eller tall vi har som mål, men et større formål 
oppnådd igjennom handling.  
 
Som ansvarlig for driften kjenner jeg på 
takknemlighet og er enormt stolt over de frivillige og 
hva de får til. De gjør, og kommer til å gjøre bydelen 
vår til en bedre plass i årene fremover. Ingen lovord 
er for store for den innsatsen de gjør. Jeg, 
menigheten og bydelen er heldige som har disse.   
 
Kevin Hoel Tårnes, vikar menighetspedagog ungdom og ansvarlig Shelter 
 
Carpe Diem 
2022 ble det gjennomført 5 ordinære Carpe Diem ungdomsledersamlinger. Vi har jobbet med både 
med lederutvikling, vi har hatt foredrag og mye fokus på det sosiale. På alle samlingene avslutter vi 
med en korssamling/andakt hvor ungdomslederne også får input og påfyll av tro.  
Oppslutningen vært mellom 20-30 deltakere pr. samling.  
 
Anna Nicoline Segtnan Mentzoni, menighetspedagog ungdom og Kevin Hoel Tårnes, vikar 
menighetspedagog ungdom 
 
Camp Carpe Diem 
Den 9.-11 september reise vi til «Rypetoppen adventurepark» i Meråker. Det var 27 deltakere, og jeg 
og menighetspedagog Anna Nicoline S. Mentzoni var med på turen. Vi klatret, lekte og hadde flere 
andre fellesskapsbyggende aktiviteter. På hjemturen stoppet vi innom Arena Meråker hvor vi hadde 
leid en flerbrukshall. Her ble ungdomsrådet valgt, og vi hadde sosiale aktiviteter. Det var godt å reise 
bort en tur. Ungdomslederleiren er virkelig et høydepunkt i løpet av året, og den har mye å si for 
deltagelse i ungdomsledermiljøet resten av året. 
 
Kevin Hoel Tårnes, vikar menighetspedagog 
 
ULK – Ungdomslederkurs for Byåsen, Sverresborg og Ilen menigheter 
ULK er et samarbeidsprosjekt mellom Byåsen, Sverresborg og Ilen menigheter. Kursledere er Mari 
Myrstad (kateket i Sverresborg), Anna Nicoline Segtnan Mentzoni (menighetspedagog Byåsen) og 
Marte Solbakken Leberg (kapellan Byåsen og koordinator for kurset). Kurset har oppstart i september 
med dagstur til Rypetoppen. Videre samles deltakerne til middag og undervisning en gang per 
måned. Kursets avslutning og for mange høydepunkt er turen til det økumeniske klosteret i Taize. 
 
Siden kurset følger skoleåret har det i 2022 vært to kull av fjorårskonfirmanter som har deltatt. 
Sommeren 2022 avsluttet 17 deltakere fra Byåsen kurset. Kurset ble avsluttet med en flott tur til 
Taizè i Frankrike. Mer om dette i eget kapittel i denne årsmeldingen. Høsten 2022 begynte 22 
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deltakere fra Byåsen menighet på kurset. Disse avslutter kurset sommeren 2023 med tur til Taize. Til 
sammen er vi en stor gruppe på over femti deltakere fra de tre menighetene.  
 

Marte Solbakken Leberg, kapellan, februar 2023 
 
Tur til Taize 
Første uke i sommerferien 2022 dro 41 personer fra Byåsen, Sverresborg og Ilen menigheter til Taize i 
Frankrike. Det var 31 ungdommer, 5 ungdomsledere og 5 voksne. Taizè er en liten by i nærheten av 
Lyon i Frankrike. Helt siden andre verdenskrig har det vært et kloster i den lille landsbyen. Klosteret 
ble etablert av broder Roger som ønsket å jobbe for forsoning og fred. Etter hvert begynte mange 
unge mennesker å besøke klosteret for å la seg inspirere av brødrenes arbeid. Nå er brødrenes jobb å 
inspirere unge mennesker til fred og forsoningsarbeid på tvers av kulturer, og det gjør de gjennom å 
la unge mennesker møtes for å snakke sammen, bli kjent på tvers av land, språk og kultur, leve 
sammen, leke og være sosiale sammen og delta i brødrenes gudstjenester.  Det fikk vi ta del. En dag i 
Taize bestod av flere samlinger for stillhet og ettertanke i kirka, samtalegrupper med mennesker fra 
hele verden, dugnadsinnsats, nye vennskap på tvers av landegrenser, lek og moro i kveldskafeen 
OYAK. Vi hadde også et fint døgn i Paris med tur i Eiffeltårnet og elvecruise. 
 
