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Året i Fjell menighet på en side 
 
2019 var på mange måter et veldig godt år for Fjell menighet, og det vil årsrapporten bære preg av: 
 
Nabokafeen er en stor suksess med 57% økning i antall besøkende på torsdagene fra høsten 2018 til høsten 
2019 (fra 896 til 1403 på samme antall ganger).  Økningen er enda mer tydelig om man sammenligner 
vårsemesteret 2019 (750 besøkende på 12 torsdager) med høstsemesteret 2019, hvor økningen blir på over 
80%. Vi er veldig takknemlige for den store gjengen med frivillige som gjør en fantastisk innsats, i 2019 også 
med velkomstsvakter. 
 
Gøy med musikk hadde et flott år med et gjennomsnitt på 46 barn og voksne hver onsdag i semesteret til 
hjemmelaget middag og påfølgende musikktimer tilpasset alder. Nå deltar barn fra Gøy med musikk på alle 
Små og store-gudstjenester. 
 
I trosopplæringsarbeidet, som for det meste skjer i samarbeid med Strømsø og Tangen, er et av de store 
tingene som har skjedd i 2019 opprettelse av Kirkens teaterskole, som har gitt flotte tilbud for skolebarn i 
skoleferier og helger. Vi hadde en konfirmantgruppe på 5 flotte jenter som menigheten satte stor pris på å bli 
litt kjent med, selv om det meste av opplegget foregikk sammen med konfirmantene i Strømsø menighet.   
 
Et annet lyspunkt i 2019 var at vi fikk rekord i antall julevandringer (15). Årsaken til dette var at alle elevene 
fra 1. og 2. klassene ved Fjell skole deltok på julevandringene. I tillegg deltok som vanlig barnehagebarn 
både på julevandringene og påskevandringene. 
 
Gudstjenestene er selve pulsen i arbeidet vårt, og det ukentlige gudstjenestetilbudet er veldig viktig fopr 
menigheten. I 2019 startet vi opp med jevnlige kveldsmesser 3 ganger i semesteret. Vi husker også spesielle 
gudstjenester som da biskopen var på besøk i mars; da vi jubilerte og innsatte og takket i august;  og da vi 
hadde konfirmasjon av 5 flotte ungdommer i september. Til sammen økte gudstjenestebesøket med 9% i 
2019, og tallet på nattverdgjester økte også markert sammenlignet med 2018 (37%). 
 
Staben er viktig i menigheten, og 2019 var preget av at kirketjener Wenche var sykemeldt gjennom hele året, 
men også av at vi dette året fikk en ny sokneprest i fast stilling med Christoffer Tjelle. Vi kunne glede oss 
over at diakon Signe Myklebust fra og med sommeren 2019 fikk Fjell kirke som 100% arbeidsplass, selv om 
stillingen som integreringsdiakon (50%) har hele byen som nedslagsfelt. I november dro staben på studietur 
til Gøteborg som ble positiv og gav viktige erfaringer. 
 
2019 preges av stor oppslutning på våre tradisjonelle arrangement på 2. påskedag og lillejulaften, vår første 
jubilantfest, rekordmange på dugnad i mai (20!), kjoleslipp i slutten av mai, jubileumsfest i august, 
menighetsrådsvalg i september, frivillighetsfest med utdeling av JA-prisen til Kirsten Skille i november og 
mange, flotte kulturkvelder og konserter spredt utover året. 
 
2019 var året da Forandringshuset virkelig tok kjelleren i bruk og etablerte seg som et flott tilbud til ungdom i 
byen, og spesielt på Fjell. Å ha Kirkelig Dialogsenter med Ivar Flaten i spissen i Fjell kirke er svært positivt 
for menigheten og skaper mange gode synergier. 
Vi ser mange gode vekselvirkninger av samarbeidet med begge, men en så stor bruk av kjelleren krever 
også mer vedlikehold og oppfølging. Vi har vært takknemlige for Kirkelig Fellesråds innsats med nye 
utelamper og noe malearbeidet på ytterveggene. Det viktigste gjenstår likevel: utbedre lekkasjer i tak, utbedre 
yttervegg og vinduer i nord-øst og få reparert ventilasjonsanlegget, alt samen Kirkelig Fellesråds ansvar. 
Innvendig er det store løftet i 2019 at vi fikk realisert nytt kjøkken og ferdigstilling av nytt lysanlegg i 
kirkerommet. 
 
Vi har mye å være takknemlige for i Fjell menighet. Ikke minst er vi takknemlige for at så mange frivillige 
velger å bruke tid og krefter og energi på å være med på å skape Kulturkirken Fjell. Også i 2019 hadde vi 
rundt 9000 besøkende på våre egne arrangement. Dette tallet tilsvarer tallene for 2018, da vi hadde dobbelt 
så mange dager med ungdomskafé. 
 
Ikke minst er vi takknemlige over at vi fikk et så godt og solid menighetsråd, som tiltrådte i november 2019. 
Rådet har allerede startet opp et viktig arbeid med å utvikle ny langtidsstrategi og arbeidsplan for 2020. Vi 
tror og håper det gode arbeidet vil fortsette og takker også det avtroppende menighetsrådet for flott innsats! 
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1.0 Menighetsrådet 
 

Menighetsråd frem til 31.10.2019 
 
Faste representanter:    Vararepresentanter: 
Eilin Ekeland, leder     Bjørnulf Borge, nestleder 
Egil Fladmark      Ingrid Lycke Ellingsen 
Jørgen Haugseth     Hans Olav Kongsvik (permisjon) 
Annette Weberg     Bodil Johannessen 
Kirsten Skille       
Anne Merete Waal Jensen 
Christoffer Tjelle, sokneprest (vikariat frem til 25.08.19) 
 
Nytt menighetsråd fra 01.11.2019 
 
Faste representanter:    Vararepresentanter: 
Eilin Ekeland, leder     Jørgen Haugseth 
Ingvild Tågvold Flaten, nestleder   Christian Theiste 
Halldis Kirkeng, sekretær    Mariette Korsrud 
Anita Helgerud Johansen, vara Fellesrådet   Berit Bastiansen                                                    
Bjørnulf Borge      Jan Einar Langedal 
Egil Fladmark, medlem i Fellesrådet      
Christoffer Tjelle, sokneprest  
 
Menighetsrådet hadde 7 ordinære møter i 2019 (23.01, 20.2, 25.4, 12.06, 20.08, 25.09 og 13.11). I tillegg 
hadde rådet et ekstraordinært møte den 5.5 i forbindelse med ansettelsessaken av ny sokneprest. 2 møter 
ble avlyst (24.3 og 16.10). Da det nye MR startet opp ble det avholdt et felles møte (det siste ordinære 
møte i MR – 13.11) med erfaringsutveksling og hvor det nye rådet konstituerte seg. 
 
Vi praktiserer fortsatt tilnærmet likhet mellom medlemmene slik at også vararepresentanter kalles inn til alle 
møter og deltar på lik linje med de faste representantene. I tillegg har tidligere medlem i rådet Ingrid Lycke 
Ellingsen blitt oppnevnt som vår «seniorkonsulent» og vil bli innkalt med talerett i det nye rådet.   
 
Til sammen ble det behandlet 72 saker i 2019 (91 saker i 2018 og 68 saker i 2017) 
 
Menighetsrådet innkalte til menighetens årsmøte på søndag 24. mars. Der ble årsrapport og regnskap for 
2018, samt budsjett for 2019 lagt frem. I tillegg fikk vi besøk av leder i Forandringshuset Kim André Vian 
Bjerkestrand som informerte om det nyoppstartede Forandringshuset som holder til i kirkens kjellerlokaler.    
 
 
MR-utvalg og andre råd og komiteer med representanter fra MR 
 
Kulturkomiteen KU  
Komiteen har planlagt og gjennomført kirkens kulturkvelder. Kulturkomiteen består av Per Roar Ekeland, 
Egil Fladmark (MR), Kjell Nilsen, Anne-Kathrine Bondø, Grethe Rognan, sokneprest Christoffer Tjelle og 
kantor Galina Trintsoukova (leder). Grete Rognan gikk ut av utvalget før jul i 2019.   
 
Trosopplæringsutvalg TR (Dette må Kjersti kvalitetssikre) 
Det er felles trosopplæringsutvalg for Strømsø, Strømsgodset, Fjell og Tangen og ledes av trosopplærer 
Kjersti Reknes. I 2019 har Jantje Wedegärtner vært Fjell menighets representant.  
 
