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Sak 1: 
 

Årsmelding fra ELDSTERÅDET 
 
Vi var mange som hadde håpet at 2021 skulle bli et år da vi kunne ta farvel med 
koronapandemien. Men slik gikk det ikke. Istedet tok den stadig nye former og fulgte oss 
som en skygge gjennom hele året. Korona har skapt mye uforutsigbarhet i hele samfunnet 
og for livet i menigheten. Aldri før har vi opplevd en pandemi som har grepet så dypt inn i 
menighetslivet som Covid-19. Det normale livet i menigheten har enten utgått, blitt satt på 
vent eller funnet nye veier. Selv om denne årsmeldingen skrives i fortid om det som preget 
oss i 2021, vet vi godt at pandemien kommer til å følge oss også i 2022.  Når vi nå skal 
oppsummere året som ligger bak oss, bør vi imidlertid ikke se oss helt blinde på savnene 
og vår reduserte virksomhet. Det er heldigvis mye mer enn pandemien som har preget 
fjoråret.   
 
VÅREN 2021 
Gudstjenester på Whereby.  
Helt fra første søndag i januar, måtte vi ta en ny runde med gudstjenester på Whereby. Hele 
januar og det meste av februar skulle gå før vi kunne begynne med fysiske gudstjenester 
igjen.  Søndagskolen med Gemmalyn i spissen satte raskt i gang med søndagskole som ble 
sendt på YouTube. 
 
Israel og Åpne dører.  
To av våre gjestetalere i januar, Vegard Soltveit fra Israelsmisjonen og Helge Åkernes fra 
Åpne Dører tok utfordringen da vi bare kunne ha 10 tilhørere og ble med oss på digitale 
gudstjenester.   
 
Avlyste eller reduserte fellestiltak: Bibeldagen, bønneuken, Korsvandring og Sammen for 
Trondheim 
For første gang siden Credo ble stiftet, opplevde vi at de tre felleskristne arrangementene 
Bønneuken i januar, Bibeldagen i februar og Korsvandring på langfredag måtte avlyses. I 
tillegg ble Sammen for Trondheim kraftig redusert til kun en friluftskonsert i Dokkparken og 
en digital gudstjeneste med Egil Svartdal.  
 
Utsatt og avlyste besøk 
Fellesmøtene var ikke de eneste avlysningene i 2021. I løpet av våren måtte vi gjøre om på 
semester-programmet en rekke ganger. Det førte bl.a. til at tilsynsbesøket med John Arne 
Gladsø ble utsatt to ganger. Det måtte flyttes for tredje gang til oktober. Den planlagte 
helgen i mars med Oddvar Søvik måtte avlyses uten alternativ dato. 
 
Friluftsgudstjenester på Stabbursmoen skole 
Ved påsketider gikk vi over til utendørs gudstjenester da møtene måtte begrenses til 20 stk 
innomhus. Vi takker Stabbursmoen for stor velvilje i å bruke deres skoleplass, og for lån av 
strøm til keyboard og bassgitar på en av gudstjenestene. 
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Heimdal Kristne Grunnskole 
Sammen med Pinsekirken på Heimdal gikk menigheten inn for å søke om godkjenning av 
Heimdal Kristne Grunnskole. Søknaden ble sendt innen fristen som var 1.februar. 
Behandlingstiden er beregnet til maksimum ett år. 
 
Alpha 
Når mange ting ble avlyst, var det heldigvis noe som fant nye former og nye veier. Et godt 
eksempel på det er Alpha Online som ble etablert som prøveprosjekt høsten 2020, og 
deretter lansert som et nasjonalt tilbud våren 2021. Credo var engasjert i dette prosjektet 
gjennom gruppeledelse, deltakere og teamtrening av medarbeidere. På alle de tre kursene 
som ble holdt gjennom 2021 var det mennesker som tok i mot Jesus, og menigheter som 
startet med AlphaOnline som en frukt av dette arbeidet. Til tross for mye skepsis, har det 
vist seg at AlphaOnline har vært et viktig lyspunkt i både enkeltmenneskers liv og i 
menighetsliv mange steder i landet. Ved inngangen til 2022 valgte man imidlertid å gå mer 
og mer tilbake til fysiske Alphakurs siden så mange var sulteforet på å møte hverandre fysisk. 
I tillegg til AlphaOnline har det vært gjennomført et lunsjalphakurs. 
 
Takk for Whereby 
Nok en gang må vi si oss takknemlige for Whereby som en velfungerende nettplattform for 
Credo. Her har vi nesten daglig Bibelbønn. Tidlig på året startet vi også med bibellesning på 
Whereby hver mandag. I tillegg har noen av bibelgruppene, samt eldsteråd og menighetsråd 
lyttet flere av sine møter helt eller delvis på Whereby når det ikke var mulig å møtes. Vi 
erfarte samtidig at streaming av gudstjenester på Whereby ikke fungerte som ønsket. Lyd og 
billedkvalitet var for dårlig og ble etter hvert snarere til irritasjon enn glede og oppmuntring. 
 
Bålpanne og Nabosang 
To av de fineste måtene vi har vært synlige i nabolaget dette året er gjennom Bålpanne på 
Credohjørnet og Nabosang på det kommunale dagtilbudet i nabobygget. På grunn av 
pandemien har heller ikke dette blitt gjennomført så hyppig som planlagt. Men begge 
innslagene er gode uttrykk for misjonal-satsing i nærområdet til Credo.  
 
Credo Familie  
Credo Familie har blitt et viktig tilskudd til vår søndagskole og er en viktig del av vårt 
familiearbeid. Dessverre kunne vi ikke møtes så regelmessig denne våren. De samlingene 
som ble gjennomført ble holdt utendørs.  
 
Kristi Himmelfartsdag på Gråkallen 
For andre år på rad inviterte vi til Kristi Himmelfartsfeiring på toppen av Gråkallen. I 
motsetning til fjoråret med oppholdsvær og glimt av solskinn, ble det tåke og vind denne 
gangen. Roy Gunnar Johansen holdt andakt mens Elling Vestbøstad ledet 
friluftsgudstjenesten.  
 
Pinsen  
Da vår gjestetaler, Øystein Garcia de Presno ble syk før pinse, måtte pinseseminaret avlyses. 
Men vi gjennomførte gudstjeneste pinsedag med pastor Bjørn som gikk inn i stedet for vår 
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gjestetaler. 
 
Koronahåndtering og oppstart i juni 
I Credo har vi tilstrebet å følge smittevernråd og regler fra både helsemyndighetene og fra 
Norges Kristne råd. Vi er ikke overbevist om vi alltid har tatt riktige avgjørelser, men vi har 
etter beste evne tilstrebet å gjøre samlingene så trygge og sikre som mulig innenfor 
regelverket som vi til enhver tid har måtte forholde oss til. I tillegg til at vi har utrustet kirken 
med antibac-stativ og antibac-dispensere, har vi ført deltakerlister på alle større 
arrangementer. 
 
Forsinket årsmøte 
Aldri før har vi måtte vente helt til mai før vi fikk gjennomført årsmøtet. Pga 
antallsbegrensinger, ble møtet gjennomført med begrenset antall deltakere i kirkesalen og 
øvrige deltakere på Whereby. 
 
Etablering av Credo Tweens 
Like før vi tok sommerferie, kunne vi feire etableringen av et tilbud for barna mellom 10 og 
14 år, nemlig Tweens. Dette ble feiret med motorsykkelbesøk og gratis deltakelse i 
aktivitetsløypen Høyt og Lavt på Lade. Dette er et utrolig viktig og strategisk arbeid rettet 
mot «mellomgenerasjonen», dvs de som befinner seg mellom barn og ungdom. Takk til 
Sigrun Vetbøstad som tok initiativet til dette viktige arbeidet og til Liv Jenny Hestmo som ila 
høsten ble en viktig medleder.  
 
SOMMEREN 2021 
Dugnadsommer 
Husstyret valgte å gjennomføre årets dugnad som en blanding mellom individuell- og 
gruppe-dugnad. Dette ble gjort for å redusere smittefaren. Istedenfor å avgrense dugnaden 
til noen få dager, ble den lagt åpen i flere måneder slik at deltakere kunne melde seg når det 
passet. 
 
Husmøter 
Gjennom hele sommeren hadde vi 6 husmøter på søndagskveldene. Husmøtene hadde 
varierende oppslutning, men det er likevel tydelig at det dekker et viktig behov for å møtes 
gjennom sommeren. Husmøteprofilen er enkel og gjennomførbar med et spleismåltid, sang 
og bønn, samt vitnesbyrd og samtale over Guds ord. 
 