Vi har fått mange gode tilbakemeldinger fra foreldre og deltakere. Det er spesielt gledelig å se at en 
større andel av deltakerne enn de foregående årene har engasjert seg i menighetens ungdomsarbeid 
i ettertid.  
 
I denne årsmeldingen vil vi dele to oppfordringer om å dra til Taize fra to av deltakerne på turen: 
 
«Man bør dra til Taizè fordi det er utrolig lærerikt og et minne for livet. Man møter så mange folk 
med forskjellige bakgrunner og historier, noe man ikke gjør så ofte. Å få se og oppleve forskjellige 
kulturer og snakke med masse forskjellige folk var veldig lærerikt og minneverdig. Av å oppleve dette 
blir man nok mer forståelsesfull overfor andre kulturer enn sin egen, noe som jeg tror alle kommer 
godt ut av. Det var også veldig gøy å reise en uke til Frankrike sammen med vennene sine» 
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«Helt ærlig må jeg si at Taize var det artigste, kuleste og mest spennende jeg noen gang har opplevd. 
Jeg ble bedre kjent med de jeg dro dit med og jeg fikk meg mange gode nye venner som jeg enda har 
kontakt med. Jeg var veldig i tvil om jeg skulle dra til Taizè, men etter jeg har vært der anbefaler jeg 
sterkt å dra dit.» 
 
En stor takk til alle ledere som bidro til en uforglemmelig tur. Og en stor takk til menighetsrådene i de 
tre menighetene samt bispedømmerådet for økonomisk støtte.  
 
Marte Solbakken Leberg, kapellan, februar 2023 
 
 
Tverrfaglig forum 
Vi har deltatt i Tverrfaglig forum, Midtbyen bydel hele året 2022. Møtene har vært digitale. I dette 
forumet møtes representanter for politi, BFT, rådgivere og inspektører på ungdomskolene, 
helsesykepleier osv. for å snakke om det som rører seg i ungdomsmiljøet i bydelen vår. Vi ser at det 
er viktig med deltakelse i SLT-forumet for å holde oss oppdaterte på det som skjer, samt å kunne dele 
informasjon med andre enheter. Vi opplever at Byåsen menighet har troverdighet i lokalmiljøet.  
 
Anna Nicoline Segtnan Mentzoni, menighetspedagog ungdom og Kevin Hoel Tårnes, vikar 
menighetspedagog ungdom 
 
Helt ærlig 
Som en del av tilbudet til konfirmantene (og andre interesserte) arrangerte vi i fjor fire «Helt ærlig» 
panelsamtaler. Konseptet Helt ærlig panelsamtaler er utviklet av Størst av alt- trosopplæring i Den 
Norske Kirke, med støtte av Den norske kirke og KFUK-KFUM. I panelet sitter en prest, en 
ungdomsleder og en eller flere eksperter på temaet som blir tatt opp i samtalen. Vi hadde tema Krig 
og fred, klima og psykisk helse på våre samlinger. Psykisk helse hadde vi i to omganger. Underveis i 
samtalen fikk konfirmantene mulighet til å sende inn spørsmål til panelet. Konfirmantforeldre ble 
spesielt oppfordret til å være med på samlingene sammen med sin konfirmant. 
 