Diakoniutvalget DI 
Utvalget har hatt delansvar for noen gudstjenester og ellers jobbet med å videreutvikle diakonale tiltak. 
Utvalget ledes av diakon Signe Myklebust. Medlemmer: Ingrid Lycke Ellingsen og Ingvild Tågvold Flaten.  
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Representasjon i styrer og råd  

 Eilin Ekeland har sittet i prostirådet og var leder der i 2019. 

 Jørgen Haugseth har vært representant i Drammen kirkelige fellesråd, med Egil Fladmark som 

vararepresentant. Fra 1. november ble Egil Fladmark representant, med Anita Helgerud Johansen 

som vararepresentant.  

 Ingrid Lyche Ellingsen har vært kontakt for Kirkens Nødhjelp og Kirkens Bymisjonen. 

 Bjørnulf Borge og Eilin Ekeland er valgt inn i Kirkelig dialogsenter i Drammen.  

 Soknepresten representerte Fjell kirke på DOTLs årsmøte og ledermøte.  

 
Arbeidsgrupper i menigheten 
Gøy med musikk GMM 
Det serveres middag til foreldre og barn på onsdager. Galina koordinerer gruppen som lager og serverer 
mat, og ordner kjøkkenet etterpå 
 
Vaktmesterteam VM 
En gruppe frivillige utgjør et vaktmesterteam for oppfølging av underetasjen. De sørger for at utleie blir fulgt 
opp med utlevering av nøkler og etterkontroll, småreparasjoner osv. De ser også etter uteområdene rundt 
kirka. Kirsten Skille i MR er koordinator for dugnader ute og inne. 
 
Dugnad DU 
Hvert år arrangerer vi minst en dugnad i og rundt kirken. Mange er engasjerte her, og i 2019 hadde vi 
rekordstor deltakelse.  
 
Gudstjenestehjelpere KL, KV 
Gudstjenesten gjennomføres med frivillige klokkere og kirkeverter. Ingvild Tågvold Flaten koordinerer 
denne tjenesten.  
 
Bevertningsgruppe kirkekaffe og konserter KK 
Ingvild Tågvold Flaten har koordinert kirkekaffe etter alle gudstjenester. Brita Borge har hatt ansvaret for 
bevertning ved kulturarrangementer i samråd med kulturkomiteen. Det er svært mange som bidrar som 
kakebakere og på kjøkkenet. 
 
Nabokafeen NK 
I samarbeid med Galterud skole har vi hatt kafeteriatilbud i storefri (kl. 11.40 – 12.20) på torsdagene. Våre 
frivillige medarbeidere forbereder mat, serverer og rydder etterpå. I deler av året har elever fra «Innsats for 
andre» ved Galterud Ungdomsskole bidratt som medhjelpere. Diakon Signe Myklebust koordinerer tiltaket 
og de frivillige.   
 
Pilegrimsvandring PI 
Gruppe som forbereder og gjennomfører pilegrimsvandringen fra Gamle Skoger kirke til Fjell kirke i august / 
tidlig høst.  
 
TV-aksjonen TV 
I oktober hvert år er Fjell kirke innsamlingsstasjon for TV-aksjonen. Frivillige medarbeidere forbereder og 
gjennomfører innsamlingen. Anita Helgerud Johansen koordinerte arbeidet i vår bydel i 2019.  
 
Aerobic for kvinner AK 
To ganger i uka gjennomføres trening i underetasjen. Frivillige administrerer og følger opp diverse 
oppgaver. 
 
Dialog og nettverk NE 
Fjell kirke er et møtested for alle. Alle frivillige bidrar til dette. Noen er spesielt aktive i tiltak og aktiviteter 
rettet inn mot kulturmøte og dialog 
 
Kjoleslipp KS 
Salg av second hand-klær, catwalk, kafé og konsert. 
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Vennskapsmenigheten ME 
En gruppe jobber med vennskapsbesøk til og fra Melton og Ufford i Suffolk, Storbritannia. Gruppen består 
av folk som har deltatt på turer til vennskapsmenigheten. Høsten 2019 ble det arrangert et møte med folk 
som er interessert i å delta på nytt vennskapsbesøk til England i mai 2020.  
 
Andre frivillige AN 
Her samler vi små og store aktiviteter som ikke ellers er nevnt. Det kan være oppgaver med foto, lyd, 
trosopplæringsaktiviteter, som for eksempel babysang og juletrefesten, Fjell bydelsdag osv.  
 
 
Frivillige medarbeidere 
Antall frivillige medarbeidere har holdt seg stabilt i 2019.  Vi har nå notert 85 personer som bidrar på ulike 
måter i menighetens virksomheter og arrangementer. Vi har i år ikke tatt med hvilke oppgaver de 
forskjellige gjør, da det så lett blir feil her. Mange gjør ulike oppgaver og bidrar på kryss og tvers. Noen 
bidrar ved et spesielt arrangement i året, mens andre bidrar ukentlig.  
 
 

Navn 

Amina Sulaiman Alahrachi 

Anette Marcussen 

Anita Helgerud Johansen 

Anne Karine Skarre 

Anne Merete Waal Jensen 

Anne-Kathrine Bondø 

Annette Vibeke Weberg 

Arzanne Devitre 

Asbjørn Ludvik Stavem 

Astrid Jørgensen 

Bassam Alaa Eldin 
Alshawa 

Berit Bastiansen 

Berit Bondø 

Berit Lippert 

Bjørnulf Borge 

Bodil Johannessen 

Brita Borge 

Brit Fladmark 

Brit Ornum 

Brit Ulriksen 

Brit Wall 

Christian Theiste 

Dana Bjerkelind 

Egil Svein Fladmark 

Eilin Ekeland 

Else-Liv Kortner Faye 

Eva Pernille Opdal 

Gerd Skogheim 

Gisle Grahl-Jacobsen 

Grete Elisabeth Rognan 

Grete Haug 

Grethe Karin Trogstad 
Stavem 

Gunn Johansen 

Halldis Kirkeng 

Helge Johansen 

Ida Risberg 

Ingjerd Sveen 

Ingrid Lycke Ellingsen 

Ingvild Tågvold Flaten 

Irene Johansen 

Irena Novanska 

Ismail Burak Akkan  

Jadwiga Ihlen 

Jan Haug 

Jan Einar Langedal 

Jantje Wedegärtner 

Jogita Reide-Skrastina 

Jorunn Lyng Haugseth 

Josef Plocinski 

Jørgen Haugseth 

Kasper Eliassen 

Kirsten Juliane Skille 

Kjell Nilsen 

Kristin Hefte 

Kåre Langeteig Gulhaugen 

Laila Ellinor Kaasa 

Linn Maria Kierulf 

Lill Tone Grahl-Jacobsen 

Liv Benedicte Sontum-
Tenhovaara 

Margrethe Renaa 

Maria Mercedes Gomez 

Marie Henriette Korsrud 
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Martha Østvoll 

Nahrin Gharib Irgens 

Nastaran Samavat 

Per Arne Faye 

Per Erik Marheim 

Per Roar Ekeland 

Randi Tørvi 

Roger Hennum 

Rolf Johan Skille 

Rolf Kåre Østrem 

Rosemarie Euphrasia 
Johansen 

Saiqa Chaudry 

Sanne Merethe Svoren 

Skaiste Arvan 

Stian Åsberg 

Toril Naper Hauge 

Toril Røgeberg 

Turid Hallan Buarøy 

Tove Synøve Halvorsen 

Victor Borisovich Riakhine 

Zeenat Alizai 

Øystein Wall 

Åse Marie Harket 

 
 

 
Viktige saker for menighetsrådet i året som har gått 
 
2019 har vært et år uten de store og tunge sakene. Også dette året har vi gjennomført 
arbeidet på en god måte og med en god stemning i rådet.  
 
Menighetsrådsvalget 9. september ble en viktig sak i 2019. MR satte ned en 
nominasjonskomité bestående av Per Roar Ekeland (leder), Rolf Skille og sokneprest 
Christoffer Tjelle. Komiteen hadde 3 møter og jobbet godt med å finne gode og tilstrekkelig 
antall kandidater. MR opplevde at kandidatene gjenspeilte en god bredde i forhold til kjønn, 
alder og bakgrunn. Selve valget ble gjennomført uten problemer og hvor flere fra menigheten 
var engasjert som valgmedarbeidere. Oppslutningen om kirkevalget var på 13%. 237 av de 
1776 stemmeberettigede brukte stemmeretten sin (noe bedre oppslutning enn i Tunsberg 
samlet, og litt over de samlede nasjonale tallene). Det nye rådet startet opp i november. 
 