HØSTEN 2021 
Menighetshelgen 27.-29.august. 
Menighetsweekenden på IMI Stølen ble en viktig vitamininnsprøyting ved inngangen til 
høstsemesteret. Vi hadde Fribuleder Håvard Haugland som gjestetalere, og «Sammen med 
Jesus» som hovedtema. Leiren samlet ca 65 stk med smått og stort. Gemmalyn Johansen 
hadde regien på et flott opplegg for de mange barna som var med på leiren. For første gang 
på en menighetshelg hadde hadde vi også eget opplegg for Tweens og ungdom. Det var 
nydelig sensommervær og en flott start på høstsemesteret. 
Løftenes folk og løftenes Gud 
Høstens gjennomgangstema var Guds løfter. Bibelen er full av Guds løfter. Det er derfor 
naturlig at vi kan kalle Gud for løftenes Gud og Guds folk for løftenes folk.  
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Besøk og gjestetalere 
Som vanlig om høsten, hadde vi også i år en rekke besøk i Credo. I tillegg til Håvard Haugland 
på Menighetsweekenden, fikk vi i september besøk av Joachim Gladsø. Vi kunne endelig 
gjennomføre samlivshelgen med Øivind Benestad i samarbeid med Betania. Det ble en 
tankevekkende og utfordrende helg om dagsaktuelle utfordringer knyttet til kjønn og samliv. 
I oktober hadde Janne Bjerkholt Chen en flott familiegudstjenste. Samme måned kunne vi 
endelig gjennomføre tilsynsbesøket med John Arne Gladsø. Han besøkte menigheten over 
tre dager før vi avsluttet helgen med gudstjeneste, menighetsmøte og felles middag. 
I november ble det planlagte Kenya-besøket av David Muturi gjort om til et digitalt 
gjestebesøk. Samme måned hadde vi også en berikende konsert med Dag Heggset med 
konseptet «Salmer i personlig dragt». 
  
Samtale med ledere i Trondheim frikirke 
Nesten ett år forsinket hadde vi vår andre samtale med synodeformann, veileder, 
tilsynsmann og eldsterådet i Trondheim Frikirke. Samtalene var denne gangen lagt til Scandic 
Lerkendal i begynnelsen av desember og varte over to kvelder. Samtalene endte med en 
felleserklæring som ble kunngjort av tilsynsmannen samme dag i begge menigheter. Målet 
med felleserklæringen var at den måtte inneholde et minstemål av beklagelser fra de 
involverte parter for at vi skulle kunne komme et skritt videre. Da erklæringen ble lagt frem 
på et menighetsmøte i midten av desember fikk menigheten muligheten til å si sin mening 
om erklæringen. 
 
Venners vennefest 
Årets Venners Vennefest kunne igjen holdes for åpne dører og samlet godt over 100 barn, 
ungdom og ledere. Det er lenge siden det har vært så fullt i Credo som denne siste kvelden i 
oktober. 
 
Credo 5 år 
Søndag 5.desember hadde vi en enkel 5 års markering på gudstjenesten i form av en enkel 
billedkavalkade og servering av bløtkaker. Pandemien la imidlertid en viss begrensning på 
markeringen siden vi ikke kunne være flere enn 50 stk. Det er med ydmykhet og stor takk til 
Herren at vi kan se tilbake på disse fem første årene av Credos historie. Vi minnet hverandre 
om Salme 127,1 som fortsatt er viktig i vårt menighetsliv: «Hvis ikke Herren bygger huset 
(menigheten), arbeider bygningsmennene forgjeves...» 
 
Jul og nyttår 
Julen ble i år feiret som tidligere år med sanggudstjeneste søndag før jul, familiegudstjeneste 
julaften og en romjulsgudstjeneste med bl.a. utendørs juletregang. 
 
Utvalgte saker som har vært behandlet i ER i 2021 
 
Eldsterådet (ER) har hatt 12  møter, hvorav 2 av møtene på Whereby. Vi har behandlet 50 
saker (mot 49 i 2020). Grunnelementene i våre møter har vært bibel og bønn, samtale om 
menigheten, bønn for våre medlemmer, teologiske tema, planarbeid og aktuelle saker. Av 
saker som vi har jobbet med siste året kan nevnes:  

• Ulike teologiske tema som «Kjønnsforståelse, homofili og samlivsspørsmål»,  
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• Hvordan lede menighetens virksomhet gjennom pandemien  
• Hvordan nå og involvere unge voksne i større grad enn nå? 
• Planlegge og gjennomføre årsmøte og menighetsmøter 
• Hvordan kommuniserer vi best mulig med menigheten under korona? 
• Nødsordning for nattverdfeiring under korona 
• Planlegging og fortløpende justering av semesterprogrammene 
• Forberedelser av Synodesaker til menighetsbehandling. 
• Forberedelser til avsluttende samtaler med eldsterådet i Trondheim frikirke 
• Gjennomgang av den månedlige Menighetsposten fra hovedkontoret 
• Partnermenighet med Laget. 
• ER begynte på Frikirkens nettbaserte eldstekurs (skal være gjennomført innen 

sommeren 2022). 
• Barne- og familiearbeiderstillingen ble forlenget ut 2022, for deretter å bli omgjort til 

fast stilling. 
 

Saker som har vært behandlet i Menighetsrådet (MR) i 2021 
 
MR hadde 18 møter ila 2021 og vi har behandlet 77 saker. 5 av møtene ble helt eller delvis 
holdt på Whereby. På grunn av pandemien, hadde vi en periode med ekstra-møter. På 
møtene i MR drøftet og vedtok vi saker av litt større karakter, eller som var felles for 
diakonråd og eldsteråd. I løpet av året behandlet vi totalt 89 saker. Av disse kan vi nevne 
bl.a.: 

• Felles evaluering av møtevirksomheten i Credo. 
• Samtaler om omsorgsdiakonien i menigheten. 
• Gjennomgang av medarbeidersamtaler 
• Drøfte ulike tiltak under korona, bl.a gjennomføring av kirkekaffen; streaming av 

gudstjenester med nåværende løsninger eller skaffe bedre utstyr? 
• Gjennomføre Årsmøte og menighetsmøter. 
• Gjøre programendringer i samarbeid med DR 
• Økonomi og budsjettarbeid 
• Skifte av strømleverandør pga strømkrisen. 
• Samtale om lederutfordringer på ulike plan i menigheten. 
• Sluttføring av GDPR-rutiner for Credo. (Finnes på hjemmesiden). 
 

Gudstjenester 
Vi har variert mellom familiegudstjenester, nattverdgudstjenester, friluftsgudstjenester og 
nettbaserte gudstjenester dette året. I mai hadde vi for andre år på rad streaming av 
felleskristen gudstjeneste fra Salem. Våre kirkekaffeansvarlige må berømmes for en 
strålende håndtering av kirkekaffen med alle sine begrensninger og smittehensyn.  Gjennom 
hele juli hadde vi ingen gudstjenester, men husmøter som gikk på omgang i ulike hjem i 
menigheten. 
 
Forkynnelse på gudstjenestene  
Vår egen pastor Bjørn Jellestad har talt på de fleste av våre gudstjenester, både vår og høst. I 
tillegg har vi hatt egne talerkrefter og noen gjestetalere. Vi er svært takknemlige for all 
velvilje vi har møtt fra våre egne og tilreisende forkynnere. 
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Våren 2021: Vegard Soltveit, Helge Åkernes, Sean Christie, Elling Vestbøstad, Roy Gunnar 
Johansen, Reidun Løvdal, Janne Kambestad. 
Høsten 2021: Håvard Haugland, Joackim Gladsø, Øivind Benestad, Janne B. Chen, John Arne 
Gladsø, David Muturi og Dag Heggset. 
 
Tjenestegrupper 
Vi har opplevd en stor tjenestevilje i Credo fra første stund. Når 1.Kor 12,27 sier at vi 
sammen er Kristi kropp, og hver enkelt hans lemmer, betyr det at alle er ment å ha en 
oppgave eller tjeneste på denne kroppen. Jesus er vår viktigste modell for hvordan leve som 
Guds barn. Han gikk en tjeners vei. Det er også vår vei. Alle er vi kalt til å tjene Gud og 
mennesker. Vi må ikke glemme at det finnes mange måter å tjene på i menigheten som ikke 
synes for andre enn Gud. Det kan være forbønn, omsorg, givertjeneste, sjelesorg, 
vitnetjeneste osv. Dette er på mange måter de usynlige tjenester i menigheten som vi vil 
takk Gud og hver enkelt for. Gjennom pandemien har disse «usynlige tjenester» vært 
viktigere enn noen gang. Her har det vært utført mye god diakoni (=omsorg). 
 