 
Oppsummering 
Året 2022 har vært et år hvor det har skjedd veldig mye. Aktiviteter som har vært satt på pause de to 
foregående årene har kommet i gang igjen, vi har startet opp med en del nytt i både barne- og 
ungdomsarbeidet, og det har vært noen endringer i staben. Det er tydelig å se at ungdommene har 
behov for en plass å være, og både ungdomsledersamlingene og ungdomsklubben Shelter er godt 
besøkt. Etter ULK-turen til Taizé i Frankrike, og ungdomslederleiren på Rypetoppen har vi fått mange 
nye aktive og engasjerte ungdomsledere som bruker mye tid her i kirka. De er blant annet aktive i 
ungdomsrådet, som frivillige på Shelter og på konfirmantleir, og i planlegging av 
ungdomsledersamlingene. Det er vi veldig takknemlig for! 
 
Anna Nicoline S. Mentzoni, menighetspedagog ungdom 
Kevin Hoel Tårnes, vikar menighetspedagog ungdom  
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BARNEHAGE-KIRKE-
SAMARBEID  
Samarbeidet med barnehagene er knyttet opp til 
aktiviteter i kirka til påske og jul. 
Årets påskevandring ble gjennomført som vanlig. 
Barnehagene fikk invitasjon om å komme, og 
påskevandringene ble gjennomført for rundt 180 barn.  
Alle barnehagene innenfor Byåsen menighets grenser ble 
invitert til å delta enten på gudstjeneste eller 
krybbevandring til jul. Det er stor oppslutning om disse 
tiltakene til vanlig, i år var det 200 barn og voksne med 
på krybbevandringen. 
 
Anna Nicoline Segtnan Mentzoni, Elise Kimo og Marte 
Solbakken Leberg var i all hovedsak ansvarlige for 
samlingene. John Olav Merakerås bidro som frivillig, i 
tillegg til flere Jesusbarn. 
 
Eirik Jørgensen, kateket 

SKOLE- KIRKESAMARBEID 
Samarbeidet med skolene er godt, grunnet mange års 
kontinuerlig kontakt. Vi var derfor godt i gang med å 
planlegge årets skolegudstjenester, da koronaen satte en 
stopper for selve gjennomføringen.   
  
Vi har i 2022 gjennomført 8 skolegudstjenester i desember. Alle barne -og ungdomsskolene takket ja 
til tilbudet. Det er stort å kunne lage skolegudstjenester sammen med skolene; hvor elevene selv 
bidrar og er med og skaper rammene for gode opplevelser sammen i kirka.   
  
1. TRINN  
Alle fire skolene ble invitert til 1. trinnsbesøk i november, og Byåsen, Dalgård og Hallset takket ja. 
Godt over 200 førsteklassinger fikk derfor besøke kirken sin; lære litt om kirkerommet, om kirkeåret 
og fikk møte en prest. Også i år var vi så heldige at elevene hadde laget flotte engler til oss, som vi 
pyntet kirken med til jul.   
  
Eirik Jørgensen, kateket  
  

 
MUSIKK I MENIGHETEN 
I 2022 har vi hatt med oss mange flotte musikere på konserter og gudstjenester i Byåsen 
kirke. Ikke minst i forbindelse med radio- og TV-gudstjenestene som har vært sendt på NRK. 
Her har vi hatt med Ole Jakob Risnes, Lena Risnes, Bertil Nistad, Tonje Eero Hove, Sindre 
Skauge, Anna Gaustad Nistad, Sondre Ferstad, Therese Ulvan, Erik Rogdaberg, Eirik Mauno 
Olsen, Skogen Sällström, og Maria Moen Nohr. 
Flygelkomiteen er godt i gang med arbeidet med innsamling til nytt flygel, og håper at det vil 
la seg realisere i jubileumsåret 2024! Se nyttflygel.no for status og oppdateringer. 
Det har også tatt seg opp med antall konserter etter noen år med pandemi: Tensing Norge, 
Byåsen sangkor (x2!), Graceland Band (x2!), Gospel Explosion (x2!), Team Dalgård, Soul Kids, 
Jernbanens musikkorps, Julekonsert for eldre, Olavs Menn og «Te løkk med Jula» har hatt 
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konserter i kirka i 2022. Noen i egen regi, og andre i samarbeid med menigheten. Til sammen 
14 konserter med 1021 publikummere. 
 