2019 var preget av endringer i staben. MR var spesielt involvert i arbeidet med ansettelse 
av ny sokneprest. MR uttalte seg på et ekstraordinært møte den 5. mai, og lot ellers MR-
leder Eilin representere rådet i ansettelsessaken. Rådet var også tilstede da saken var til 
behandling på bispedømmerådsmøtet den 20. mai hvor Christoffer Tjelle ble enstemmig 
tilsatt i tråd med MR sin anbefaling.  
 
Viktige saker handlet om oppgraderinger og vedlikehold av kirken. Det store arbeidet 
med å få et nytt kjøkken i 1. etasje ble gjennomført etter nyttår, med Kirsten Skille som 
koordinator og Rolf Skille og Jan Haug som spesielt viktige frivillige arbeidere. Dette året ble 
det også installert nytt lysanlegg i kirken og sommeren 2019 startet det opp et arbeid med å 
oppgradere lydanlegget. Alle disse prosjektene ble gjennomført som et resultat av at 
menighetsrådet var aktive med å søke om eksterne økonomiske midler.  
    
Ellers har menighetsrådet jobbet for at små og store aktiviteter også i 2019 kunne vokse og 
blomstre.  
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2.0 Administrasjon  
 
Staben består av:  
Sokneprest Christoffer Tjelle    100% (20% avsatt til prostitjeneste) 
Dialogprest Ivar Flaten     20% i prostiet (av dette en del i Fjell menighet) 
Diakon Signe Myklebust    50% (+ 50% i fellesrådet som integreringsdiakon) 
Kantor Galina Trintsoukova    80% (+ 20% i fellesrådet) 
Kirketjener Wenche Solbakken   50% (sykemeldt i hele 2019) 
Vik. kirketjener Finn Rune Karlsen  30% (fra august 2019 + 50% i Åssiden menighet) 
Trosopplærer Kjersti Haave Reknes  100% i fellesrådet  – en del av staben i Fjell 
 

 Christoffer jobbet som 100% vikar frem til 30.06.19. Etter ferie og oppsigelsestid i Oslo, 

kom han tilbake som fast sokneprest fra og med 25. august.  

 Ivar er en dialogprest og daglig leder i Kirkelig dialogsenter i 80% med kontor i Fjell kirke. 

I tillegg er han 20% prostiprest. Som prostiprest vikarierer han på sokneprestens 

frisøndager og deltar ellers på enkelte stabsmøter og er en del av stabsmiljøet. 

 Kjersti har ansvar for trosopplæring i Strømsø, Strømsgodset, Fjell og Tangen 

menigheter og er i tillegg teamleder for alle trosopplærere i Drammen prosti. Hun har 

kontor i Fjell kirke. 

 I tillegg er Runar Reknes ansatt som kateket i Strømsø, Tangen og Fjell menigheter. 

Runar har kontor i Strømsø og er en del av staben der. Runar har ansvaret for 

konfirmantene fra Fjell (Det var 5 konfirmanter i 2019). Fra sommeren 2019 fikk Runar 

halvannet års permisjon fra stillingen, og Grete Bergersen vikarierer for ham, også hun 

som en del av staben i Strømsø.    

 Signe fikk fra 1.8.2019 en 50% stilling som integreringsdiakon i Drammen 

fellesrådsområde, i tillegg til sin stilling som soknediakon i Fjell. Hun har Fjell kirke som 

base også i dette arbeidet.  

 Hannah Eriksen Bolstad har vært engasjert som kirketjener ved de fleste gudstjenester.  

Staben i Fjell har samarbeid med staben i Strømsø og Tangen både når det gjelder 
sommergudstjenester, konfirmantopplegg, babysang og trosopplæring ellers. Vår 
trosopplæringssone omfatter Strømsø, Strømsgodset, Fjell og Tangen, og gir flere 
samarbeidsmuligheter. 
 
Den norske kirke har felles administrasjonskontor for alle menighetene og kirkelig fellesråd i 
sentrum. Kontoret tar blant annet hånd om administrasjon av kirkelige handlinger og føring 
av regnskap for menigheten. Jorunn Lyng Haugseth er vår spesielle kontaktperson på det 
felles kirkekontoret, og vil fra 1. januar 2020 bli menighetsforvalter for Fjell menighet (samt 
for Tangen / Strømsø og Strømsgodset), med en fast kontordag i Fjell hver uke.  
 

 
 

Staben i Fjell, sommeren 2019: Fv: Galina, Kjersti, Ivar, Signe og Christoffer.                                

Wenche var sykemeldt i 2019. Vikarkirketjener Finn Rune var på plass i august 2019. 
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3.0 Statistikk fra kirkelig årsstatistikk  
 

 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

Antall medlemmer: 1910 1951 1962 2072 2157* 1964 

Antall døpte i Fjell kirke 3 5 5 7 4 6 

Dåpbarn i Fjell kirke, som bor i Fjell 2 5 1 5 1 3 

Antall døpte i sognet 7 10 6 8 3 11 

Antall konfirmerte i Fjell kirke: 5 0 2 6 6 2 

Antall vigsler i Fjell kirke: 1 0 0 0 0 0 

Antall gravferder: 30 30 30 33 37 33 

Antall gravferder i Fjell kirke 2 0 1 4 1 2 

Antall gudstjenester i sognet: 51 50 49 77 77 46 

Antall deltakere på gudstjenester: 2484 2275 2215 2583 2845 1902 

Antall deltakere nattverd 1207 888 786 796 913 914 

Antall kulturarrangementer: 14 14 17 15 13 11 

Offer til egen virksomhet: 43074 40115 47429 28615 37 919 31 085 

Offer til andre: 37003 35571 49025 69937 40 245  41 021 

Fast givertjeneste: 19500 24245 28240 30670 24 320  28 462 

* Menighetsgrensene justert i 2015. 

 

4.0 Menighetsrådets virksomhetsområder i 2019 
 

Våre satsingsområder for året var: 
 
Fjell menighet og kirke skal være aktiv bidragsyter til et godt nærmiljø i bydelen  

 Være et møtested på tvers av generasjoner, kultur, tro og livssyn og fortsatt være 
aktive i dialogarbeid mellom religioner 

 Styrke samarbeidet med skolene i bydelen 
 
Styrke eksisterende aktiviteter 

 Aktivt invitere inn til aktivitetene, gudstjenester og kulturarrangement 

 Bevisstgjøre vår identitet som kirken som møtested for alle, også i et flerkulturelt miljø 

 Styrke relasjonen til konfirmantene, gjerne ved å ha en tettere kontakt med 
aldersgruppen før konfirmasjonen. 

 Prøve ut noen kveldsgudstjenester med noe enklere liturgi. 
 
Flere frivillige 

 Etablere systematikk til å invitere nye inn til konkrete og passe omfattende oppgaver 
de behersker, med mål både om at oppgaver blir gjort men også at alle opplever at 
de bidrar.  

 Ivareta de som er frivillige på en god måte 
 
Kommunikasjon 

 Aktiv bruk av sosiale medier og nettverk for å formidle det som skjer i kirken.  
 
Økonomi 

 Være aktive på å søke fondsmidler 
 
Grønn menighet 

 Løfte fram miljøperspektivet og at vi er en grønn menighet 
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Menighetsrådets vurdering 
 
Fjell menighet og kirke skal være aktiv bidragsyter til et godt nærmiljø i bydelen  
 
Vi opplever at Fjell kirke også i 2019 stod fram som en god bidragsyter for et godt nærmiljø i 
bydelen. Mange av våre kulturkvelder og andre arrangement har vært godt besøkt, og 
er en døråpner til kirken for mange. I 2019 hadde vi en fullsatt kveld med fokus på flyktninger 
og organisasjonen «Dråpen i havet», det var også en spennende temakveld med 
overskriften «Familieliv i Norge». Samarbeidet med andre organisasjoner rundt disse 
kveldene er en svært viktig del av prosjektene. Det var til sammen i underkant av 9000 
besøkende på våre egne arrangement i 2019.  

