
 
 

ÅRSMELDING 2017 – ÅPEN KIRKEGRUPPE TRØNDELAG (ÅKT) 
 

Åpen Kirkegruppe Trøndelag er en frittstående kirkegruppe med sete i Trondheim. 
Hovedaktiviteten har i 2017 vært gudstjenestene i Åpen Kirkegruppe Trøndelags egen regi. Det har 
i år vært 7 gudstjenester. Det varierer hvor mange som deltar, fra 3 til 8, men vårt inntrykk er at 
gudstjenestene oppleves som et godt og givende fellesskap for de som deltar. ÅKTs gudstjenester 
har vært i Sunnivakapellet i Vår Frue kirke med Siv Limstrand, Odd Halvor Moen, Ane Kristin 
Koller Sundnes, Hans Kristian Solbu, Knut Kittelsaa og Jon Henrik Gulbrandsen som prester. En 
gudstjeneste er holdt i Bymisjonens lokaler i Munkegata. 
 
Gudstjenesteformen er den samme som vi har hatt i mange år nå. 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. 
 
Mandag 30. januar 2017 vedtok Kirkemøtet en ny vigselsliturgi som gjør det mulig for likekjønnede 
par å gifte seg i kirken. Dette ble markert på på Jacobsen og Svart i Adressabygget samme kveld. 
Leder og nestleder deltok. 
 
Fredag 17. februar ble det treffkveld med prat og pizza på Egon. 
 
Onsdag 29. mars arrangerte vi temakveld på Tulla Fischer. Et dypdykk i den nye vigselsliturgien 
sammen med domprost Ragnhild Jebsen. 6 personer fikk gleden av å høre en engasjert domprost. 
 
Sommerturen gikk i år til Inderøya, lørdag 10. juni. Her ble vi møtt av sogneprest Ottar Strand og 
kirketjener John Halvor Berg. Sognepresten holdt gudstjeneste for oss i Sakshaug kirke. Etterpå 
fikk vi omvisning i Gamle Sakshaug kirke. Vi avsluttet med lunsj på Øyna. 8 personer deltok på 
turen. 
 
ÅKT startet høstsemestret lørdag 16. september med å delta i Paraden under årets Trondheim Pride. 
Vi gikk også i år bak parolen «Kirken på pride». Flere tusen deltok i årets parade i Trondheim, 
kampanjen «gå for meg» gjorde at rekordmange deltok. 
 
ÅKT arrangerte Regnbuemesse under årets Pride i samarbeid med Trondheim Pride, Kirkens By-
misjon i Trondheim og Nidaros Domkirke og Vår Frue menighet. Den ble holdt i Vår Frue kirke, 
lørdag 16. september. Anne Jorunn Midtkils vakre regnbueinstallasjon med silkebånd og lys i reg-
nbuens farger dekorerte også i år kirkerommet. Prester var Siv Limstrand og Beate Lerdahl, appell 
ved Alex Ramstad Døsvik (FRI Midt-Norge). Tema for årets Pride var “Fryktløs kjærlighet”. 
Kollekten gikk til European Forum. Sang og musikk av Isabelle Bjørneraas og Sebastian Perreau. 
75 personer deltok på årets messe. Knapt 30 deltok på kirkekaffe på Tulla Fischer etter messen. 
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Juleavslutninga ble holdt på Tulla Ficher fredag 15. desember. Her spiste vi middag før vi gikk til 
årets siste gudstjeneste i Bymisjonens lokaler i Munkegata. 
 
STYRET 
Styret har hatt 6 styremøter og behandlet 40 saker. 
Etter årsmøtet ble styret konstituert på følgende måte: 
Leder: Anders Malum 
Nestleder: Knut Jørgen H. Rotabakk 
Kasserer: Svein Sørsdal 
Referent: Toril V. Susegg 
Varamedlem: Det ble ikke valgt varamedlem på årsmøtet. 
Revisor har vært Per Roger Samstad. 
 
MEDLEMMENE 
ÅKT har 10 betalende medlemmer og 2 støttemedlemskap i 2017. Styret har også sendt ut infor-
masjon via e-post til flere ikke-betalende medlemmer. 
 
AKTIVITETER 
Møtevirksomhet og arrangementer: 
• Årsmøtet ble avholdt fredag 17. mars i sakristiet i Vår Frue kirke. 
• 6 gudstjenester i Sunnivakapellet i Vår Frue kirke og 1 gudstjeneste i Bymisjonens lokaler i 

Munkegata. 
• Treffkveld på Egon 17. februar. 
• Temakveld 29. mars. 
• Regnbuemesse i Vår Frue kirke lørdag 16. september under Trondheim Pride. 
• Sommeravslutning med tur til Inderøya lørdag 10. juni. 
• Juleavslutning på Tulla Fisher fredag 15. desember. 
 
Utsendelse av materiell/søknader: 
• Det ble sendt brev til menighetene i Nidaros bispedømme, med vedlagt årsberetning og et uttrykt 

ønske om støtte til vår aktivitet for 2018. 
• Informasjonsbrev til medlemmene etter avholdt årsmøte. 
• Søknad til Trondheim kommune om økonomisk støtte. 
 
Internett: 
ÅKT 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 egen Facebook-gruppe under navnet Åpen Kirkegruppe Trøndelag 
der informasjonen om vårt arbeid legges ut. 
 

 
Åpen Kirkegruppe Trøndelag ønsker å takke alle som har bidratt gjennom medlemskap og 

offer/gaver til vårt arbeid i 2017. 
 

 
Soknedal 07.03.18 
 
Anders Malum 
Leder 

 