Åpen kirke med musikk 
Under pandemien arrangerte Byåsen kirke åpen kirke i 
høytidene. På forsommeren fikk vi også støtte for å 
gjennomføre dette i 2022, dermed ble det åpen kirke i 
julen 2022, med levende musikk og et rom å være i, i 
mellomjulens stille dager. 
Musikere: Julie Rokseth, Andreas Rokseth, Alf Lundberg, 
Mai-Britt Wagnhild, Live Sunniva Smidt og Kjerstin Smidt 
og Jakob Leirvik. 
Kirken ble holdt åpen til sammen 4 dager, med totalt 7 
forskjellige musikere, 6 frivillige og ca. 85 besøkende totalt. 
Det ble gitt god respons på̊ tiltaket fra både de som deltok 
og publikum.  
 
Februar 2023, Kantor Torkil Skille 

                                                                                                                                                                          Julie og Andreas Rokseth,  
                                                                                                                                                                          foto Ingrid Eikli Heggset 

Flygelinnsamling 
2022 ble det nedsatt en arbeidsgruppe for å samle inn penger til flygel, hvor kantor Torkil 
Skille har vært en pådriver, sammen med Odd Johan Overøye, Fritjof Riis, Lars Marius Hølås 
og Eva Holm Foosnæs. 2022 har de både vært på befaring for å vurdere en flygel, samt 
planlagt flygelfestival i 2023.  
 
Gospel Explosion kor 
Menigheten vedtatt å inngå ett samarbeid med Leif Ingvald Skaug om kor drift i Byåsen 
menighet. Koret har fått stor oppslutning, avholder en konsert pr. semester og deltar på en 
gudstjeneste. August 2023 var det «Sing anywhere»-festival, og konsert med Ole Børud og  
Kine L. Fossheim.  På julekonserten hadde de med seg Lewi Bergrud og Maria Solheim.  

 

 
 
 
 

ANNET 
Julesalg  
Julesalget gikk av stabelen lørdag 19. november med fullt hus som i tidligere år før koronaen. Det var 
stort sett de samme aktivitetene og salgsbodene som tidligere år. Det kom inn ca. 135000 kroner. 
 
Konfirmantforeldre ble spesielt oppfordret til å bidra, både med kakebakst, gevinster og å hjelpe til 
på selve dagen. Det var til god hjelp. Mange bidro, særlig med kakebaking. 
 
Kirsti Kielland, januar 2023   
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Foto: Ingrid Eikli Heggset 

 

Det må også nevnes at man prøvde 
seg med nye 

markedsføringsmetoder for 
julesalget – ansatte og frivillige 

delte ut kaffe til de på vei til jobb 
på bussholdeplassene i nærmiljøet 
og fikk gode tilbakemeldinger på 

det!  
 

Kulturkvelder 
I 2022 ble det ikke avholdt noen kulturkvelder.  
 
Byåsen Misjonsforening 
Året har vært preget av sykdom og plager. Det merkes at 
medlemmene er blitt eldre, vi er bare 3-4 stykker nå - vi ønsker oss 
flere medlemmer.  
Vi har hatt 5 møter og samlet inn 2250 kroner som er sendt til Det 
Norske Misjonsselskap. 
 
For foreningen, Kirsti Kielland, januar 2023 
 

Hallset kirkering 
Vi startet opp igjen i september, og har hatt 3 samlinger i høst. Vi er 9 stk., som samles hjemme hos 
hverandre til andakt, lesning fra Misjons tidende og sosialt samvær. Vi har kollekt til NMS.  
 
Hilsen Hilde Lindebø Knutsen 
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KOMMUNIKASJON OG MEDIA 
Menighetens informasjonsarbeid: 
-Menighetsbladet utgitt med 4 nummer 
-Egne hjemmesider 
-Egen facebook-side for Byåsen kirke som deler nyheter fortløpende.  
-Gudstjenester og enkelte arrangement annonseres i Adresseavisen 
 
Menighetsbladet for Byåsen og Sverresborg 
Menighetsbladet har hatt 4 utgivelser i 2022. Opplaget er 
på 13.500 eksemplarer, og gis ut i samarbeid med Skipnes 
trykkeri.   
 