 
Døråpner for kirken er også Nabokafeen, Gøy med musikk og våre andre diakonale tiltak. 
Diakon og prest er aktivt med på ulike arenaer i bydelen og med kommunen, og særskilt 
diakonen har et enestående nettverk som benyttes aktivt. I september hadde vi åpen kirke i 
forbindelse med aksjonen «Åpne Hellige Rom», og i etterkant av terrorangrepet i Bærum 
deltok vi utenfor moskeene i bydelen i aksjonen «trygg i bønn», og åpnet opp kjelleretasjen i 
kirken for nabomoskéen som følte utrygghet i sin egen moské.   

 
Samvirke med Forandringshuset har også slått ut i full blomst i 2019. Forandringshuset 
har fått en stor aktivitet i 2019, og spesielt på torsdagene og fredagene er Fjell kirke i bruk til 
ungdomsaktiviteter. Dette, sammen med vår egen nabokafé, gjør at enda flere ungdommer 
får et positivt fritidstilbud i bydelen, og får et positivt forhold til Fjell kirke. 

 
Dialogsenteret, med Ivar Flaten i spissen, er også med på å sette Fjell kirke på kartet, og 
flere i staben har deltatt og medvirket på studiebesøk og møter hvor erfaringene med 
dialogarbeidet i Fjell kirke og i bydelen er i fokus.   
 
Et nytt tilbud i 2019 var Jubilantfesten i april, hvor alle som fylte 70, 80 eller 90 år i 2019 ble 
invitert. Festen på dagtid i kirken ble en suksess, og den positive responsen invitasjonene 
fikk inspirerer til at dette må bli en tradisjon.  
 
Kontakten med skolene ble styrket i 2019. I forhold til Galterud skole ble det et godt 
samarbeid med elever fra valgfaget «Innsats for andre» som bidro under gjennomføring av 
nabokafeen og de parallelle aktivitetene i regi av Forandringshuset i kjelleretasjen.  
I forhold til Fjell skole ble kontakten styrket gjennom deltakelse av alle 1. og 2. klassene på 
julevandringen.  
 

 
Styrke eksisterende virksomhet. 
 
Gudstjenestene og mange av våre aktiviteter har vært preget av god og økende 
oppslutning. Det har vært tilstrekkelig med frivillige og mye positivitet. 
 
Et eksempel er Gøy med musikk, som også i 2019 var stor suksess med et gjennomsnitt på 
46 barn og voksne hver uke. Menighetsrådet er imponert over hva Galina og hennes frivillige 
får til og gleder seg også over at de to åpne arrangementene i 2019 med mini-operaen Hans 
og Grete i april og julevandring i november fikk veldig god oppslutning. Det er også en stor 
glede at barn fra Gøy med musikk nå synger på alle Små- og storegudstjenester.  
 
Den åpne holdningen i forhold til bruk og samarbeid i forhold til andre grupper og leietakere 
medfører mer aktivitet og mer energi, som igjen er positivt for kirken og miljøet. Dette handler 
spesielt om Kirkelig Dialogsenter og Forandringshuset, men også samarbeidet med 
Kammerkoret Apollon, som i hele 2019 har hatt Fjell kirke som fast øvingssted. 2019 var året 
hvor vi hadde spesielt mange eksterne konserter i kirken, særskilt i desember.  
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Nabokafeen er vesentlig styrket i 2019, på tross av at åpningstidene ble halvert (etter at 
skolen fikk egen kantine). Besøket er vesentlig høyere, og vi har nå fulle hus i begge 
menighetssaler hver torsdag.  
 
I 2019 hadde vi 5 konfirmanter i Fjell. Det var en stor opptur etter at det ikke var noen i 
2018. Konfirmantgruppen deltok på en del gudstjenester i Fjell kirke, men hadde ellers 
konfirmantopplegget sitt sammen med konfirmantene fra Strømsø og Tangen. I 2019 ble det 
bare oppmeldt 3 konfirmanter fra Fjell, og kun en av dem vil ha selve konfirmasjonsdagen i 
Fjell kirke.  
 
Gudstjenestebesøket økte med 9% i 2019. Det er vi veldig takknemlige over! Selv om det 
fortsatt er små tall og enkeltgudstjenester trekker opp mye, ser vi at det jevnt over er mer folk 
på gudstjenestene i 2019 enn i 2018, og besøkstallene på alle de tre høytidsgudstjenestene 
på førstedagene steg markant. Den vesentlige økningen i antall nattverdgjester er blant 
annet et resultat av at vi i 2018 hadde nattverd på de aller fleste små og storegudstjenester.  
 
Flere frivillige 
Vi får stadig nye frivillige medarbeidere, mens andre takker av. Det ser ut som om de som 
engasjerer seg som frivillig, opplever det ordentlig givende og lystbetont. Frivilligfesten i 
november er en god anledning til å fremheve frivillige. Vi har nå rundt 85 frivillige 
medarbeidere, som er om lag det samme som i 2018.  
 
Den store oppslutningen om Frivilligfesten viser at mange setter pris på å være frivillig i Fjell, 
og det gjør også den nær fulltallige deltakelsen av frivillige på sommeravslutningene som 
flere av gruppene har.  
 
Kommunikasjon 
Det viktigste som skjedde i 2019 handler om at menigheten fikk opp en ny nettside. Selv om 
mye arbeid gjenstår, og nettsiden mer enn noe er et kontinuerlig prosjekt er dette viktig og 
veldig positivt.  
 
Ellers vurderer menighetsrådet Facebooksiden til kirken som en veldig viktig kanal. Også i 
2019 økte antall følgere med 15% til 745 (per 18.02.2020). Siden har vært mye i bruk både 
med innlegg og bilder om hva som skjer, og promotering av kommende arrangement.  
 
Menighetsrådet støtter kulturkomiteens nye politikk med betalte annonser på facebook, som 
alternativ for langt dyrere annonser i Drammens Tidende. I 2019 forsøkte vi også med 
enkelte facebook-annonser for gudstjenester etc. Dette er erfaringer vi ønsker å fortsette 
med.  
 
Menighetsrådet er glade for at vårt lille informasjonshefte «Nytt fra Kulturkirken Fjell» igjen 
blir utgitt, og ser at heftene blir lest og tatt med hjem.  
 
Ikke minst er det positivt at Fjell kirke også i 2019 var synlige i media på ulike måter. Dette 
er viktig for å skape bevissthet og kjennskap til arbeidet vårt og bidrar til å styrke omdømmet 
vårt som en aktiv aktør spesielt i forhold til diakoni, dialog og kultur. Mange av oppslagene 
har hatt fokus på Dialogprest Ivar Flaten og Dialogsenteret, men gjennom dette profileres 
også Fjell kirke og arbeidet vårt.  
 
Økonomi 
Menighetsrådet satser systematisk på å følge opp søknader til fonds og legater. Det gir 
resultater. Både Lyches fond, Einar Juels legat, Anders Jahres Humanitære Stiftelse og 
Sparebanken Øst / Spire har tildelt midler i 2019. 
 
Løfte fram miljøperspektivet og at vi er en grønn menighet 
Her har vi ikke lykkes med å gi dette større fokus enn tidligere år.   
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Faste aktiviteter 

 
Diakoni 

 Nabokafeen, torsdager kl. 11.40-12.20.  

 Fjell i bevegelse: Aerobic for kvinner mandag og onsdag kl. 19.00-20.00 

 
Kultur 

 Om lag en kulturkveld i måneden.  

 
Gudstjenester 

 En gudstjeneste for små og store i måneden 

 Andakt på Fjell bo- og service annenhver onsdag kl. 11.00 i partallsuker 

 Ekstra musikalske innslag på de fleste gudstjenester.  

 Fellesgudstjenester med Tangen og Strømsø om sommeren.  

 

Barn/unge 

 Babysang på Strømsø menighetshus på fast basis torsdager kl. 12.00.  

 Gøy med musikk onsdager kl. 16.30 

 Nabokafeen, torsdag kl. 11.40 – 12.20  

 Konfirmasjonsundervisning i samarbeid med Strømsø (5 konfirmanter fra Fjell i 
2019) 

 

Stabens rapporter fra virksomhetsområdene følger her: 
 

4.1 Gudstjenester og kirkelige handlinger 
Ansvarlig: Sokneprest Christoffer Tjelle 
 
Gudstjenester og oppslutning 
De ukentlige søndagsgudstjenestene er en av bærebjelkene i Fjell menighet. I 2019 hadde vi 
som tidligere et tilbud om gudstjenester på alle søndager, med 9 unntak, mest på sommeren 
da vi til sammen har 6 fellesgudstjenester i Tangen og Strømsø kirker.  
 
