
 
 

ÅRSBERETNING 2016 – ÅPEN KIRKEGRUPPE TRØNDELAG (ÅKT) 
Åpen Kirkegruppe Trøndelag er en frittstående kirkegruppe med sete i Trondheim. 
Hovedaktiviteten har i 2016 vært gudstjenestene i Åpen Kirkegruppe Trøndelags egen regi. Det har 
i år vært 8 gudstjenester. Det varierer hvor mange som deltar, fra 2 til 10, men vårt inntrykk er at 
gudstjenestene oppleves som et godt og givende felleskap. ÅKTs gudstjenester har vært i 
Sunnivakapellet i Vår Frue kirke med Siv Limstrand, Odd Halvor Moen, Ragnhild Jepsen og Ane 
Kristin Koller Sundnes som prester. Vi hadde også lekmannsgudstjeneste i desember med Knut 
Jørgen H. Rotabakk som liturg. 
 
Gudstjenesteformen er den samme som vi har hatt de siste årene. Under 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 kjøkkenet i Vår Frue kirke slik at de som besøker kirken kan spise der. 
 
Torsdag 3. mars inviterte ÅKT til filmkveld. Vi var 3 medlemmer som møttes for å se 
filmen ”Pride”. Tirsdag 15. november arrangerte vi også filmkveld. Denne gangen var det 5 
deltakere som sammen så ”Den danske piken”. To hyggelige kvelder med god underholdning og 
snop. 
 
ÅKT ble av Åpen Kirkegruppe i Oslo invitert med til mottakelse i Herresalen i Erkebispegården og 
til åpningsgudstjeneste under den offisielle åpningen av Kirkemøtet 2016 som ble arrangert 6. – 12. 
april i Trondheim. På kvelden var det festmiddag. ÅKT deltok med leder Knut Jørgen H. Rotabakk. 
 
Avslutningsturen før sommeren gikk i år til Tydal kirke og Flora kapell. Lørdag 18. juni var vi 5 
medlemmer som satte oss i bilen og kjørte til Tydal kirke hvor vi feiret gudstjeneste sammen med 
sogneprest Per Kvalvaag. Vi fikk deretter omvisning i kirken. Siden været var ganske dårlig, ble det 
ikke arrangert noen tur langs pilegrimsleden, men vi fikk en omvisning i Flora kapell av sogneprest 
Kvalvaag. Deretter spiste vi lunsj på Vertshuset Caroline i Flora, før sognepresten inviterte oss til 
kirkekaffe i presteboligen i Selbu. En flott og innholdsrik dag. 
 
ÅKT startet høstsemestret lørdag 17. september med deltagelse i paraden under Trondheim Pride. 
For tredje gang ble det gått med parolen «Kirken på Pride». Flere av våre medlemmer gikk i 
paraden og sammen med oss flere prester fra menigheter i Trondheim og medlemmer fra Norges 
Kristelige Studentforbund i Trondheim.  
  
ÅKT arrangerte Regnbuemesse under årets Pride i samarbeid med FRI (tidl. LLH), Skeiv Verden, 
Skeiv Ungdom Trøndelag, Trondheim Pride og Domkirken og Vår Frue menighet. Den ble holdt i 
Vår Frue kirke, søndag 18. september. Anne Jorunn Midtkils vakre regnbueinstallasjon med 
silkebånd og lys i regnbuens farger dekorerte også i år kirkerommet. Prester var Siv Limstrand og 
Ragnhild Jepsen,  appeller av Ingrid Okkenhaug (SKUT) og Knut Jørgen H. Rotabakk (ÅKT). 
Håkon Grotnes og Lars Eggen stod for det musikalske. Totalt deltok 47 under gudstjenesten, og 26 
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deltok under kirkekaffen på Tulla Fisher hvor det ble servert kaffe og kaker. 
 
Juleavslutninga ble holdt på Tulla Fisher fredag 16. desember. Her spiste vi middag før vi gikk til 
årets siste gudstjeneste i Sunnivakapellet. 
 
STYRET 
Styret har hatt 6 styremøter og behandlet 46 saker. 
Etter årsmøtet ble styret konstituert på følgende måte: 
Leder: Knut Jørgen H. Rotabakk 
Nestleder: Anders Malum 
Kasserer: Svein Sørsdal 
Referent: Toril V. Susegg 
Varamedlem: Det ble ikke valgt varamedlem på årsmøtet. 
Revisor har vært Per Roger Samstad. 
 
MEDLEMMENE 
ÅKT har 12 betalende medlemmer og 3 støttemedlemskap i 2016. Styret har også sendt ut 
informasjon via e-post til flere ikke-betalende medlemmer. 
 
AKTIVITETER 
Møtevirksomhet og arrangementer: 

• Årsmøtet ble holdt 11. mars i sakristiet i Vår Frue kirke. 
• 8 gudstjenester i Sunnivakapellet i Vår Frue kirke. 
• Filmkvelder 3. mars og 15. november. 
• Regnbuemesse i Vår Frue kirke 18. september under Trondheim Pride. 
• Sommeravslutning med tur til Tydal og Selbu 18. juni. 
• Juleavslutning på Tulla Fisher den 16. desember. 

 
Utsendelse av materiell/søknader: 

• Det ble utsendt brev til menighetene i Nidaros bispedømme, med vedlagt årsberetning og 
et uttrykt ønske om støtte til vår aktivitet for 2017. 

• Informasjonsbrev til medlemmene etter avholdt årsmøte. 
• Søknad til Trondheim kommune om økonomisk støtte. 

 
Internett: 
ÅK Trøndelag har egen nettside og felles nettside med ÅK Norge. ÅKTs e-post og nettside er 
administrert av Knut Jørgen H. Rotabakk. Det har blitt sendt ut invitasjoner til medlemmene om 
gudstjenester samt andre aktiviteter. Vi har i tillegg en egen Facebook-gruppe under navnet Åpen 
Kirkegruppe Trøndelag der informasjon om vårt arbeid legges ut. 
 
 

Åpen Kirkegruppe Trøndelag ønsker å takke alle som har bidratt gjennom medlemskap og 
offer/gaver til vårt arbeid i 2016. 

 
 
Trondheim 17.03.2017 
 
 
Knut Jørgen H. Rotabakk 
Leder 