Menighetsbladet er det kirkelige informasjonsarbeidet 
som når ut til flest av våre medlemmer. Derfor er også 
menighetsbladet så viktig for at vi som menighet ikke bli 
for snevre og bare kommunisere med de som aktivt tar 
kontakt med oss. Menighetsbladet har også stor betydning 
i det langsiktige arbeidet for å bygge merkevaren Byåsen 
kirke/menighet. Det er mye fokus på digital 
kommunikasjon i vår tid, men det blir mye mer flyktig – og 
kan derfor ikke erstatte Menighetsbladet. 
 
Redaksjonen gjør arbeidet med bladet på vegne av 
menighetsrådene, og har bestått av Silje Kristin Meisal og 
Halldis Nergård fra Sverresborg menighet, samt Andreas 
Skjetne, Unni Ulltveit og Ludvig Aasen/Steinar Leirvik. fra 
Byåsen menighet. Ludvig var redaktør for nummer 1 og 2, 
og Steinar var redaktør for nummer 3 og 4. Redaktøren har 
hatt ansvaret for sluttføringen av bladet i samarbeid med 
trykkeriet. 
 
Inntektene fra gaver og annonser er ikke nok til å dekke utgiftene ved trykking av menighetsbladet. 
Underskuddet dekkes av menighetsrådene i de to menighetene. (Sverresborg en tredel, Byåsen to 
tredeler) Gaveinntektene er ganske stabile, men over tid, har vi mistet flere av våre annonsører. Vi 
trenger hjelp til å få flere annonsører. Trykkeriutgiftene har økt kraftig, og dermed også gjort 
underskuddet større. 
 
Redaksjon og menighetsråd vil rette en stor takk alle som bidrar med innhold og utdeling av 
menighetsbladet. 
 
Steinar Leirvik, redaktør 
 
Bokutgivelse 
Sokneprest Steinar Leirvik avsluttet sin studiepermisjon i 2021/2022 med å skrive og gi ut boka 
«Ettertanker – pusterom for tro, håp og kjærlighet.» Dette prosjektet har ikke vært direkte knyttet til 
menigheten, men boka har en profil og et innhold som er et resultat og avspeiler mangeårig 
prestearbeid, også i Byåsen menighet. 
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PERSONAL  
 
2022 har vært preget av endringer i staben. Flere har hatt permisjon og vi har vært heldig som har 
fått inn gode vikarer. Prestesiden har vært noe underbemannet pga. vanskelig tilgang på 
prestevikarer, noe som merkes på arbeidsbelastningen over tid. 1.3.22 fikk Byåsen menighet stedlig 
daglig leder, og Ingrid Eikli Heggset, som har vært menighetsforvalter, gikk inni den oppgaven. Det er 
fint å endelig få stedlig ledelse på huset, samtidig som det må arbeides med hvilke oppgaver daglig 
leder skal ha ansvar for i menigheten utefra tilgjengelige ressurser.   
 
Daglig leder: Ingrid Eikli Heggset, 100%  
Diakon: Anne Talsnes Flatmo, 100%   
Kantor: Torkil Skille, 100%.  
Kirketjener: Jakob Godø Nordli 50%, t.o.m. 1.5. 
Kirketjener: Anneliese Parow 50% f.o.m. 1.8. 
Prestetjenesten:  
 Sokneprest – Steinar Leirvik, 100%, studiepermisjon 1.1. – 1.9. 
 Kapellan – Ludvig Aasen, 100%, fungerende sokneprest 1.1. – 1.9., permisjon resten av året 
 Kapellan –Marte Solbakken Leberg, 100% 
 Prestevikar – Steffen Aune, vikar deler av våren 
 Prestevikar – Martin Braut Tjelle høsten 
Trosopplæring:  
 Kateket - Eirik Jørgensen, i 100 % 
 Menighetspedagog barn – Randi Gullvåg Bangsund 90% tom 1.3.22. 100% tom 1.9. da hun gikk ut 

i permisjon til 30.6.23. 
 Vikar menighetspedagog barn, Elise Kimo, 100% fra 1.10.  
 Menighetspedagog ungdom – Anna Nicoline Segtnan Mentzoni, 90%, 40% permisjon fra 8.8. i ett 