Den jevnlige, ukentlige gudstjenestepulsen er svært viktig for menigheten, og vi opplever en 
økende oppslutning i forhold til de siste årene. Ser vi på 37 av de ordinære 
søndagsgudstjenestene i Fjell i 2018 og 2019, økte oppslutningen fra gjennomsnittlig 35 
besøkende til 40 (14% økning). Ser vi på alle gudstjenester samlet var økningen på 9,2% fra 
2018 til 2019, til et samlet besøk på 2484.  
 
På tross av at det var en ekstra gudstjeneste med nattverd i 2018 (40) så økte tallet på 
nattverdgjester fra 888 til 1207 (36%) i 2019. Dette handler for eksempel om 
jubileumsgudstjenesten og flere små- og storegudstjenester med nattverd, men enda mer at 
det var jevnt over flere på de fleste gudstjenester.    
 
Et særtegn med Fjell menighet er at vi har få dåp i kirken (3 i 2019 og 5 i 2018) og sjelden 
gudstjenester som preges mye av trosopplæringstiltak, korbesøk og konfirmanter. I mange 
menigheter utgjør dette en stor del av de besøkende. I Fjell kirke kommer det stort sett folk 
som finner veien til gudstjeneste uten skriftlig invitasjon, og mange kommer jevnlig. Ser vi 
hvordan oppmøtet er i andre, vesentlig større menigheter, på en ordinær gudstjeneste uten 
dåp, så er oppslutningen vår god. Samtidig er vi sårbare fordi tallene er såpass lave reelt 
sett. Det vil derfor være en stor styrke for menigheten å styrke gudstjenesteoppslutningen.   
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Statistikk på gudstjenester 

 2019 2018 2017 

Type Antall Frammøte Antall Frammøte Antall Frammøte 

Gudstjeneste på søn- 
og helligdag 

46 1974 46 1813 45 1725 

Gudstjeneste utenom 
søn- og helligdag  

5 568 (484 
skoleGT) 

4 462 4 490 

Nattverdgjester 39 1207 40 888 36 786 

Små og store-gudstj. 9 473 (53) 8 488 (61) 10 560 (56) 

Juledag 1 30 1 18 1 15 

Påskedag 1 44 1 18 1 29 

2. påskedag 1 48 1 22 1 39 

Pinsedag 1 55 (1 dåp) 1 24 1 34 

Julaften 1 130 1 139 1 125 

 
Gudstjenestene utenom søndager og helligdager handler om skolegudstjenestene for Fjell 
skole og i 2019 også Lillejulaften, som hadde 84 deltakere (i 2018 ble denne regnet som 
søndagens gudstjeneste).  Vi ser at oppslutningen om skolegudstjenestene er tilbake på om 
lag samme nivå som i 2017, men en betydelig nedgang fra årene før, hvor det lå på rundt 
600 deltakere. Dette motiverer til en sterkere innsats rundt samarbeid om 
skolegudstjenestene.   
 
Kveldsgudstjenester 
Nytt i 2019 var at vi startet opp med kveldsgudstjenester en gang i måneden (februar, mars 
og mai og så september, oktober og november). Dette hadde vært et ønske fra 
menighetsrådet og dette første året bygget vi videre på Iona-gudstjenestene som det har 
vært tradisjon for i Fjell kirke for en del år tilbake. Gudstjenestene kjennetegnes av en 
enklere og mer jordnær liturgi, sanger fra den keltiske – skotske tradisjonen, lystenning, 
nattverd og påfølgende kveldsmat. Alt i alt opplever vi at det har vært en god erfaring, som vi 
vil fortsette med, men i en endret form: Fra vinteren 2020 vil en viktig del av kveldsmessene 
handle om en samtale med en spesiell gjest og dette medfører også endringer i liturgien, og 
en nedtoning av Ionatradisjonen. Dialogprest Ivar Flaten er spurt om å ta et hovedansvar for 
samtalene med gjestene, og gjestene vil i stor grad være personer som har deltatt i Kirkelig 
Dialogsenters podcast «Ypsilonsamtaler».  
 
Spesielle gudstjenester 
Blant de spesielle gudstjenestene i 2019 vil vi trekke frem søndag den 24. mars med 
årsmøte, besøk av biskop Jan Otto Myrset og innvielse av nytt kjøkken. En annen viktig 
gudstjeneste far jubileumsgudstjeneste på søndag 25. august med innsettelse av ny 
sokneprest, avskjed med tidligere sokneprest og markering av ny integreringsdiakon.  
 
Små og storegudstjenestene 
 
En gang i måneden i skoleåret har vi Små- og store gudstjeneste. Dette er en fin variasjon i 
gudstjenestetilbudet, og både små og store setter pris på trommespill, korsang med Gøy 
med musikk-barna, ringdanser og en enklere og mer leken gudstjeneste.  
 
Andakter og gudstjenester på Fjell Bo- og Servicesenter 
Hver onsdag kl. 11 i partallsuker inviterer diakon eller sokneprest til musikkandakt i stua på 
Fjell Bo- og Servicesenter, med kantor Galina som en trofast og dyktig musiker ved pianoet. 
Andaktene samler jevnt over mange folk, og det er mye fokus på allsang, med både salmer 
og andre kjente allsanger. Galina har alltid med noen musikkstykker på piano, og det er 
tekstlesning, andakt, trosbekjennelse, fadervår og velsignelse. Nytt i 2019 var at vi også 
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hadde påskeandakt på 1. påskedag. Siste søndag før jul ble menighetens 
hovedgudstjeneste lagt til Fjell Bo- og Servicesenter. Vi hadde til sammen 24 
musikkandakter i 2019 (inkludert påskeandakt og gudstjeneste).  
 
Vikarer 
På Sokneprest Christoffer Tjelles frisøndager har dialogprest Ivar Flaten vært vår faste vikar. 
Menigheten setter stor pris på dette, og som aktiv kirkegjenger og dialogprest, deltar han 
også som medliturg på enkelte andre gudstjenester. Utover Ivar var det vikarprester på 3 
gudstjenester sommeren 2019, samt på 2 andre gudstjenester hvor Jan Otto Eek og Dag 
Arne Roum tjenestegjorde.  
 
Andre ting 
For andre år på rad hadde vi ikke Langfredagsgudstjeneste i Fjell kirke. Grunnen til dette var 
at vi valgte å støtte opp om den økumeniske langfredagsvandringen i Drammen sentrum. 
Dette ble en flott vandring med bønnestasjoner og lesninger, og en ordning vi fortsetter med i 
2019.  
 
Pilegrimsvandringen ble i 2019 avlyst på grunn av dårlige værvarsler. Da dagen kom ble 
været OK, men avlysningen ble likevel opprettholdt med og i stedet ble det arrangert en 
forenklet gudstjeneste i Fjell kirke med påfølgende suppeservering. Prest var soknepresten i 
Tangen, Marit Skogesal.  
 
Det er tilbud om kirkekaffe med hjemmebakst eller kveldsmat etter alle gudstjenester, og vi 
opplever at mange blir igjen og setter pris på tilbudet. Det er frivillige, med Ingvild T. Flaten 
som koordinator, som har det fulle ansvaret for kirkekaffen i peisestua.  
 

Kirkelige handlinger 
 
Fjell har lite kirkelige handlinger. Dette har sammenheng med at vi er en liten menighet, men 
også at mange velger mer tradisjonelle kirkebygg til dåp, vigsel etc. For å legge til rette for 
flere kirkelige handlinger i Fjell kirke, har vi en tradisjon for gratis lån av menighetslokaler i 
forbindelse med kirkelige handlinger.  
 
Dåp 
Det var bare 3 dåp i Fjell kirke i 2019. Samtidig ser vi at det til sammen var 8 barn i vår 
menighet som valgte å døpe barna sine, men alt for mange valgte å gjøre det i andre kirker. 
  
Det er en stor utfordring at vi ikke lenger får beskjed om barnefødsler til medlemmer av 
menigheten opphørte høsten 2018. Det arbeides med å få til en tilsvarende ordning, men 
inntil videre må vi jobbe bedre med informasjon og reklame for dåp.  
 