Her i denne årsmeldingen er det imidlertid mest naturlig å si noe om de synlige tjenester 
som kommer frem gjennom våre tjenestegrupper.  Vi vil rette en stor takk til alle dere som 
har vært med i de forskjellige tjenestegruppene. I løpet av 2021 har vi hatt følgende 
tjenestegrupper med sine hovedledere (se egen årsmelding): 
 

1. Alpha bibelgruppe  - Stig Vaulen 
2. AlphaOnline (2 stk)  - Bjørn Jellestad 
3. Credo Familie  - Sigrun Vestbøstad og Gemmalyn Johansen  
4. Credo søndagskole  - Gemmalyn Johansen  
5. Credo Ungdom  - Gunhild Kongshavn Mortensen 
6. Tweens   - Sigrun Vestbøstad 
7. Estetisk gruppe   - Elisabeth Jellestad 
8. Forbønnstjenesten   - Kjersti Langslet Rygh (frem til sommeren) 
9. Bibelbønn    - Turid Munkejord Aas 
10. Husstyret   - Bjørn Helland  
11. Kirkekaffen    - Randi Sandstad 
12. Kirkebaksten   - Jorunn Øfsti 
13. Kirketjenere    - Stig Vaulen 
14. Kirkeverter    - Britt Helen Tøndevoll (permisjon i høst) 
15. Lyd og teknikk   - midlertidig ledet av Anders Maudal 
16. Misjonskontaktene  - Margrethe Mork 
17. Nabosang   - Irene Sandberg Sæther og Bjørn Jellestad  
18. Tolkegruppe    - Bjørn Helland 
19. Vekstgrupper   - Bjørn Helland 

 
Medlemmer pr 31.12.21 
Vi er svært takknemlige for alle våre medlemmer, og ikke minst for den gode utviklingen med 
nye medlemmer i året som gikk. Status ved inngangen til 2022  
viser at det totale medlemstallet har hatt en liten stigning i 2021.  

Medlemskap 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
Medlem m/stemmerett 48 66 69 73 73 73 
Medlem  2 4 10 18 19 24 
Totalt 50 70 79 91 92 97 
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En takk til slutt 

• Vi vil rette en stor takk til alle som har valgt å stå med oss som menighetsbyggere i 
Credo Frikirke.  

• Takk til alle våre trofaste givere som gjennom 2021 har gitt kr 1.171.072 (1.173.666 i 
2020) Av dette har vi gitt videre kr 112.760 (136.837 i 2020)  til ytremisjon og ulike 
formål i 2021. Utrolig nok endte 2021 med et overskudd på nesten 105.000 kr (mot 
60.000 i 2020). 

• Takk til vår kasserer Kjell Juvik, lønnskjører og utleiansvarlige Irene Sandberg Sæther 
og revisor Magnus Jakobsson for deres utmerkede innsats. 

• Takk til alle tjenestegruppene og alle som har stilt opp fra uke til uke. 
• Takk til alle som har stilt opp med utallige dugnadstimer for å gjøre lokalene så 

innbydende som mulig, både innvendig og utvendig. 
• Takk til alle som er trofast i bønn uke etter uke, og som omslutter hele virksomheten 

med forbønn. Det gir grunn til både takknemlighet og forventning. 
• Takk til alle våre gjester og besøkende som beriker oss med sitt nærvær.  
• Takk til alle gjestetalere og venner fra andre menigheter som har støttet oss og 

oppmuntret oss og overøst oss med masse velsignelse.  
• Takk til vår huseier Elveseter Gravferd for godt samarbeid og naboskap. 
• Men mest av alt, takk til vår nådige Herre og Frelser, Jesus Kristus, at vi får være greiner 

på hans vintre, lemmer på Hans kropp, levende steiner i Hans tempel, og gjennom ham 
- barn i Guds nåderike 

 
 
Fremblikk 
 
Vårt 5. hele år som menighet på Heimdal er nå et tilbakelagt kapittel. Foran oss ligger 
utfordringer og mange muligheter. Selv om mange brikker har falt på plass i løpet av disse 
fem årene, er vi fortsatt en relativt ny menighet som prøver å finne vår form og vei; vår plass 
i Guds plan; og vår plass på Heimdal og i Trondheim. Det er tid for arbeid, men også for bønn 
og drømmer om hva Credo Frikirke kan få bety for byen vår. Siden mange av drømmene våre 
ennå ikke er innfridd velger vi å løfte dem frem på nytt – noen av dem har levd med oss i alle 
de 5 åren vi har eksistert:  
 

• Vi drømmer fortsatt om å være en levende flergenerasjonsmenighet. I dag er vi en 
godt voksen forsamling, men med en viktig spire av barn og unge voksne. Vi gleder 
oss over Credo Ungdom og Tweens som er de to siste skuddene på stammen, og for 
besøket av Fribuleder Håvard Haugland på menighetshelgen. I eldsterådet vil fortsatt 
rette mer fokus på den yngre del av menigheten.  

 
• Vi drømmer om å bli en enda mer evangeliserende og misjonerende menighet. Vårt 

ønske og vårt mål er at Credo skal være et sted hvor mennesker kommer til tro og 
blir innlemmet i Guds rike.  Derfor har vi også i 2022 valgt å satse på regelmessige 
bålpanner, Nabosang og ulike former for Alphakurs i tillegg til etableringen av 
Heimdal Kristne Grunnskole. (I skrivende stund har vi fått positivt svar på vår felles 
søknad med Pinsekirken om å få starte Heimdal Kristne Grunnskole (HKG)). Vi ser 
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HKG som en mulighet til å være en menighet som i større grad får betydning for 
nærområdet på Heimdal.  
 

• Vi drømmer om å bli en enda mer fargerik menighet som kan bety noe for 
mennesker med annen etnisk, kulturell og religiøs bakgrunn i Heimdalsområdet. 
Derfor har vi tilbud om tolking på alle våre møter og arrangementer. Vi erkjenner 
samtidig at vi ennå ikke har fått en naturlig innpass i innvandrermiljøet i bydelen vår. 
 

• Vi drømmer om å være en del av noe større. Credo handler ikke bare om å være vårt 
åndelig hjem i Trondheim. Da tenker vi for smått. Vi tilhører Guds rike. Vår rolle som 
menigheten her på Heimdal er å være en del av det Gud gjør for at Hans rike skal 
vokse og utbres i bydelen vår, i Trondheim, i landsdelen vår, ja, like til jordens ender. 
Skulle noe være umulig for Herren?  
 

• Vi drømmer om en visjon som er så stor at den bare kan virkeliggjøres i og sammen 
med Herren. 

 
 
 

Heimdal, 4.3.2022 
 

Eldsterådet for Credo Frikirke Trondheim 
 

Ole Gustav Aas     Roy Gunnaar Johansen     
  

 Elling Vestbøstad    Bjørn Jellestad 
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Sak 2: 

Årsmelding fra pastor Bjørn Jellestad 
 
Det fyller meg med jevnlig takknemlighet og inspirasjon å få tilhøre det gode samholdet i 
Credo. Jeg gleder meg over det rike fellesskapet, for all omtanken og forbønnen, for 
tjenesteviljen og alle oppmuntringene, for lydhørheten og viljen til å tjene Herren. Jeg gleder 
meg spesielt over det nære og gode samarbeidet med Gemmalyn, eldsterådet og 
diakonrådet.  Det har også lettet på arbeidsbyrden at Marit Elisabet Solberg tar seg av 
sanger og listeføring en gang i uken. Mye av tjenesten min ville heller ikke ha fungert så godt 
hvis det ikke var for det tette samarbeidet med eldsterådets leder, Ole Gustav Aas. Jeg vil 
også rette en spesiell takk til alle i Bibelbønn (og særlig bønnelunsjen på tirsdager) for alle 
oppmuntringer og forbønn som dere overøser oss ansatte med. 
      Pandemien har også i 2021 gitt oss mange restriksjoner og hyppige endringer som har 
berørt forberedelser og planer gjennom store deler av året. Som pastor har jeg derimot ikke 
opplevd at dette har begrenset meg så mye i det daglige virket. Det har  heller gitt stadig nye 
utfordringer. Da har jeg opplevd meg privilegert som har så mange gode medarbeidere å stå 
sammen med.  
 
Mine faste oppgaver i Credo: Preke på gudstjenester, forberede gudstjenester, eldsteråd og 
menighetsråd, medleder på nasjonalt AlphaOnline (både for medarbeider- og 
mentorsamtaler), stabsmøter med Gemmalyn, sjelesorgsamtaler, , planleggingsmøter, 
styremøter for HKG, administrasjon, bønnelunsj, redigering av hjemmesiden, fredagsmail og 
diverse mindre grafisk arbeid.  
 
Omgjort til statistikk har jeg vært med på følgende i menighetens regi 2021: 
Tale på gudstjenester      2-3x pr måned 
Menighetsrådet        18 (22) 
Eldsterådet:        12 (17) 
Medarbeider/mentorsamtaler      68 (40) 
Sjelesorgsamtaler:        23 (20)  
Skoleprosjektet, HKG       5 
Spesielle kirkelige handlinger:         3 (dåp og begravelse) 
 
Faste oppdrag utenfor menigheten:  
Pastorbønn hver torsdag (3 x i måneden)  
KLT (Kristent Lederforum Trondheim, 1x mnd) – valgt som leder for ny periode. 
Nettmøter med nasjonal Alphastab: 2 x i måneden. 
Rådsmedlem for teologiutdannelsen «Ad Fontes» - avsluttet i høst 
Tilsynsmann for Kristkirken i Bergen 
Regelmessige Bibelsamtaler/Tabletalks på podcast på ressursiden «For oss» 
 
Spesielle oppdrag i 2020:  
Var med å lede jubileumsfest for Hans Nielsen Hauge i Misjonskirken,  
Undervisning Gå Ut Senteret (GUS) 3 x i 2021 
 
Bjørn K. Jellestad 
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Sak 3: 
Årsmelding fra Barne- og Familiearbeider 
Gemmalyn Faustino Johansen 
År 2021 var preget av Korona restriksjoner, derfor var dette året vært spesielt utfordrende 
for meg som Barne- og Familiearbeider på Credo. Alt som jeg planla for hele året i det meste 
blir avlyst eller måtte forandres eller omstruktureres. Det var ikke lett å få med frivillige når 
samfunnet stengete for det. År 2021 har vært et ensomt år for meg som Barne- og 
Familiearbeider, men likevel har jeg fått en erfaring som er viktig å ta med i, min reise her i 
verden. I denne utfordringen har jeg vokst som en Guds tjener. Hans nåde er nok for meg.  
 