år.  
 Vikar for menighetspedagog ungdom – Kevin Hoel Tårnes, 40% f.o.m. 8.8.  
 Menighetsarbeider leder av Shelter ungdomskafe, Kevin Hoel Tårnes, 20% f.o.m. 8.8.  
 
 
Oppgaver utenfor Byåsen menighet 
Når en arbeider i kirka, er det også naturlig å engasjere seg i kirke og samfunn utenfor Byåsen menighet. Dette 
kan være knyttet til behov hos andre, eller nådegaver og talenter hos våre medarbeidere.  
 
Diakon   

- Revisor i Diakoniforbundet Nidaros stift  
- Medlem i gruppen «Barn og unges oppvekstsvilkår» i Forum for diakoni i Trondheim.  
- Komitémedlem for Høsttakkefesten i Nidarosdomen  
- Utdanningsmessa 
- Medlem i styringsgruppa for Forum for diakoni 

 
Kantor   

-      1. vara som lek kirkelig tilsatt i Nidaros bispedømmeråd.  
-      Medlem i styringsgruppa for Kantor forum 
-      ATOM  
-      Hovedtillitsvalgt i Credo 
 

Kapellan (Marte Solbakken Leberg)    
- Medlem i Forum for Kristen-muslimsk dialog 
- Medlem av Stiftsstyret for Presteforeningen  
- Leder for regionstyret i Sjømannsmisjonen. 
- Utdanningsmessa 

 
 
 



 33 

 
 
 
Kapellan (Ludvig Aasen) 

- Arbeidsgruppe for å utvikle konfirmanttreff i Nidarosdomen 
- Medlem av Stiftsstyret for Presteforeningen  
- Leder i styret for Presteforeningen Strinda, Heimdal-Byåsen prosti (til september 2022) 
- Internrevisjon for Dnk 
- Intervju av videregåendeelever 

 
Kateket  

-     Arbeidsgruppe for å utvikle KRIK konfirmantleir Nidaros, samt gjennomføring av leir 
-     Styremedlem styringsgruppen for undervisning, Kirkelig Fellesråd (KfiT) 
-     Promoteringsarbeidet for konfirmasjon i Nidaros  
- Arbeidsgruppe for å utvikle konfirmanttreff i Nidarosdomen 
- Utdanningsmessa 

 
Menighetspedagog barn  

- formidling av påske- og julefortellingene i barnehager også utenfor egen menighet 
- holdt kurs i babysang i regi av Nidaros bispedømme 

 
Menighetspedagog ungdom 

- Utdanningsmessa 
- Representerer menigheten i SLT-forum  

 
Daglig leder  

- Leder to kollegaveiledningsgrupper i Kfit 
- I ABV-veileder teamet til Nidaros bispedømme  
- Utdanningsmessa 
- Ledet arbeidsgruppen ift. utredning av ressurs senter for frivillighet 
- Representerer menigheten i Byåsen Bydelsfest komiteen 

 
Sokneprest:  

-  Tale, Selsbakk pensjonistforening 
- Bidrag til kurs for medarbeidere i Kirkens SOS 
- Bidrag til stabsutvikling, Skaun 
-Innlegg nyåpning Skipnes kommunikasjon 
-Innlegg kurs Politiet «Den viktige samtalen» 
-Lede panelsamtale under Stiftsdagene i Nidaros 
-Tale julesalg, Lensvik bedehus 
-Lede konsert med «Olavs menn» i Byåsen kirke 
-Bidrag til julelunsj, Thon hotell prinsen 
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BYÅSEN MENIGHET 

… et møtested mellom himmel og jord … 
 