En positiv utvikling i slutten av 2019 er at det i løpet av de første 5 månedene av 2020 er 
planlagt 7 dåp i Fjell kirke, og i tillegg vil 3 barn fra Fjell bli døpt i andre kirker. I hele 2019 var 
det 6 dåp i andre kirker av Fjellbarn, og bare 3 dåp i vår egen kirke.  
 
Menighetsrådet vedtok i 2019 å fortsette tilbudet om gratis lokaler til dåpsselskap for barn 
som døpes i vår kirke. Dette blir jevnlig benyttet av dåpsfamilier.  
 
Konfirmasjon 
Etter et år i 2018 hvor ingen valgte å konfirmere seg i Fjell kirke, hadde vi i 2019 hele 5 
konfirmanter. Selv om konfirmantene hadde det aller meste av opplegget i Strømsø, var det 
virkelig flotte ungdommer som deltok på flere gudstjenester og gjorde en flott innsats som 
medhjelpere på gudstjenester. I 2019 er det igjen kun 3 konfirmanter i Fjell, og hvor bare en 
vil ha selve konfirmasjonen her i Fjell kirke (eget opplegg. Konfirmasjon den 31. mai – første 
pinsedag)  
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Vielser 
Vielser er en sjeldenhet i Fjell kirke, og i 2019 var det bare 1. Vi kan absolutt informere 
tydeligere om at Fjell kirke er en god ramme for kirkelige vielser, også på andre dager enn 
lørdager. Sokneprest og kantor tar imidlertid ansvar for vielser som skjer i andre kirker, i 
turnus med de andre prestene og kantorene i byen.  
 
Gravferder 
I 2019 var det 30 gravferder i soknet, som er nøyaktig det samme tallet som i 2017 og i 2018. 
Helt unntaksvis er det gravferd fra Fjell kirke, i 2019 bare ved 2 anledninger. Dette kan vi 
løfte frem som en god mulighet. Vi får veldig positive tilbakemeldinger fra dem som velger å 
ha gravferden i kirken vår. Spesielt positivt med muligheten til å ha minnesamvær i 
naborommet. Den ene gravferden som var i Fjell kirke i 2019 hadde rekordstor deltakelse 
med 625 fremmøtte (mange på utsiden av kirken).  

 

4.2 Trosopplæring 
Ansvarlig: Kjersti Haave Reknes 
 
0-1 år: Babysang 
Felles babysangkurs for Strømsgodset, Strømsø, Fjell og Tangen i Strømsø menighetshus 
med kursholder Galina. Totalt 45 babyer har vært med på babysang i år, hvorav 6 utenfra 
SSFT. Mange har østeuropeisk bakgrunn, og mange er ikke-medlemmer. 
Vurdering: Nettverk bygges, og babysang virker rekrutterende for Gøy med musikk. 
2019: 25 % oppmøte til sammen. (2 barn) 
2018: 60 % oppmøte til sammen. 
2017: 63 % oppmøte til sammen. 
 
2 år: 2-årsgudstjeneste med utdeling av bok 
2-åringene ble invitert til små – og store – gudstjenesten i oktober der de lærte enkle 
bevegelsessanger og opplevde en minimusikal om Jesus som mettet 5000. 
Vurdering: Lurt å kjøre 2-åringene sammen med 4-åringene og Gøy med musikk. 
2019: 13 % oppmøte. (1 barn, ikke-medlem) 
2018: 50 % oppmøte.  
2017. 83 % oppmøte. 
 
3 år: Gøy med musikk 
Rapporteres under Gøy med musikk (4.3) 
 
3 år: Julevandring 
3-åringene ble invitert til en ettermiddag i kirka der de kunne få gratis middag sammen med 
Gøy med musikk, være med på en musikktime og/eller være med på julevandring med Gøy 
med musikk der de kledde seg ut og lekte seg gjennom juleevangeliet. Diakon, kantor, 
sokneprest og frivillige sto for arrangementet.  
Vurdering: Ikke mye ekstra arbeid når det allikevel skulle lages middag til Gøy med musikk, 
og de uansett skulle ha musikktime og julevandring.  
2019: 38 % oppmøte av 3-åringene, totalt 29 barn i alle aldere deltok. 
2018: 14 % oppmøte av 3-åringene, totalt 30 barn i alle aldere deltok, hvorav 10 var 
medlemmer. 
2017: 33 % oppmøte av 3-åringene, totalt 15 barn i alle aldere deltok. 
 
4 år: 4-årssamling og 4-årsgudstjeneste 
Lørdagen var det felles 4-årssamling for SSFT i Strømsø menighetshus. Temaet for 
samlingen var Sakkeus og dåp. Vi lekte dåp, fisket sangfisker, lagde treet til Sakkeus og 
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øvde på sanger og liturgiske ledd til gudstjenesten dagen etter. Søndag deltok barna i sine 
egne kirker der de fikk utdelt 4-årsboka. 
Vurdering: Det har vist seg vanskeligere og vanskeligere å få folk til å komme på 4-
årssamlingen lørdagen. Også gudstjenesten har synkende oppmøte. I 2020 kutter vi ut 
lørdagssamlingen. 
2019: 43 % oppmøte (3 barn) 
2018: 100 % oppmøte (2 barn, begge ikke-medlemmer) 
2017: 33 % oppmøte. (3 barn) 
 
5 år: Kirkerotteteater  
Barna fikk Kirkerotte-DVD i posten. Det fulgte med en kode til strømming av filmen på nettet 
for dem som ikke har DVD-spiller. Gjennom DVD-en blir barna kjent med kirkerommet, 
bibelfortellinger og kristne barnesanger. Med DVD-en fulgte invitasjon til Kirkerotteteater i 
Bragernes kirke, fellestiltak for alle 5-åringer i prostiet. Vi solgte Kirkerotte-produkter etter 
teateret (filmer, lydbøker, firkort), og vi delte ut «Rottebæsj» (fruktpastiller i Kirkerotteeske) 
og rotteboller. Også i år hadde vi en liten rebus etter teateret der familiene kunne lete etter 
rottefigurer som var gjemt i kirken og krysse av for hvor alter, prekestol osv. befant seg i 
kirkerommet. 
Vurdering: Mange kommer igjen år etter år, mange ser vi bare denne ene gangen i året. Det 
er tydelig at de koser seg. Antall barn fra hele byen: 2014: 50 barn. 2015: 107 barn. 2016: 
125 barn. 2017: 150 barn. 2018: 134 barn og 115 voksne. 2019: 99 barn og 99 voksne. Flere 
som hadde meldt seg på, dukket ikke opp. Vi skylder på det dårlige været. Likevel var 51 av 
99 barn fra SSFT. 
2019: 0 % oppmøte. (3 barn i andre aldere) 
2018: 0 % oppmøte. 
2017: 10 % oppmøte. (1 barn) 
 
5 år: Juletrefest 
Vurdering: Juletrefesten har en mal som fungerer godt, og med mange gode medarbeidere 
som gjør en strålende jobb, får vi mange hyggelige tilbakemeldinger. Selv om juletrefesten 
finner sted over nyttår, rapporteres den på fjoråret, siden det er 5-åringene fra fjoråret som 
dukker opp i rapporteringsverktøyet og gir grunnlag for prosentberegningen. 
2019: 0 % av 5-åringene, totalt 39 barn i alle aldere deltok.  
(Grunnlaget i år var 1 døpt 5-åring. Det var 5 5-åringer som deltok, men ingen av dem var 
medlemmer. Jeg rapporterte dem ikke, da ville vi fått 500 % oppmøte, det blir misvisende) 
2018: 38 % av 5-åringene, totalt 50 barn i alle aldere deltok.  
2017: 60 % av 5-åringene, totalt 44 barn i alle aldere deltok. 
 
6 år: 6-årssamling og 6-årsgudstjeneste 
6-årssamlingen lørdagen ble avlyst pga. for få påmeldte. Søndag deltok barna i sine egne 
kirker der de fikk utdelt 6-årsboka.  
Vurdering: Det har vist seg vanskeligere og vanskeligere å få folk til å komme på 6-
årssamlingen lørdagen. Også gudstjenesten har synkende oppmøte. I 2020 kutter vi ut 
lørdagssamlingen. 
2019: 0 % oppmøte 
2018: 40 % oppmøte (4 barn) 
2017: 20 % oppmøte (2 barn) 
 
7 år: Karneval.  
Fellestiltak for SSFT som arrangeres i Tangen kirke rundt Fastelavnssøndag. Fokus på 
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. Film fra ett av Kirkens Nødhjelps prosjekter, oppgaver om 
rett fordeling og utdeling av fastebøsser i tillegg til karnevalsleker og ”slå katta ut av sekken”. 
Formingsaktivitet for de minste. Totalt 20 barn (2018: 37) fra SSFT.  
Vurdering: Hyggelig å bli kjent på tvers av menighetene. Fin måte å lære om Fasteaksjonen. 
Morsomt med leker og forming. Bør vi avslutte tidligere? Får barna nok karneval i barnehage 
/ skole så de ikke gidder å komme? 
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2019: 0 % oppmøte av 7-åringene. 0 barn deltok. 
2018: 10 % oppmøte av 7-åringene. 5 barn deltok. 
2017: 25 % oppmøte av 7-åringene. 5 barn deltok. 
 