Her er de oppgavene jeg har gjort i år 2021:  

• Å lede Credo Søndagsskole, (se vedlegg om årsplan 2021 for mer detaljer). 
• Å lede Credo Familie 
• Å ha andakt og ansvar for gudstjeneste minst to ganger i året 
• Å delta på aktuell møter og konferanser. 
• Fremme saker som gjelder barne- og familiearbeid i kirken 
• Ha samtale med medarbeidere som hovedsakelig gjelder barn og familier i kirken, og 

deretter følge opp alt som må gjøres utfra samtalen vi har hatt 
• Ha samtale med barnefamilier/ektepar som trenger det.  
• Oppdatere Facebooksiden med det som skal skje og har skjedd i menigheten. 
• Ta kontakt med barnefamilier jevnlig ved bruk av Messenger. Behovet kom da 

koronapandamien kom til landet. 
• Ansvar som styreleder på alle lokallagene som er medlemregistrert på FriBu. I år 

2021 har vi fire lokallag, det er: Credo Søndagsskole, Credo Familie/Credo 
Barnefamilie Friluft, Credo Ung/Credo Alpha og Credo Tweens. Alle disse lagene er 
medlemregistrert på FriBU. Her er noe av de tingene jeg må gjøre hvert år for at alle 
lokallagene våre blir godkjent for å kunne ta imot direktestøtte og frifondstøtte:  

a) 1. januar: Jeg henter inn medlemskontingent fra medlemene og jeg starter å 
søke for prosjektstønad.  

b) 1. februar: Jeg sender årsrapportering til FriBu om hva vi har gjort på de alle 
lagene, en årsrapport per lag.  

c) 31. august: Må jeg passe på at vi har brukt opp FriBU frifondmidler utbetalt 
året før.  

d) 15. september: er fristen for å rapportere inn oppbrukte FriBU frifondsmidler 
fra året før.  

e) Slutten av september: Jeg sjekker om FriBu har utbetalt direktestøtte til oss 
på grunnlag av årsrapport.  

f) 1. november: Er frist for å søke om FriBU frifond prosjektstøtte.  
g) 31. desember: Siste frist for at jeg kunne innhente medlemskontingent, 

betalingen må være på konto innen 31.12. Mer info om dette kan du lese på: 
https://fribu.no/arshjul-lokallag/. 

 
Mitt år 2021 er bevis på at vi som Guds barn trenger nåde hver dag. «1Jeg elsker Herren, for 
han hører min røst, mine inderlige bønner.  2For han har vendt øret til meg, og alle mine 
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dager vil jeg påkalle ham.» Salme 116,1-2. Jeg har ikke klart alt ansvar jeg har fått uten Gud, all 
forandring underveis og usikkerhet i alt som er planlagt. Jeg takker Gud for at Han er med 
meg. Jeg takker min mann og mine barn for den støtte, hjelp og forståelsen som jeg har fått 
fra dem. Jeg takker Eldsterådet som har støttet meg og tatt godt være på meg som ansatt 
her i kirken. Jeg takker Bjørn som har vært en god kollega og hyrde. Jeg takker de som ba for 
meg hele år 2021. Jeg takker alle frivillige som står på.  
 
Gemmalyn Faustino Johansen 
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Sak 3: 
 

Årsmelding fra DIAKONRÅDET 
 
Året 2021 har for Diakonrådet, så vel som for alle andre, vært preget av 
Coronapandemien. Utfordringene har vært der, men da har vi også fått oppleve både 
kreativitet, oppfinnsomhet og innsatsvilje i menigheten.  Vi takker Gud for at vi også dette 
året ble spart for smitte i menigheten, og for alt Credo frikirke, ved frivillige og ansatte har 
fått bety for den enkelte i løpet av 2021.  
Diakonrådet (DR) har også i år bestått av Jorunn Aabjørnsrød, Stig Vaulen og Britt Larsen.  
 
DR har hatt 8 møter i 2021, og behandlet 34 saker. På flere av møtene har vi hatt felles start 
med eldsterådet (ER). Bibellesing, bønn og samtale i starten, samt aktuelle fellessaker før vi 
skiller lag. P.g.a pandemisituasjonen, har vi hatt færre DR og flere Menighetsråd (MR) enn 
ellers.  DR er normalt sammen med ER i MR ca. en gang pr. mnd.  
Møtene i DR starter også med bibellesning og bønn, der vi har særlig fokus på de som 
trenger ekstra omsorg i menigheten vår, samt Frikirkens misjonsfelt. Ellers har vi lagt opp 
arbeidet ut fra våre fire ansvarsområder: Omsorg, drift av gudstjenester, økonomi og bygg.  
Det spesielle dette året var at mange av møtene ble avholdt som nettmøter på Whereby, og 
vi fikk færre fysiske møter. 
 
Ansvarsområde 1 – OMSORG 
Omsorgstjenesten  
Omsorgstjenesten i menigheten har fortsatt også i 2021. Mye omsorg blir gitt og tatt imot 
uten at DR har hatt noe med det, men den organiserte tjenesten er det foreløpig DR 
v/Jorunn Aabjørnsrød som har ledet. I året som har gått har flere i menigheten måttet være 
mye alene, og nok kunne kjent på ensomhet. Vi ønsker å takke dere som både har tatt 
telefonsamtaler og på andre måter hjulpet eller oppmuntret de som trengte det! Om noen 
vil melde seg som omsorgsgiver eller har et omsorgsbehov, finner du skjema til å fylle ut i 
kirka. Eller så kan du henvende deg til en av oss i DR.  
Vi arbeider nå med å opprette en egen omsorgstjeneste utenfor DR, og håper den er oppe å 
gå i løpet av våren 2022.  
 
Nabosang i J. O. Stavs vei 1  
Irene Sandberg Sæter og Bjørn Jellestad har hatt ansvar for sangbesøkene hos naboene våre. 
Det var tre besøk i fjor: 23. juni, 29. september og 1. desember.  
 
Ansvarsområde 2 – DRIFT AV GUDSTJENESTER 
Alternative gudstjenesteløsninger 
I januar, med nedstengninger hadde vi noen gudstjenester som ble streamet over Whereby. 
Vi opplevde at det var lite tilfredsstillende, med mye forstyrrelser for de som fulgte med på 
nettet. Etter vurderinger i MR ble det enighet om å prøve ut andre metoder. I februar kunne 
vi høre forhåndsinnspilte taler av Bjørn, og i mars hadde vi noen utegudstjenester før vi igjen 
fikk samles i kirken.  
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Tjenestegruppene – ressurssparing 
Vinter/vår 2021 hadde DR medarbeidersamtaler med de tjenestegruppeansvarlige som 
hører til under oss. Det er fint å kunne ha denne kontakten der vi får litt innblikk i, og «tatt 
litt pulsen» på hvordan situasjonen er. Sammen med mye takknemlighet, var det også flere 
tilbakemeldinger fra gruppene om til tider stort press, p.g.a. mangel på personell. F.eks. har 
det ofte vært mangel på folk på lyd og bilde.  
DR arbeidet mye med dette, og tok det også med til MR. Vi så på muligheten for samarbeid 
på tvers av grupper for å spare på ressursene. Tjenestegruppesamling 17.8 ble brukt til 
samtale over disse spørsmålene. På møtet ble det bestemt at kirketjener og kirkevert 
samarbeider og hjelper hverandre. Da er det nok med en kirkevert i stedet for to. Vi ønsker å 
arbeide videre med ressurssparing/rasjonalisering, og er takknemlig for tilbakemeldinger og 
ideer. Men selvsagt vil vi gjerne ha enda flere med i de flotte tjenestegruppene vi har i 
Credo! 
 
Ansvarsområde 3 - ØKONOMI 
Regnskapet  
Nok en gang har vi erfart den store offerviljen i menigheten! Det er med stor takknemlighet 
vi ser at 2021 gikk med et solid overskudd, ca. 105.000,- Selv om vi ikke helt nådde målet for 
fast givertjeneste, som var budsjettert veldig ambisiøst, samlet vi inn en flott sommergave 
på 58.000,- og fikk i tillegg noen enkeltgaver utenom budsjett. Men hovedårsaken til 
overskuddet var nok offentlige tilskudd som var langt større enn forventet og budsjettert. 
Vi vil rette en ekstra takk til hver enkelt giver og ønske Guds rike velsignelse tilbake! 
 
