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Årsmeldingen 
Strategiske hovedpunkter 
Pinsemenigheten Sentrumkirken Strømmen har i 2020 drevet virksomhet i henhold til 
menighetens formål. Vekslende vilkår grunnet pandemi og smittevern har gjort arbeidet 
utfordrende, men likevel vedvarende. Det rettes en stor takk til alle ansatte og frivillige 
medarbeidere som i 2020 har bidratt til å gjøre det mulig! 

Av stategiske hovedpunkter sist år, kan nevnes 

• Ansettelse av ny pastor, Fred Håberg, fra 1. april 
• Ansettelse av ny barne- og familieleder, Marte Myren, fra 1. august 
• Økt satsning på smågruppearbeidet 
• Større oppmerksomhet rundt kirkens rolle lokalt («Mer Strømmen») 
• Satning på helhetlig trosopplæringsplan, «Jesus hele livet» 
• Ny logo 
• Gudstjenesteutvikling  

Økonomiske hovedpunkter 
Menighetskassen fikk et positivt driftsresultat på 207.846 kroner og den totale økonomien 
balanserte ved årets utgang på vel 6 millioner kroner. 

Driftsmessige hovedpunkter 
I løpet av årets 52 søndager er det vanligvis fysiske samlinger i Sentrumkirken på 46 av 
dem. I 2020 ble det tallet 30, mens en de resterende 16 søndagene måtte møtes foran 
skjermen på Zoom eller Facebook. Tilsvarende utfordrende har det vært i barne- og 
ungdomsarbeidet, der de fulle konsekvenser av hvilken påvirkning nedstengingen har hatt 
på barn og unges helse, tro og tilhørighet til fellesskapet, enda ikke er klarlagt. 
Sentrumkirken har med utgangpunkt i en hyppig og regelmessig møtefrekvens i lederrådet, 
forsøkt å kombinere udiskutabel etterlevelse av gjeldende smittevernsregler med en aktiv 
holdning av å legge til rette for aktivitet, relasjoner og fellesskap på de måter en har sett 
mulig i de ulike faser av pandemien.  

«Er det noe 
svært viktig som 
leserne bør 
gjøres 
oppmerksom på? 
Bruk en 
sidestolpe for å 
fremheve det.» 
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Fremtidsutsikter 
Siden Kjell Ruud ved innvielsen av lokalet i Mysethveien 1 uttalte at Sentrumkirken skulle 
være midt i Strømmen – i dobbelt forstand, har Sentrumkirken etter beste evne forsøkt å 
gjøre Jesus synlig for lokalområdet og hvor vi ellers måtte bo – med Den Hellige Ånds hjelp.  

Sentrumkirken hadde ved årsskiftet et lederråd bestående av Solveig Johnsrud, Robert 
Østreng, Anita Bekkesletten Hykkerud, Truls Liland og Fred Håberg. Samarbeidsklimaet i 
lederrådet er godt. De ansatte ved årsskiftet var:  

• Fred Håberg, pastor i 60 % stilling (70 % fra 1. januar 21) 
• Marte Myren, barne- og familieleder i 40 % stilling 
• Hanna og Daniel Hykkerud Aadahl, ungdomsledere i til sammen 40 % stilling 
• Karin Fjerdingby, menighetssekretær i 20 % stilling 

Sentrumkirken har et stort antall frivillige og motiverte ledere og medarbeidere som kjenner 
tilhørighet til fellesskapet og delaktighet i visjonen. Kirkens egentlige grunnlegger, Jesus 
Kristus sa: «Jeg vil bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.» 
Mennesker som har gått foran i det lokale arbeidet på Strømmen har bidratt til å få 
Sentrumkirken der den er i dag. Det er vår vurdering av Sentrumkirken ved utgangen av et 
2020 som på alle måter ble annerledes enn forventet, like fullt ser fremtiden lyst i møte og 
representerer et rikt mangfold av mennesker i alle aldre og med ulike bakgrunner som har 
lyst til å skape den. 