7 år: HalloVenn.  
I år hadde vi Hallovenn for 4-12-åringer. Samarbeid mellom Filadelfia, Frikirken, NLM, 
Pinsekirken Mjøndalen og Den norske kirke i Drammen. Et positivt alternativ til Halloween 
der det ikke er lov å kle seg ut som djevler og dødninger, og der man ikke skal gå gatelangs 
og tigge godteri, men heller gjøre aktiviteter der man samler godteri. Fokus på den gylne 
regel og å være hyggelige mot hverandre. 
Vurdering: Veldig positive tilbakemeldinger. Vi åpnet opp fra 4 år i år i håp om å skape en 
god Hallovenntradisjon for familiene før det store Halloweenpresset kommer. I år kom 170 
barn og 130 voksne / ungdommer (2018: 120 barn). Fra SSFT kom 48 barn. 
2019: 0 % oppmøte av 7-åringene, totalt 15 barn deltok. (7 medl., 1 tilhørende, 7 ikke-medl.) 
2018: 50 % oppmøte av 7-åringene, totalt 9 barn deltok. 
2017: 38 % oppmøte av 7-åringene, totalt 4 barn deltok. 
 
8 og 9 år: Tårnagenthelg  
Samling lørdag i Strømsø kirke kl. 14-19 og søndag i Tangen kirke kl. 09.30-13 inkludert 
gudstjeneste. Rebusløp og skattejakt med mer som lærte dem om kristen tro. Barna fikk 
omvisning i tårnet, lærte om kirkeklokkene og forberedte og deltok på 
Tårnagentgudstjenesten som handlet om påsken.  
Vurdering: Ideelt konsept for 2.- og 3. klassinger. Er det vanskelig for familiene at det går 
over både lørdag og søndag? Vi ga åpning for at det gikk an å være med bare lørdagen, det 
er bedre at de får med seg noe enn ingenting. Det førte til at ikke så mange deltok på 
gudstjenesten. 
2019: 25 % oppmøte av 8-åringene, 0 % oppmøte av 9-åringene. (2 barn) 
2018: 14 % oppmøte av 8-åringene, 13 % oppmøte av 9-åringene. (2 barn) 
2017: 0 % oppmøte av 8-åringene, 25 % oppmøte av 9-åringene. (2 barn) 
 
8 og 9 år: Agentleir 
Fellesleir mellom SSFT, Det norske misjonsselskap og andre menigheter på Solsetra leirsted 
mellom Mjøndalen og Konnerud. To overnattinger og agentoppdrag, misjonsfokus, 
Sankthansfeiring, bading og leirliv. Barna ble sponset av folk i menighetene med 500,- hver. 
Vurdering: Arbeidsbesparende, lurt og hyggelig å samarbeide med NMS om leir. De har 
flotte lokaliteter og opplegg som vi kan gå inn i. Ettersom flere menigheter blir med, er det nå 
blitt tre Agentleirer etter hverandre.  
2019: 0 % oppmøte av 8-åringene, 14 % oppmøte av 9-åringene. (1 barn, ikke-medl.) 
2018: 14 % av 8-åringene, 0 % av 9-åringene. (1 barn) 
2017: 0 % av 8-åringene, 50 % av 9-åringene. (4 barn) 
 
10 år: Trylling og tro 
Felles arrangement for alle 10-åringer i Drammen. Tryllekurs (32 deltakere, 2018: 27) hvor 
man lærer flere triks og får ekte trylleutstyr, trylleshow for hele familien (109 deltakere, 2018: 
69) med kreativ trosformidling, familiegudstjeneste dagen etter (115 deltakere, 2018: 73) 
med trylling og preken av magiker Ruben Gazki. 
Vurdering: Proft opplegg som er skreddersydd for aldersgruppen. Oppgang fra 2018, 
antakeligvis fordi Konnerudstaben fikk med flere fra Konnerud (i 2018 fikk de ikke sendt ut 
invitasjoner pga. sykemeldinger). 
2019: 0 % oppmøte. (1 barn i annen alder) 
2018: 17 % oppmøte (1 barn + 1 barn i annen alder)  
2017: 29 % oppmøte. (2 barn) 
 
10 år: Miljømusikal eller liknende 
I år var tiden inne for et miljøprosjekt igjen (kommer hvert 3. år). Det ble et korprosjekt i 
forbindelse med Klimafestivalen i januar. Barnekor fra området presenterte to miljøsanger 
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hver i tillegg til at de hadde øvd inn to fellessanger. Vi inviterte barneskolebarn til å komme 
og øve inn refrengene til de to fellessangene samt å være med på et klimaprogram som 
KFUK-KFUM hadde.  
Vurdering: Dette var et samarbeid mellom trosopplæringen og diakonien. Vi hadde innleid 
dirigent, Johan Helland, til fellessangene, for at ikke kordirigentene skulle synes det ble for 
krevende prosjekt å være med på. Nå ble det et overkommelig arrangement for alle. Fint 
klimaprogram med Turid Werrum fra KFUK-KFUM. Ble et stort kor til sammen med alle 
korene og enkeltbarna. 60-70 barn deltok. Fra SSFT deltok 16 barn. 
2019: 0 % av 10-åringene (1 barn i annen alder).  
 
 
10, 11 og 12 år: Lys Våken 
Pga. manglende kapellan i Strømsgodset, ble Strømsgodsetbarna invitert til Lys Våken i 
Tangen, dvs. at det bare ble arrangert 1 Lys Våken for alle i SSFT i år, noe som fungerte 
kjempefint. Temaet for arrangementet var Jesu liv og oppgave. Barna forberedte 
gudstjenesten, øvde inn sanger, drama og liturgi, hadde adventsløype ute, juleverksted og 
filmkveld. Barna overnattet i kirkerommet og deltok på gudstjenesten. 
Vurdering: Vi bør vurdere å bare ha 1 felles Lys Våken i SSFT som heller rullerer hvert tredje 
år mellom Strømsgodset, Fjell og Tangen, dette fordi oppslutningen er dalende, samt at det 
er arbeidsbesparende. 
2019: 0 % av 10-åringene, 14 % av 11-åringene, 0 % av 12-åringene. (1 barn) 
2018: 33 % av 10-åringene, 17 % av 11-åringene, 0 % av 12-åringene. (3 barn) 
2017: 29 % av 10-åringene, 0 % av 11-åringene, 0 % av 12-åringene. (2 barn) 
 
11, 12 og 13 år: KodeB 
4 fredagsettermiddager i januar med mat, trosopplæring, leker og aktiviteter. 
Tiltaket ble avlyst i 2019 pga. for få påmeldte. 
 