Innkjøp/investeringer 
Det har vært noen innkjøp i løpet av året. De fleste små, men det ble kjøpt inn et web-
kamera og vi fikk montert vinduslogo i 2. etg., som var litt større utgifter. Da vi hadde 
renholdsdugnad i høst, så vi behovet av en liten støvsuger til bruk i kjellerstue/møbler. Så er 
det kjøpt inn et ekstra mikrofonstativ til forsangere, en brukt TV og en brukt vaskemaskin.  
 
Ansvarsområde 4 – BYGG 
Samarbeid med Husstyret 
DR ønsker å ha et tett samarbeid med Husstyret, og hadde fellesmøte med dem 22.4 for å 
orientere hverandre og drøfte aktuelle saker. Bl.a.: Vinduslogoen, lagerrom i kjeller, dugnad, 
parkeringsplasser og rollefordeling oss imellom. Husstyret har også hatt ansvar og ordnet 
med mye av det praktiske i bygget. Bl.a. ble det montert en internettkabel ned til 
kjelleretasjen. I kontaktmøte med Elvesæter 14.3.21 var Stig fra DR, Ole Gustav fra ER og 
Bjørn H. fra Husstyret representert.   
 
En bedre bønnekrok i kirkelokalet 
Vi ble utfordret av søndagsbønnegruppa om å få laget en litt mer skjermet krok til bønn før 
GT. Dermed ble Lillesalen snudd litt på, og vi fikk en fin bønnekrok med gratis levegg fra 
NTNU. Barnekroken fikk litt bedre plass, og ble mer tilgjengelig for flere foreldre samtidig. Vi 
oppfordrer menigheten til å spare disse plassene bak i salen til småbarn med foreldre! 
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Smittevern og renhold 
Også dette året ble mye av tida brukt til drøfting av trygt og lovpålagt smittevern, både i DR 
og MR. Vårt ønske og intensjon var at alle skulle føle det trygt nok å komme til gudstjeneste. 
Men smittevern handler også om at den enkelte følger gjeldende regler og anbefalinger. 
I coronatida har selvsagt renholdet vært mye på dagsorden. Det ukentlige renholdet ble 
utført av Mekkonnen fram til han sa opp stillingen 27.9.21. Vi ble da enige om å forsøke med 
renholdsdugnad ut året, og laget lister for å melde seg på. Vi vil rette en stor takk til alle som 
hadde mulighet til å være med på denne dugnaden! Selv om dette gjaldt for en begrenset 
periode, var vi klar over at menigheten ikke hadde medlemmer som kunne stå i en slik 
tjeneste over tid.  
Derfor, mens dugnaden pågikk, ble det arbeidet med å hente inn tilbud fra diverse 
renholdsfirma. Det ble Trøndervask AS som vi anså som beste alternativ, og de kunne starte 
etter nyttår. De vasker alle rom en gang i uken, hver mandag formiddag.   
 
Ved Credos egen bruk av lokalene (unntatt ved gudstjeneste)  
I og med at renholder vasker mandag, er vi avhengig av at credos egne brukere holder huset 
rent og ryddig i løpet av uka. Vi ber om at hver gruppe i menigheten som bruker bygget 
gratis, skal sikre at lokalene er reine før de forlater bygget. Det er utarbeidet egen instruks 
for dette. «Intern bruk av Credos lokaler» som henger på begge kjøkken. Vi ønsker jo at både 
våre egne brukere og eksterne leietakere skal komme til rene og ryddige lokaler! 
 
Ekstern utleie av lokalene 
Det var i 2021 (2020) 19 (14) eksterne leietakere, og de hadde totalt 42 (21) arrangement:  
- Kristent Fellesskap (Fin Fredag) 14 (5) 
- Årsmøter/GF/beboermøter 7 (7) 
- Selskap (2 konfirmasjon/4 barnedåp) 6 (4) 
- Heimdal mannskor 6 (0) 
- Plan B Vineyard 6 (0) 
- NLM Midt-Norge 1 (2) 
- Israelsmisjonen 1 (0) 
- Hedda damekor - julemesse 1 (0) 
  
Følgende borettslag i nærmiljøet hadde årsmøter/GF/beboermøter på Credo i 2021: J.O. 
Stavs vei 2, Handelsflåten 1, Heimdal terrasse, Vilhelmsmyr, Heimdal stasjon, Heimdalsveien 
22 og Sivert Thonstads vei 2. 
Fem bestillinger ble avlyst i april/mai på grunn av covid-19, men tre av bestillingene ble 
gjennomført senere på året.  
Plan B Vineyard inngikk i november 21 fast avtale for leie av lokalene hver søndag 
ettermiddag, etter Credo sin gudstjeneste.  
 
Annet 
Tilsynsbesøk 29.-31. oktober 
I forbindelse med tilsynsbesøket til John Arne Gladsø, fikk også diakonrådet en egen samtale 
med ham. Det var både nyttig og godt for oss, ganske ferske, diakoner!  Vi fikk satt ting litt i 
perspektiv, og fikk råd og oppmuntring fra en utenforstående, men samtidig kjent, 
tilsynsmann. 
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Takk 
Diakonrådet vil rette en stor takk til menigheten for stor offervilje, tålmodighet og 
overbærenhet, også i 2021. Selv om det ble et uvanlig år, og færre fysiske møter, har vi kjent 
at fellesskapet i menigheten har løftet oss! Særlig takk til morgenbønnegruppa for trofast 
forbønn gjennom hele året! Takk til alle dere som har tatt ansvar og brukt gavene deres til 
glede for Jesus og for menigheten! Vi vil også få takke Eldsterådet og pastor for det gode 
samarbeidet.  
Til slutt ønsker vi å gjøre Paulus bønn for Tessalonikerne til vår bønn, både for menighetens 
råd og utvalg, og for alle enkeltmedlemmer. 
 
«Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli 
bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer. 
Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det.» 1. Tess 5,23-24. 
 

Heimdal, 16. februar 2022 
 

 
Britt Larsen  Stig Vaulen  Jorunn Aabjørnsrød 

leder         
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SAK 5:  

 
REGNSKAP OG RESULAT for 2021 
Se eget hefte 
 
 
 
 
 
 
 
 
SAK 6:  
 
VALG AV REVISOR FOR 2022 
 
Forslag: 
Magnus Jakobsson velges som revisor for 
Credo Frikirke for 2022 
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Sak 7: Årsmeldinger for TJENESTEGRUPPENE 
 
Credo Familie/Credo Barnefamilier Friluft 
Spørsmål Utfylling 
Hvem har vært 
med i 2021? 

Leder: Gemmalyn Faustino Johansen  
Assistent leder: Familien Mortensen, Familien Lauvås, Familien 
Vestbøstad og Familien Thalseth og de andre barnefamilier som vil 
være med. 
 

Hva har dere 
gjort i 2021? 

Årsplan I år 2021 for Credo Familie/Credo Barnefamilier Friluft 
 

03.apr. 
Påskeeggjakt med forskjellige poster de må løses samt 
grilling og prating 

20. juni Høyt og Lavt i Trondheim 

12.sep Credo Familie Friluft tur til Estenstandmarka 

10.okt Credo Familie Friluft tur til Estenstandskog 

31.okt Venners Vennefest 

12.des. Jul i Sverresborg 

26.des. 
Juletrefest, med underholdning, konkurranser, 
juletregang og besøk av tre vise menn 

 
 
 

Har dere noen 
ønsker eller mål 
for 2022? 

 
Vi vil gjerne snakke mer sammen om dette med Credo Barnefamilie 
Friluft og Credo Familie med medlemmer. De er to forskjellige 
målgrupper. Credo Barnefamilier Friluft ble opprettet for at 
barnefamiliene i menigheten blir bedre kjent med hverandre. Credo 
Familie på den annen side er felleskap for alle aldre, ikke bare for 
barnefamilier. Vi håper å få bedre struktur på disse to gruppene, nå 
som Korona restriksjoner er opphevet. 
 

 
Gemmalyn Johansen 
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Tjenestegruppe: SØNDAGSSKOLEN 
Spørsmål Utfylling 
Hvem har vært 
med i 2021? 

Leder i vårsemesteret: Gemmalyn Faustino Johansen 
Assistent leder i vårsemesteret: Roy Gunnar Johansen, Lisa Johansen 
og Frida Johansen 
 
Leder i høstsemesteret: Gemmalyn Johansen, Turid Aas og Helga 
Thalseth 
Assistent leder: Roy Gunnar Johansen, Erika Johansen,  
Britt Larsen, Ingvild Lauvås, Elisabeth Jellestad 
 

Hva har dere gjort 
i 2021? 

Se vedlegg , Årsplan for Credo Søndagsskole år 2021. 
 
 

Har dere noen 
ønsker eller mål 
for 2022? 

