
 
 

ÅRSMELDING 2018 – ÅPEN KIRKEGRUPPE TRØNDELAG (ÅKT) 
 

Åpen Kirkegruppe Trøndelag er en frittstående kirkegruppe med sete i Trondheim. 
Hovedaktiviteten har i 2018 vært gudstjenestene i Åpen Kirkegruppe Trøndelags egen regi. Det har 
i år vært 7 gudstjenester. Her deltar fra 3 til 10 personer. ÅKTs gudstjenester har vært i Sun-
nivakapellet i Vår Frue kirke med Siv Limstrand, Odd Halvor Moen, Ane Kristin Koller Sundnes 
og Hans Kristian Solbu som prester. Domprost Ragnhild Jepsen og biskop Herborg Finnset har også 
holdt hver sin gudstjeneste. 
 
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. 
 
Tirsdag 6. mars var det filmkveld hos Toril. Filmen «God's own country» ble vist. 
 
Årsmøtet ble avholdt i sakristiet i Vår Frue kirke fredag 16. mars. 
 
Sommerturen gikk i år til Innset kirke, lørdag 9. juni. Knut Johan Rotabakk kjørte bussen. Vi fikk 
omvisning i kirken av Kåre Haugan. Ane Kristin Koller Sundnes ledet gudstjenesten. Etterpå kjørte 
vi til Kroken bakeri hvor vi fikk servert lunsj. 
 
I år er det 40 år siden Åpen Kirkegruppe Trøndelag ble startet. Jubileet ble markert i forbindelse 
med Regnbuemessen under Trondheim Pride, lørdag 15. september. Domprost Ragnhild Jepsen og 
gateprest Siv Limstrand ledet messen. Nidaros Oriatoriekor deltok med vakker sang. Knut Jørgen H. 
Rotabakk fra Åpen Kirkegruppe og J.K Orvik fra FRI Midt-Norge holdt appeller. 70 personer del-
tok på messen. Etter messen inviterte ÅKT til jubileumsmiddag. Her deltok 13 personer. Sebastian 
Perreau bidro med musikk. Jubileumskomiteen har bestått av Randi Sakshaug og Knut Jørgen H. 
Rotabakk. 
 
Årets juleavslutning ble holdt på Cafe Ni Muser fredag 21. desember. Her spanderte ÅKT middag. 
Etterpå var det gudstjeneste i Sunnivakapellet. 
 
Åpen Kirkegruppe Trøndelag får gjennom året henvendelser fra mennesker som har spørsmål 
knyttet til tro, kjønn, identitet og legning. Selv i 2018 er dette spørsmål som for mange er vanskeli-
ge og som har innvirkning på både fysisk og psykisk helse. Å komme i kontakt med noen som har 
vært gjennom samme prosess kan for den enkelte ha stor og avgjørende betydning. Dette diakonale 
arbeidet er en av de største årsakene til at Åpen Kirkegruppe Trøndelag fortsatt eksisterer. 
  
 

ÅPEN KIRKEGRUPPE FOR LESBISKE OG 
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STYRET 
Styret har hatt 5 styremøter og behandlet 34 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 12 betalende medlemmer og 2 støttemedlemskap i 2018. Styret har også sendt ut infor-
masjon via e-post til flere ikke-betalende medlemmer. 
 
AKTIVITETER 
Møtevirksomhet og arrangementer: 
• Årsmøtet ble avholdt fredag 16. mars i sakristiet i Vår Frue kirke. 
• 7 gudstjenester i Sunnivakapellet i Vår Frue kirke. 
• Filmkveld 6.mars. 
• Regnbuemesse i Vår Frue kirke lørdag 15 september under Trondheim Pride, med påfølgende 

jubileumsmiddag. 
• Sommeravslutning med tur til Innset lørdag 9. juni. 
• Juleavslutning på Cafe Ni Muser fredag 21. desember. 
• Diakonalt arbeid: Kommunikasjon med mennesker som har spørsmål om tro, kjønn, identitet og 

legning. 
 
Utsendelse av materiell/søknader: 
• 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 2018. 

 
Soknedal 25.02.2019 
 
Anders Malum 
Leder 

 


