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Åtct e. formelt knyttet tilÅf Norge, som er en paraplyorganisasjon for ÅI( sine lokallag. Målet er

at man skal ha en felles informasjonsplattform via internett og kunne fungere som hgringsinstans i
kirkesaker osu. ÅKT har to representanter i styret i ÅK Norge, Knut J$gen H. Rotabakk og Frode

Fredriksen. Vårt felles nettsted finner man her: apenkirkegruppe.org.

Hovedaktiviteten har i2}l2vært gudstjenestene i Åpen KirkegruppeTrgndelags egen regi. Det har

i år vært 8 gudstjenester. Det varierer hvor mange som deltar, fra 3 til 8, men vårt inntrykk er at

gudstjenestene oppleves som et godt og givende felleskap. AKTs gudstjenester har i år i hovedsak

vært i Sunnivakapellet i Vår Frue kirke med Siv Limstrand og Odd Halvor Moen fra Kirkens

Bymisjon som prester. Vi har også hatt I gudstjeneste i Kirkens Bymisjon sine lokaler i Munkegata
4.

Gudstjenesteformen er den samme som vi har hatt de siste årene. Ved hver gudstjeneste har vi en

enkel nattverdsamling. Etter gudstjenesten har vi felles kveldsmat. Her er det rom og mulighet for
åpen dialog om temaet fra gudstjenesten eller andre ting som medlemmene er opptatt av. Her har

det også i år vært konstruktive, engasjerte og interessante debatter og samtaler. Maten som blir igjen
etter kveldsmaten settes ut i kafeen i Vår Frue kirke slik at de som besøker kirken kan spise der.

Årets avslutningstur gikk til Tautra i nydelig vårvær. På turen stoppet vi på Steinvikholmen. Ute på

Tautra spiste vi middag og Svein Sørsdal ledet tidebønn i Klostemrinene. Vi besøkte også det nye

klostret på Tautra.

Åtct arrangerte i september i samarbeid med LLH, Kirkens Bymisjon og Domkirken og Vår Frue

menighet Regnbuemesse under Trondheim Pride (tidligere Homouka/Skakkfestival). Den ble holdt i
Johanneskapellet i Domkirken. Anne Jorunn Midtkilens vakre regnbueinstallasjon med silkeband og

lys i regnbuens farger dekorerte kirkerommet. Bymisjonens prester Siv Limstrand og Odd Halvor
Moen forrettet. Ledende domkantor Magne H. Draagen spilte. LLHs leder Eivind Rindal holdt
appell. Petter Winther med ensemble sto for de kunstneriske innslagene. Totalt deltok 75 ph messen.

25 av disse fant veien til kirkekaffen i Bymisjonens lokaler i Munkegata4.}Jer holdt Knut
Hermstad foredrag med temaet: Tro som grunnlag for psykisk/seksuell helse.

Juleavslutninga ble holdt på Egon Prinsen. Her spiste vi middag f6r vi gikk til årets siste

gudstj eneste i Sunnivakapellet.



STYRET
Styret har hatt 8 styremgter og behandlet 47 saket
Etter årsmøtet ble styret konstituert på fglgende måte:

Leder: Anders Malum.
Nestleder: Frode Fredriksen.
Kasserer: Svein Sørsdal
Referent: Toril V. Susegg.
Styremedlem: Knut Jgrgen H. Rotabakk.
Varamedlem: Det ble ikke valgt varamedlem på årsmøtet.
Revisor har vært Per Roger Samstad.

MEDLEMMENE
Åff nar 11 betalende medlemmer ogT stØttemedlemskap i2012. Styret har også sendt ut
informasjon via e-post til flere ikke-betalende medlemmer.

AKTIVITETER
Møtevirksomhet og aff an gementer:

. Årsmøtet ble holdt 16. mars i sakristiet i Vår Frue kirke.

. 7 gudstjenester i Sunnivakapellet i Vår Frue kirke.
o 1 gudstjeneste i Kirkens Bymisjon sine lokaler i Munkegata 4.
. Regnbuemesse i Johanneskapellet i Domkirken den 15. september under Trondheim

Pride.
o Sommeravslutning med tur til Tautra den 9. juni.
o Juleavslutning på Egon den2l. desember.

Utsendelse av materielUsøknader:
o Det ble utsendt brev til menighetene i Nidaros bispedpmme, med vedlagt årsberetning og

et uttrykt ønske om stØtte til vår aktivitet både for 2012 og20l3.
o Informasjonsbrev til medlemmene etter avholdt årsmøte.
o Søknad til Trondheim kommune og Nidaros bispedpmmeråd om økonomisk stØtte.

Internett:
ÅK Trøndelag har egen nettside og felles nettside med Åf Norge. Åfts e-post og nettside er

administrert av Frode Fredriksen, som også har sendt ut invitasjoner til medlemmene om
gudstjenester samt andre aktiviteter. Vi har i tillegg en egen Fa-ebook-gruppe under navnet Åpen
Kirkegruppe Trgndelag der informasjon om vårt arbeid legges ut.

Åpen Kirkegruppe ønsker å takke alle som har bidratt til ÅKTs arbeid i2012.

Trondheim 15.03.2013

flil:l$"tna,
[æder