Vi tenker å forbedre søndagsskoletilbudet i kirken ved å dele 
gruppen i to. Vi har begynt å se på AWANA som er på linje med 
Sprell Levende. Les mer om dette på linken her hvis du har lyst å få 
vite mer om dette: https://www.awana.no/om/  
 
 

 
Gemmalyn Johansen 
 
 
Totaloversikt over Credo Søndagskole 2021 
 

DATO TEMA FORM/STED LEDER Assistent 
03.01.2021 Jesus som tolvåring I 

tempelet Luk. 2, 39-52 
Laget FILM Gemmalyn  

 
 
 
Hele 
familien 
Johansen, 
mest Lisa 
og Frida 
når det er 
filmlaging 

10.01.2021 Embetsmannens sønn 
Joh. 4,46-54 

Laget FILM Gemmalyn 

17.01.2021 Jesus metter fem tusen 
Joh. 6, 1-15 

Laget FILM Gemmalyn 

24.01.2021 Underfullt laget Sal 139, 
1-18 0g 23-24 

Søndagsskole på 
Bratsberg Stadion 

Gemmalyn 

31.01.2021 Underfullt laget Sal 139, 
1-18 0g 23-24 

FILM Gemmalyn 

07.02.2021 Kong Salomos visdom 1. 
Kong 2, 10-12; 3,5-15; 
4,20-27, Ordsspr. 4 20-
27 

Søndagsskole på 
Bratsberg Stadion 

Gemmalyn 

14.02.2021 Kong Salomos visdom 1. 
Kong 2, 10-12; 3,5-15; 
4,20-27, Ordsspr. 4 20-
27 

Laget FILM Gemmalyn 

14.03.2021 Jesus salves I Betania 
Joh. 12 1-8 

Credo Frikirke Gemmalyn 
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28.03.2021 PÅSKE Kino for barn på 
Søndagsskolerommet  

Gemmalyn 

11.04.2021 Jesus salves I Betania 
Joh. 12 1-8 

Stabbursmoen skole Gemmalyn 

25.04.2021 Jesus salves I Betania 
Joh. 12 1-8 

Credo Frikirke Gemmalyn 

02.05.2021 Jesus viser seg ved 
Tiberiassjøen Joh. 21, 1-
14 

Credo Frikirke Gemmalyn 

09.05.2021 Jesus og Peter Joh. 
21,15-19 

Stabbursmoen skole Gemmalyn 

23.05.2021 Vær ikke bekymret Matt 
6,25-34 

Credo Frikirke Gemmalyn 

20.06.2021 De første Kristne Apg 
2,41-3,10 

Credo Frikirke Gemmalyn 

15.08.21 
 

Mennesket skal dyrke og 
passe på hagen 
(1.Mos.2,4-25) 

Credo Frikirke Gemmalyn Roy 

22.08.21 
 

Mennesket skal dyrke og 
passe på hagen 
(1.Mos.2,4-25) 

Credo Frikirke Gemmalyn Erika 

29.08.21 Jesus og barn (Mark 10, 
13-16) 

Credo Frikirke Ingvild Britt 

05.09.21 
 

Elia og enken I Sarepta 
(1. Kong 17, 1-16) 

Credo Frikirke Turid Britt og 
Rajy 

26.09.21 Elia vekker opp enkens 
sønn (1. Kong. 17, 17-24) 

Credo Frikirke Gemmalyn Ingvild 

03.10.21 Elia vekker opp enkens 
sønn (1. Kong. 17, 17-24) 

Credo Frikirke Gemmalyn  

17.10.21 Den lamme mannen 
(Mark 2, 1-12) 

Credo Frikirke Gemmalyn Britt 

24.10.21 Det store gjestebudet 
(Luk 14, 15-24) 

Credo Frikirke Gemmalyn Raymond 

31.10.21 Fariseeren og Tolleren 
(Luk 18,9-14) 

Credo Frikirke Gemmalyn  

07.11.21 Den rike bonden (Luk 12, 
13-21) 

Credo Frikirke Gemmalyn Roy 

14.11.21 Peter går på vannet 
(Matt 14, 22-34) 

Credo Frikirke Turid Britt 

21.11.21 Budskapet til Josef (Matt 
1, 18-25) 

Credo Frikirke Helga Elisabeth 

05.12.21 Jesus blir født (Luk 2, 1-
20) 

Credo Frikirke Gemmalyn  

12.12.21 Pepperkakebaking bade 
søndagsskole og Tweens 

Credo Frikirke Gemmalyn Elisabeth 

19.12.21 Pynting av pepperkaker Credo Frikirke Gemmalyn Roy 
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Tjenestegruppe: CREDO TWEENS 
Spørsmål Utfylling 
Hvem har vært 
med i 2021? 

Motivasjon: 
Credo Tweens ble til fordi menigheten manglet et søndagstilbud til 
de mellom 10-13 år, tweensa. Denne aldersgruppa er det svært 
viktig at vi ikke mister!  
Oppmøte: 
Det er 6 faste medlemmer, og oppmøtet varierer mellom 4 og 7 
unge. Tweensa uttrykker at de trives på CT, og den faste gjengen 
møter opp hver gaNG 

Hva har dere gjort 
i 2021? 

Samlinger:  
Vi startet et nytt arbeid med Credo Tweens (CT) i mai 2021. 
Målgruppe er 10-13 år og leder er Sigrun, hjelpeleder er Liv Jenny. 
Første samling var en kick-start med fokus på fellesskap og 
motorsykkel. Leif Lia og sønnen hans var med, og alle fikk prøve å 
mekke på motor og alle fikk motorsykkeltur. En herlig start! 
Høsten 2021 hadde vi 8 samlinger, i tillegg til at CT var med på 
menighetsweekenden på IMI Stølen. Vi var også med på 
fellesaktiviteten på «Høyt og lavt». CT hadde også en samling heime 
hos Sigrun i desember. 
Samlingene søndager består av felles bønn, samtale, undervisning, 
lek, konkurranser og hobbyaktiviteter. Vi bruker 
undervisningsopplegget «Aldri alene». 

Har dere noen 
ønsker eller mål 
for 2022? 

Innlemmelse i menigheten og hvordan vi opplever å bli møtt på 
behov: 
Jeg, Sigrun, opplever at vi har ganske god støtte i menigheten. Vi har 
forbedere, og jeg har bare møtt godvilje hos eldsterådet når det 
gjelder økonomisk støtte og hjelp til å skaffe «ny» tv. Det er 
imidlertid vanskelig å få med flere ledere. Det er også vanskelig å få 
med voksne til å komme for å dele troshistorie eller andre 
fortellinger fra livet. Dette ønsker jeg å ta opp i rett fora, for vi i 
Credo frikirke må øve oss i tanken om at de fleste kan bidra på 
steder man ikke nødvendigvis har fast ansvar! De unge trenger å 
høre fra levd liv, og at levd liv med Jesus betyr en forskjell. 
Videre framover: 
Jeg har satt opp 10 samlinger for våren 2022. Vi har i tillegg skissert 
ønske om økonomisk bidrag til sommeravslutningstur til 
Munkholmen i juni. Vi trenger mer engasjement fra flere voksne 
som vil hjelpe oss. Et genuint ønske om vekst i barne-og 
ungdomsarbeidet er lakmustesten for om vi er en levende 
menighet!- mener jeg. 

 
Sigrun L. Vestbøstad 
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Tjenestegruppe: CREDO UNGDOM 
Spørsmål Utfylling 
Hvem har vært 
med i 2021? 

Ungdommer mellom 12-20 år, flest knyttet til menigheten, men også 
andre/venner. Vi har vært ca 4-10 ungdommer og 2-3 ledere hver 
gang. Lederne: Gunnhild K. Mortensen (admin.leder), Richard K. 
Mortensen, Margrethe Mork, Raymond Thalseth, Liv Jenny Hestmo 
og Bjørn K. Jellestad 
 

Hva har dere gjort 
i 2021? 

Vi har gjort mye forskjellig. Vi har hatt klubbkvelder med brettspill, 
pizza og andakt, og vi har hatt diverse aktiviteter som klatring, 
skøyter, topptur, bowling/gokart, Pirbadet og kanotur. I påsken 
arrangerte vi LAN to dager, og det ble populært! 
 
 

Har dere noen 
ønsker eller mål 
for 2022? 

Vi ønsker å forsette med en kombinasjon av KLUBB og andre 
aktiviteter, og i tillegg har vi akkurat begynt med Ungdomsalpha som 
vi håper blir et flott og populært tilskudd. I tillegg ønsker vi å nå ut til 
flere ungdommer, og vi ønsker 1-2 ledere til.  
 
Vi håper på Credo Ungdoms første helgetur/overnatting, og må se 
an både interesse og ledig leirsted. 
 
 
 

 
Gunhild Kongshavn Mortensen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

Tjenestegruppe: BIBELBØNN 

Spørsmål Utfylling 

Hvem har vært med i 
2021? 

Vi er en åpen gruppe. Fire dager i uka var vi seks-ti deltagere på den digitale 
plattformen Whereby. Mandagskveldene var det bibellesning, fire-fem til stede på 
Whereby. Dersom vi kunne møtes i kirka på tirsdagene, var vi 10 - 15 til stede. 
I Nidarosdomen var vi tre-fire sammen på fredagene 

Hva har dere gjort i 
2021? 