 

Fred Håberg 
Pastor 
19. mars 2021 
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Statistikk  
Medlemmer: 203 (198) 

Tilhørige: 102 (96) 

Totalt: 305 (294) 

Døde: 2 
Otta Brænna og Rakel Teigel 

Døpte: 3 
• Nathalie Fjerdingby 
• Henriette Hoel 
• Nilgon Bonyad 

Nye medlemmer: 5 
• Terje Moen Peréz 
• Joselyn Moen Peréz 
• Marit Håberg 
• Fred Håberg 
• Fredrik Kaleb Håberg 

Nye tilhørige: 6 
• Natalie Moen Peréz 
• Elena Moen Peréz 
• Sigrid Østreng 
• Ester Margrete Østervold Gjermundshaug 
• Runa Tofte Myren 
• Elina Louise Aadahl 

Utmeldte: 1 
 

Det er gledelig å 
se at nye 
mennesker finner 
veien til 
fellesskapet. 



S. 04  Regnskapssammendrag 
   

 

Regnskapssammendrag 
Til tross for at mange av Sentrumkirkens vanlige møtesøndager i 2020 ble digitale, økte 
inntektene til menighetskassen med 43.000 kroner sammenlignet med 2019, og landet bare 
63.000 kroner under budsjett.  

At menigheten i 2020 ansatte pastor i 60 % stilling fra 1. april og barne-og familieleder i 40 
% stilling fra 1. august, forklarer økningen i kostnader ansatte med 402.000 kroner. 

Sum andre kostnader ble 57.000 kroner lavere enn i 2019 og 309.000 kroner lavere enn 
budsjettert. 

Summen av dette medførte et driftsmessige overskudd i menighetskassen på 207.846 
kroner, noe som er gledelig sett i forhold til det budsjetterte underskuddet på 15.800 kroner. 

Et blikk på balansen viser at Sentrumkirkens samlede økonomi i 2020 vokste med i overkant 
av 400.000 kroner med en utgående balanse på 6.040.473 kroner. 
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Årsregnskap 
Resultatregnskap 
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Balanseregnskap 
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Revisjonsrapport 
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2020 oppsummert 
Sentrumkirken Strømmen er en 95 år gammel pinsemenighet med en visjon om å se en 
stadig voksende kirke med helhjertede etterfølgere av Jesus som i fellesskap utbrer Guds 
rike og er en positiv og sterk innflytelse på samfunnet vi er en del av.  

Visjonen og verdiene inkluderende, helhjertede, synlig, relevant og nyskapende kan forstås 
slik.  

 

Målt mot visjonen er det betimelig å spørre om Sentrumkirken i 2020 var en voksende kirke. 
Gudstjenestebesøk og antallet som deltar i smågrupper, kan være indikatorer på det. Og 
selvsagt medlemskap i kirken og dens ulike grupper og aktiviteter. Svaret for 2020 var litt, 
Sentrumkirken vokste i det minste på noen områder.  

Vokste antallet etterfølgere av Jesus eller ble de som allerede følger ham mer helhjertede? 
Det er det vanskelig å si noe sikkert om. Vi kan i det minste håpe at svaret er ja, samtidig 
som det ikke er gitt at pandemien har ført alle nærmere Jesus. 

Utbredte vi Guds rike i fellesskap gjennom 2020? Ja, på ulike måter bidro vi til det, gjennom 
misjon, forkynnelse som gjennom sosiale medier har funnet veien til nye mennesker, eller de 
hverdagslige handlinger den enkelte har stått for som har gitt et glimt av at Gud er nær. 
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Kanskje vi i tiden fremover kan tenke enda klarere rundt hva det innebærer for oss å i 
fellesskap utbre Guds rike, og hva vi må se etter for å se om vi har lykkes. 

Satte vi spor i 2020? Å være en positiv og sterk innflytelse på samfunnet vi er en del av, er 
kanskje det vanskeligste å måle. Samtidig gir siste del av visjonen retning til en drøm vi 
deler – at vi skal få bety en forskjell. At vi gjør Strømmen bedre. At vi er lys og salt. 

 

Et tilbakeblikk på 2020 bringer takknemlighet over det vi som kirke evnet å være til tross for 
begrensningene. Av eksterne talere kan vi nevne Sara Jensen, Marit Landrø, Hege Skavern, 
Elin Bergly Almvik, Bård og Carmen Bratlie, Ragnhild Williamson, Øystein Gjerme, Andreas 
Hegertun, og Evangeliesenteret og Trond Eriksen. I tillegg deltok menighetens egne med 
forkynnelse: Hanna og Daniel Hykkerud Aadahl, Karin Fjerdingby, Anita Bekkesletten 
Hykkerud, Truls Liland, Robert Østreng og Fred Håberg. 