Vi er en bønnegruppe. Opplegget var slik at vi ba ut fra bibelvers. I fjor leste og ba 
vi 2.Mos, 3.Mos(delvis), Salme 31-70, Mark, Joh, Gal, Fil, Kol, 1.-3. Joh 1.-2. Peter. I 
tillegg ba vi for kirkesamfunnet vårt, Credo, landet, våre forfulgte trossøsken, 
personlige ting  mm. Det ble både bønn og et dypdykk i Guds Ord.  

Har dere noen ønsker 
eller mål for 2022? 

Vi ber mye om at flere må bli med på Bibelbønn i Credo, og at andre menigheter 
må ta ideen. 
Vi ønsker å gi velsignelsen videre. 

 
  Turid Munkejord Aas 
  

Tjenestegruppe: FORBØNNSGRUPPEN 
Spørsmål Utfylling 
Hvem har vært med 
i 2021? 

Jorunn Øfsti, Arne og Kjersti Langslet Rygh. 
Arne og Kjersti avsluttet sin tjeneste sommeren 2021. 
 

Hva har dere gjort i 
2021? 

Vi har tilbudt forbønn under nattverden, etter gudstjenesten, og 
tatt ansvar for bønnemøtet før gudstjenesten. I tillegg har vi hatt 
ansvar for bønnekassen. Tilbudet har bare vært avbrutt av de 
gangene pandemien ikke gjorde det forsvarlig. 
 

Har dere noen 
ønsker eller mål for 
2022? 

Etter at Kjersti og Arne avsluttet sin forbønnstjeneste sommeren 
2021, er det nå et tydelig behov for flere forbedere. Vi ønsker oss 
både menn og kvinner. Idealet er at vi kan være et team på to og 
to, samt yngre og eldre; både menn og kvinner og gjerne fra flere 
nasjoner.  
 

 
Kjersti Langslet Rygh 
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Tjenestegruppe: ALPHA ONLINE 

Spørsmål Utfylling 

Hvem har vært med i 
2021? 

Vi har ikke hatt et normalt Alpha med stab siden pandemien kom. Det siste året 
har Bjørn Jellestad og Stig Vaulen vært med på Alpha Online, mens Ole Gustav Aas 
og Bjørn J. har ledet lunsjalpha. 

Hva har dere gjort i 
2021? 

Vi hadde ikke noe eget Alphakurs i vanlig betydning dette året, men vi delto på et 
nasjonalt Alpha Online både vår og høst. Om høsten var det flere med fra 
Trøndelag. I tillegg har vi hatt et lunsjalpha om høsten. 

Har dere noen ønsker 
eller mål for 2022? 

Våren 2022 håper vi på å kjøre Ungdomsalpha. På lengre sikt håper vi å komme 
igang igjen med mer utadrettet alpha mot unge voksne. 

    
  Bjørn K. Jellestad 
 

Tjenestegruppen: KIRKEVERTER 
Spørsmål Utfylling 
Hvem har vært 
med i 2021? 

Ole Gustav Aas, Delia B Løkken, Harald Larsen har vært med hele 
2021. Turid G. Aas og Tom Erik Håland sluttet til sommeren. Britt 
Helen Tøndevold tok permisjon fra oktober fra å stå i døra pga 
Covid-situasjonen, men fortsetter som leder for gruppen. Håper på å 
tre inn igjen så snart situasjonen endrer seg. 

Hva har dere gjort 
i 2021? 

 Året 2021 har jo vært et spesielt år med en del ekstra utfordringer 
med å lage oversikt over fremmøtte de søndagene vi har kunnet ha 
møter. 
Ellers har vi nå blitt en så liten gruppe at i løpet av høsten måtte vi 
prøve å lage et samarbeide med kirketjenerne hvor vi hjelper dem 
før og etter møtene og de prøver å få til å stå i døren oppe ca 10-15 
min før møtet starter.  Kirkevertene står nede og tar i mot fra ca 
10.30. Som før må vi jo ha et spesielt øye for nye og vise disse til 
rette. Hvis kirketjeneren har anledning til å telle kollekten sammen 
med oss rett etter gudstjenesten så hjelper denne til med kollekten, 
hvis ikke må kirkeverten spørre en annen i kirken, som ikke er i 
dennes egen familie, om å hjelpe til med kollekt.  
Her håper vi jo på velvillighet når vi spør dere.   
  

Har dere noen 
ønsker eller mål 
for 2022? 

 Vi ønsker jo å bli flere igjen så vi kan stå sammen to og to, hvor en 
kan møte menigheten nede og en oppe.  Godt å være to i denne 
tjenesten.  

 
Britt Helen Tøndevold 
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Tjenestegruppe: KIRKETJENERE  
Spørsmål Utfylling 
Hvem har vært 
med i 2021? 

Stig Vaulen( leder) 
Valdemar Finanger 
Elisabeth Jellestad 
Torstein Løkken 
 

Hva har dere gjort 
i 2021? 

Har vore eit «annarleis» år, pga. Korona. Har hatt mest fokus på 
smittevern. Avstand mellom stoler, antiback, m.m 
Fra høsten vart kirketj. og kirkev. slått sammen til ei gruppe fordi 
begge mangler folk. 
 
 

Har dere noen 
ønsker eller mål 
for 2022? 

Samme som før, minst ein til i teamet vårt. 
 
 

 
Stig S. Vaulen 
 

Tjenestegruppe: ESTETISK GRUPPE 
Spørsmål Utfylling 
Hvem har vært 
med i 2021? 

Synnøve C. Wikeby (frem til sommeren), Jorunn Aabjørnsrød, 
Elisabeth Jellestad.  
Tusen takk for innsatsen til Randi Stalheim. Hun gikk ut av tjenesten 
dette året. Tusen takk også til Synnøve for det hun har bidratt med! 
 

Hva har dere gjort 
i 2021? 

Vi har bidratt med pynt av alteret, anretningsbordet og lillesalbord 
til gudstjenester, sendinger og andre møter, og til livet i kirken 
gjennom året. 
Vi har hatt planleggingsmøter med bibel og bønn, samtale og 
praktisk arbeid. 
 

Har dere noen 
ønsker eller mål 
for 2022? 

Målet for tjenesten er å bidra til skjønnhet og orden i Guds hus – til 
ære for Gud og glede for mennesker.  
Vi ønsker å fortsette arbeidet på en god måte. 
Vi skal lage en veiledning med bilder slik at det blir lett for andre å 
vikariere for oss, men vi ønsker oss veldig en fast medarbeider. 
 

 
Elisabeth F. Jellestad 
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Tjenestegruppen: KIRKEKAFFEN 
 Spørsmål Utfylling 
Hvem har vært 
med i 2021? 

Ann Helland, Arnhild Kvaal, Gunnlaug Finnanger, Jorunn Aabjørnrød, 
Mari Hansen, Marit Halvorsen, Randi Sandstad.  

Hva har dere gjort 
i 2021? 

 
Vi har gjort istand alt til kirkekaffen. Lagd kaffe, te og saft,  grunnet 
pandemien, har kjeks og servietter blitt lagt i pappkrus og delt ut til 
hver enkelt der de sitter, etterfulgt av drikke. 
Vi er vanligvis 2 på kirkekaffen, og har i tillegg fått hjelp av 2 til 
utdeling til hver enkelt etterpå. 
 
Etter kirkekaffen, har vi tørket av bord, skylt kaffe- og te kanner, evt 
tømt- og satt inn i oppvaskmaskin, ryddet og vasket benker på 
kjøkkenet. 
 
Randi har satt opp kirkekaffe listene. 
 
Randi har kjøpt inn det som trengs til kirkekaffen: Kaffe, te, saft, 
kjeks, servietter og engangsutstyr.  

Har dere noen 
ønsker eller mål 
for 2022? 

 
Ser fram til en mer normal situasjon, hvor vi kan forsyne oss fra 
anretnings bordet i gangen, og sitte ved småbord igjen. At 
kirkekaffen kan være et sted med stor trivsel, og hvor fellesskapet 
blir ytterligere styrket. 
 
Kirkekaffe gjengen er svært trofast, men vi kunne godt vært en 
ekstra.  

 
Randi Sandstad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

Tjenestegruppe: LYD OG BILDE 
Spørsmål Utfylling 
Hvem har vært 
med i 2021? 

Anders Maudal, Øystein Vaulen,  
Michael Johansen, Nikolai Lauvås, Roy Gunnar Johansen, Valdemar 
Finanger. Nyrekruttert, men ikke kommet inn i turnus ennå:  Svein 
Halvorsen. 
Takk til Adrian Johansen og John Olav Jenssen som har betjent bilde 
og lyd de siste årene.   
 

Hva har dere gjort 
i 2021? 

Styre lyd og bilde når menigheten er samlet til gudstjenester mm. 
 

Har dere noen 
ønsker eller mål 
for 2022? 

Det er mange som har gjort en heroisk jobb med å betjene lyd og 
bilde dette året spesielt med de utfordringer pandemien har gitt oss. 
Samtidig har vi sett en rekke ganger hvor sårbare vi er når noen har 
vært syke eller vært berørt av pandemien. Det har vist oss at vi 
trenger flere som kan dele på oppgavene. 
Vi trenger også en overordnet person som har ansvar for opplæring 
og utvikling av teknikken. 
 