Fra de ulike avdelingene kan det ved henvendelse fremvises egne årsrapporter, men her 
nevnes at  

• Det ble født 4 babyer inn i menigheten i 2020. 
• Søndagsskolen hadde 37 betalende medlemmer og over 50 barn innom i løpet av 

2020. Tre aldersinndelte grupper har gitt barna et godt tilbud med engasjerende 
undervisning etter oppsatt plan. Barnekirke en gang i måneden på tvers av 
gruppene ble høst en fin måte å samles på. Nye medarbeidere har kommet til siste 
året, men fortsatt færre enn behovet tilsier.  

• Rejoice Kids har 10 medlemmer i koret og Marianne Johnsrud Dahle som 
hovedleder. Året ble naturligvis preget av avlysninger og utsettelser, men ga også 
fine opplevelser for koret. 

• Tentro hadde avslutningssøndag i september med 6 elever, med 7 elever i nytt kull. 
• Påskeleiren ble gjennomført digitalt på Zoom med ca. 30 deltakere. 
• LOFTET hadde 20-30 ungdommer på de fysiske samlingene. Ungdomsarbeidet 

ledes av Hanna og Daniel Hykkerud Aadahl, med Maria Undelstveit, Sebastian 
Rolén og Melodi Ghorbani i u-team. Nedstengning har medført en leting etter gode 
digitale alternative møteplasser. 

• Høstleiren i september på Sole gjestegård ble en flott opplevelse for de om lag 80 
som deltok 

• Sentrumkirken Brass besto av 19 medlemmer og fikk et veldig annerledes år med 
avlysninger av mange øvelser og planlagte opptredener. At en av gruppens egne, 
Andreas, gikk bort i april, gjorde året ekstra spesielt. 



S. 18  2020 oppsummert 
   

 

• Strikkekafeen fikk ikke gjennomført julemessen som tidligere med fant et digitalt 
alternativ og samlet inn et betydelig beløp til syriske flyktningbarn i Jordan. 

• Kafeen viste stor kreativitet og fikk til utendørsservering (med eller uten telt) en 
rekke søndager i høst. 

• 60 +, under ledelse av Solveig Johnsrud og team, fikk gjennomført en godt besøkt 
samling i september. 

• Herrens aften, ledet av Arvid Johnsrud, samlet 10. mars en stor gruppe menn med 
Andreas Hegertun som gjest. 

• Sentrumkirkens samtaletilbud under ledelse av Ester Rolén er jevnlig benyttet og 
har kapasitet til å gi rom for den gode samtalen med enda flere. 

• Smågruppelederkurs med utgangpunkt i digital undervisning fra Øystein Gjerme la 
grunnlaget for etablering av nye grupper og tilslutning til taleserien Jesus 100 dager.  

• Misjonsarbeidet har fortsatt både i Mexico, Jordan og Spania, selv om Sølvi og Per 
Rønhovde måtte tilbringe store deler av 2020 i Norge.  

• Prep-kurs ble gjennomført i høst med 6 deltakerpar. 
• Verdiverksted-kvelder før sommeren viste oss at det er mulig å få til meningsfullt 

fellesskap og gode samtaler digitalt. 
• AR takket av Rune Austeng som leder og fikk Marcus Gjermundshaug som ny leder. 
• Eiendomsutvalget pusset opp pastorkontoret, monterte rullestolheis mellom u.etg. 

og 1. etg og skaffet ny kaffemaskin på kjøkkenet. Det ble også utført diverse 
vedlikehold på Mysethveien 1B. 

• … og mye mer og mange flere kunne nevnes. 
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Kontaktpersoner 
 

 

Fred Håberg 
Pastor 
Tlf. 919 20 204 
fred@sentrumkirken.net 

 

Solveig Johnsrud 
Daglig leder 
Tlf. 452 92 690 
solveig.johnsrud@gmail.com 

    

 

Karin Fjerdingby 
Menighetssekretær 
Tlf. 976 66 277 
post@sentrumkirken.net 

  

 

Menighetsinformasjon 
Sentrumkirken Strømmen 
Myrsethveien 1, 2010 Strømmen 
Tlf. 452 92 690 
www.sentrumkirken.net 
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