 
Valdemar Finanger 
 

Tjenestegruppe: NABOSANG 
Spørsmål Utfylling 
Hvem har vært 
med i 2021? 

På grunn av begrensninger rundt covid-19 har det kun vært Bjørn 
Jellestad og Irene Sandberg Sæther som har vært med på Nabosang i 
2021 
 

Hva har dere gjort 
i 2021? 

Vi har hatt Nabosang tre ganger: 23. juni, 29.september og 1. 
desember. Samling før påske utgikk pga korona-situasjonen. 
Nabosang går ut på å være med på ukens samlingsstund i 
omsorgsboligene i J.O.Stavs vei 1. Vi spiser lunsj, prater og synger 
sammen med dem og Bjørn har andakt. 
 

Har dere noen 
ønsker eller mål 
for 2022? 

Vi ønsker å ha nabosang fire ganger i 2022,- til påske, sommer, høst 
og jul, i samsvar med naboenes ønsker. 
Vi håper det blir mulig at flere fra menigheten kan være med på 
nabosangen i 2022.  
Vårt mål er todelt – å formidle Jesus og å være et medmenneske/til 
oppmuntring for dem. 
 

 
Irene Sandberg Sæther 
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Tjenestegruppe: MISJONSGRUPPEN 
Spørsmål Utfylling 
Hvem har vært 
med i 2021? 

 
Jorunn, Oddfrid og Margrethe har vært medlemmer i 
misjonsgruppa. Den er nå oppløst som gruppe, men vi har fordelt 
oppgaver slik at vi sikrer fortsettelse av de forpliktelsene 
menigheten har gått inn i, både med tanke på Noracta og 
kontaktmisjonærer fra Frikirken. 
 

Hva har dere gjort 
i 2021? 

Misjonsgruppa har vært samlet både formelt og uformelt. Vi har 
hatt møte med Noracta på Wherby, hvor David Muturi har deltatt 
fra Kenya, sammen med Øystein Garcia de Presno  
Vi har i løpet av året tatt imot rapporter og bønneemner fra David 
og formidlet disse til Morgenbønn 
Vi har også ivaretatt forbindelse med våre kontaktmisjonærer, og 
videresendt bønneemner og nyhetsbrev til Morgenbønn. 
Noen søndager har vi også deltatt med forbønn under 
gudstjenesten. 
 

Har dere noen 
ønsker eller mål 
for 2022? 

 
Vi fortsetter å ha jevnlig kontakt med Noracta ved at bønneemner 
relatert til dette arbeidet kommer inn fra David i Kenya, og sendes 
videre til Morgenbønn. 
På samme måte opprettholdes forbindelsen med våre 
kontaktmisjonærer via deres nyhetsbrev hvor bønneemner derifra 
deles med Morgenbønn. 
 
Vi har et ønske om å lage en collage av bilder fra arbeidet Noracta 
driver i Kibera slummen i Nairobi som kan henges opp på veggen i 
kirka som en påminnelse om den forpliktelsen Credo har gått inn i. 
 
 

 
Margrethe Mork 
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Tjenestegruppe: HUSSTYRET 
Spørsmål Utfylling 
Hvem har vært 
med i 2021? 

Bjørn Helland (leder) 
Harald Larsen (gikk ut av styret sommeren 2021) 
Valdemar Finanger 
Anders Maudal (gikk inn i styret sommeren 2021) 
 

Hva har dere gjort 
i 2021? 

Husstyret har stort sett hatt et godt arbeidsår i korona-året 2021, selv med 
bytte av medarbeider halvveis og leders reduserte kapasitet 2. halvår. 
Utviklingen av søndagsskolerommet fortsatte 1. halvår i 2021 med 
nedføring av internettkabel fra 2. etg. til kjelleren, slik at kjelleren nå har 
like god internettdekning som oppe.  
Årlig kontaktmøte med Elveseter somhuseier ble startet opp 17.03.2021., 
der saker av felles interesse kan tas opp og drøftes. Vi tar sikte på 
kontaktmøte 2 nå i mars 2022.  
Med ny og klarere fordeling av parkeringsplasser i bakgården og nye 
parkeringsskilt, måtte også Credo gjennomgå og klargjøre sine 
parkeringsmuligheter i bakgården og andre steder rundt bygget. Dette ble 
kommunisert til menigheten med skriv og oppslag våren 2021.  
Navneskilt på veggen mot nord (mot Circle K) kom på plass til alles 
tilfredshet. Og lysrørene i navneskiltet på veggen mot øst (langveggen) ble 
skiftet. 
Anders begynte sin tjeneste i Husstyret med å gå in i og utvikle en 
vaktmester-funksjon for menigheten. Han har etablert «Vaktmester-
permen» som alle kan finne i gangen utenfor kjøkkenet i 2. etg. og skrive 
inn smått og stort som må ordnes i våre lokaler. Systemet fungerer meget 
bra, og Anders har tatt tak i tjenesten på en forbilledlig måte. 
Vår-dugnaden med rengjøring og rydding ble igjen gjennomført på korona-
vis over langs i april-juli med påmelding til jobbene. 
Brann evakueringsøvelse ble planlagt i desember, men så utsatt til 2022, 
bl.a. i påvente av at korona-restriksjonene skulle lettes. 
 

Har dere noen 
ønsker eller mål 
for 2022? 

Brannvern-opplegget må ha en full gjennomgang i 2022.  
Lageret må ryddes og oppgraderes innenfor de rammer vi har innerst i 
kjelleren. Et større/bedre lagerrom annet sted ble dessverre ikke aktuelt 
likevel.  
Bjørn Hellands kapasitet til aktivt arbeid i Husstyret er vesentlig redusert fra 
2. halvår 2021, og denne situasjonen vil vedvare ut 2022. 
 

 
 Bjørn Helland 
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Tjenestegruppe: VEKSTGRUPPER  
Spørsmål Utfylling 
Hvem har vært 
med i 2021? 

Ole Gustav Aas 
Bjørn Helland (leder) 

Hva har dere gjort 
i 2021? 

Vi søker å inspirere til deltakelse i vekstgrupper i menigheten og 
følger opp medlemmer og vekstgruppe-ledere ved behov mht. 
fordeling av nye medlemmer og reorganisering av gruppene, samt 
spørsmål om opplegg for vekstgruppesamlingene. I 2021 har 
gruppene fortsatt å bruke Manuscript Bible Study (MBS) som 
metode i sine Bibel-studier. De fire gruppene har brukt denne Bibel-
studiums-metoden som sin foretrukne metode gjennom året.  
Korona har også preget vekstgruppenes virksomhet i 2021. 
Alternativene for den enkelte gruppe til å møte på vanlig måte har 
vært å møtes i kirka eller på nettet (whereby) eller også avlyse 
møtene for en kortere periode. 
Ved inngangen til 2021 hadde vi 4 vekstgrupper med ca. 40 faste 
deltakere, og denne situasjonen har vært stabil over flere år nå 
(2017, 2018, 2019 og 2020). 
Bjørn Hellands kapasitet til aktivt arbeid med vekstgruppe-utvikling 
er vesentlig redusert fra 2. halvår 2021, og denne situasjonen vil 
vedvare ut 2022. 

Har dere noen 
ønsker eller mål 
for 2022? 

Vi har kontinuerlig fokus på hvordan kan vi forberede oss på å ta 
imot nye i Bibel-gruppene, og vi sørger for at alle nye gruppe-
aktuelle så langt som mulig får kokrete tilbud til å bli med.  
Positiv holdning til nye i gruppa generelt og til å dele gruppa om 
nødvendig er da også en viktig faktor. Etablering av ny gruppe kan 
best skje med at et par-tre stykker fra 2 eller 3 grupper går ut og 
danner ny gruppe sammen med helt nye deltakere.  
Lederutvikling i Bibel-gruppene kan skje med ledelse på omgang og 
stedfortreder som samtalepartner for gruppeleder. Vekstgruppe-
lederne kan også være samtale-hjelp for hverandre i forhold til 
spørsmål som det er godt for lederen å få drøfte med andre utenom 
gruppa. Og vekstgruppe-lederne som forum kan løse problemer og 
sørge for Credos videre utvikling av gruppene i Fellesskap. 
Regelmessig kommunikasjon i menigheten for videre utvikling av 
Credos gruppe-konsept er ønskelig. 
Samtidig er det et ideal med størst mulig frihet for den enkelte 
gruppe til å finne den beste formen og framgangsmåten for seg 
innenfor en god bibelsk ramme. 
Vi vil fortsette med MBS som vår anbefalte, foretrukne 
bibelstudium-metode også i året og årene som kommer. 

 
Bjørn Helland 
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SAK 8:  
 
VALG AV DIAKON 
 
Forslag: 
Jorunn Aabjørsnrød gjenvelges som diakon for 3 år. 
 
 
 
 
SAK 9:  
 
ORIENTERINGER 
 
 
 
 
 
 
SAK 10:  
 
ÅPEN MIKROFON 