12 år: SLUSH.  
Sprell Levende Unge Søndagsskole-Hjelpere er et lederkurs for 10-14-åringer som 
Søndagsskolen arrangerer i samarbeid med menighetene i Drammen. Kurset er på 6 timer 
og går over 3 kvelder. De som er med på SLUSH-kurset, kan få være ledere på 
Tårnagenthelg og på andre ting for yngre barn. 
Vurdering: Veldig bra kurs med kursholder fra Søndagsskolen. Minimalt med arbeid og 
fornøyde kursdeltakere. 
2019: 40 % oppmøte (2 barn) 
2018. 0 % oppmøte av 12-åringene. 
2017: 14 % oppmøte av 12-åringene. (1 barn) 
 
Etter skoletid 
13-åringene har fått invitasjon til 5 Etter skoletid-samlinger i Strømsø menighetshus på våren 
i 7. klasse. Målet har vært at ungdommene kan komme fra forskjellige barneskoler og bli 
kjent med hverandre før de starter på ungdomsskolen. Her blir de også kjent med 
ungdomsklubblokalene i SSFT, samt ansatte og ungdomsledere der. Vi serverte suppe hver 
gang, og viste gode filmer. I år var det bare 1 fra Tangen som møtte, men vi gjennomførte 
fordi det gikk parallelt med K2. 
Vurdering: Dette tiltaket fungerte i 2018, men ikke i 2019. De som var med i 2018, kommer 
fortsatt til Strømsø på K2, som i høst har skiftet navn til Åpent hus og økt hyppigheten til hver 
tirsdag. Dette er blitt et rent diakonalt tiltak der 20-30 ungdommer kommer og får mat hver 
uke, spiller spill og er sammen med venner. Rapporteres ikke i trosopplæringsplanen. 
2019: 0 % oppmøte 
2018: 14 % oppmøte. (1 ungdom) Totalt 24 ungdommer fordelt på 9 fra Strømsgodset, 13 fra 
Strømsø, 1 fra Fjell og 1 fra Tangen. Av de 24 deltakerne var 10 medlemmer, 2 tilhørende og 
hele 12 ikke-medlemmer! 
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14-15 år: Konfirmasjon 
Av 8 døpte 15-åringer bosatt i Fjell, ble 1 gutt og 5 jenter konfirmert. Av disse ble 1 konfirmert 
i Strømsø, og 1 i Strømsgodset. I tillegg ble en eritreisk ortodoks konfirmert i Fjell. Derfor er 
det ikke samsvar mellom Kirkelig årsstatistikk og trosopplæringsstatistikken. Høyeste 
prosentandel på mange år! Se ellers egen rapport fra konfirmantarbeidet (4.4) 
2019: 75 % av de døpte på kullet ble konfirmert. 
2018: 50 % av de døpte på kullet ble konfirmert. 
2017: 33 % av de døpte på kullet ble konfirmert. 
 
15 år: Reunion 
Mimrekveld etter konfirmasjonstiden med bl.a. quiz og film fra leiren og konfirmantåret og 
reklame for MILK-kurset som starter like etterpå. 
Avlyst i 2019 pga. at dette var midt i overgangen mellom kateketen som begynte som it-
arbeider og kateketvikaren som startet opp. 
 
15-16 år: MILK 
Felles Minilederkurs i samarbeid med de andre menighetene i byen samt KFUK/M. 
Vurdering: Flott å få være en del av et større ungdomsmiljø hvor MILK-ere får møte eldre 
ungdomsledere. MILK-ere gjør en fin jobb som miniledere på trosopplæringstiltak og 
konfirmanthelger – og leirer.  
2019: 0 % oppmøte. 
2018: 0 % oppmøte. 
2017: 5 % oppmøte. (1 ungdom) 
 
16: Videre 
Fire samtalekvelder for å knytte ungdommene til menighetens fellesskap etter 
konfirmasjonstiden. Gir mulighet til å snakke om temaer som ungdommene er opptatt av, for 
eksempel «Passer jeg inn her? Hvem vil jeg være? Hvordan kan jeg møte Gud? Er jeg en 
god venn?» 
Tiltaket ble også i år avlyst før gjennomføring, årsaken er manglende lederkapasitet i 
kombinasjon med manglende ungdommer. 
 
17: Oppreist tro 
Et opplegg fra Blå Kors som tar opp temaer som: Bli mer bevisst på egne valg og tørre å 
hevde meningene sine og stå opp for det de tror på. Lære seg å takle ulike utfordringer som 
de møter i hverdagen sin. Få styrket sin identitet ut i fra et kristent trosperspektiv. Lære hva 
troen på Jesus handler om og hva det innebærer å følge Ham. Få utviklet og styrket 
forholdet sitt til Gud. Få større forståelse og toleranse for andre. Få mulighet til å knytte nye 
og dype vennskap, og lære seg hvordan de skal bygge gode og sunne relasjoner. Motivere 
til en rusfri livsstil. 
Tiltaket ble avlyst før gjennomføring, årsaken er manglende lederkapasitet i kombinasjon 
med manglende ungdommer. 
 
18 år: Hybelkurs 
I 2018 testet vi ut Sjømannskirkens opplegg «Når jeg så skal ut i verden…» med tur til 
Sjømannskirken i Hamburg. Vi dro på nytt i 2019. Besøk i en konsentrasjonsleir, byvandring, 
Sjømannskirken i Hamburg sin historie under og etter krigen, gudstjeneste. Temaer med 
fokus på nåde, tilgivelse, forsoning og fred i en historisk og kirkelig sammenheng. Samtaler 
om «Hva skal jeg med Gud?», «Har kristne et særskilt samfunnsansvar?», «Hvordan leve 
som en kristen?» 
Vurdering: Fint opplegg, men for dyrt til å få med de store horder. Trosopplæringen sponset 
turen for 1 deltaker fra Strømsgodset, samt 1 leder. 
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Øvrige tiltak: Kirkens Teaterskole Drammen 
I 2019 startet vi opp en tverrkirkelig teaterskole for 4.-7. klasse i Drammen. Det er to katolske 
småbarnsmødre med teater – og musikk - /dansebakgrunn som driver Kirkens Teaterskole. 
Det har vært med 27 barn fra flere forskjellige kirkesamfunn, hvorav 1 barn bosatt i Fjell 
(ikke-medlem). Teaterskolen er prosjektbasert, slik at man kan være med på ett eller flere 
prosjekter gjennom året. I høst ble en forestilling om Frans av Assisi satt opp i høstferien. 
Før jul fremførte de et Luciaspill på Strømsø bo – og servicesenter med reprise og Luciafest 
for Teaterskolens familier etterpå.  
Kirkens Teaterskole Drammen støttes av Drammen kirkelige fellesråd, kultur og 
trosopplæring i Tunsberg bispedømme, samt Den norske kirke sentralt. Før jul fikk vi den 
glade nyhet at vi får 300000,- fra Kirkerådet til å utvikle Kirkens Teaterskole Drammen som 
et pilotprosjekt i Den norske kirke.  
 

 

4.3 Gøy med musikk  
 
Leder: Galina Trintsoukova 

 
  

   

År 2019 2018 2017 2016 

Antall medlemmer: 42 37 38 32 

Antall møter: 27 31 31 30 

Antall frivillige 
medhjelpere: 

16 17 14 12 

 
 
 

Deltagelse til sammen i 2019: 
1233 deltagere, hvor av 577 barn og 656 voksne  
(i gjennomsnitt 46 deltagere på hver samling) 
 
 
 
 
Gøy med musikk er et ukentlig tilbud for barn 1-8 år og deres voksne.  
Gøy med musikk har hatt to grupper i 2019: 1-3 år, 3-8 år og sang/korgruppe for de eldste.  
På GMM-musikktimene synger vi, leker med musikk, spiller på de enkle musikkinstrumenter, 
improviserer og danser.  
 
Kveldene starter med enkel, barnevennlig middag som lages av frivillige.  
Til sammen er det 16 frivillige på Gøy med musikk som tilbudet kunne ikke fungert foruten. Vi 
er helt avhengige av frivilliges hjelp og er veldig takknemlig for den.  
Frivillige står for middagslaging, oppvask, filming og andre oppgaver.  
Gerd Skogheim, Brit Fladmark, Kirsten Skille, Jadwiga Ihlen, Randi Tørvi, Rosemarie 
Johansen, Liv Benedicte Sotum, Bodil Johannessen, Zeenat Alizai, Toril Hauge (lager mat), 
Sanne Svoren, Kasper Eliassen og Eva Oppdal (vasker opp), Egil Fladmark (kameramann), 
Victor Riakhin (filmprodusent), Per Roar (akkompagnatør i gudstjenester) er de som sørger 
for at atmosfære på tilbudet skal være ekstra hyggelig. 
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Barn og voksne fra Gøy med musikk deltatt med sang, dans og spill i alle 
familiegudstjenester i 2019. 
 
Minioperaen «Hans og Grete» ble gjennomført på sommeravslutning av studenter ved 
Norges Musikkhøgskole med 87 barn og voksne (publikum) tilstede.  Dette var en suksess! 
 
Gøy med musikk samler barn og voksne fra forskjellige steder.  
37 barnefamilier representerer forskjellige menigheter i Drammen og omegn og  kommer fra 
Sande, Nedre Eiker, Strømsgodset, Bragernes, Strømsø, Fjell m fl.  
 
Barn og voksne har flerkulturell bakgrunn. Minst 10 nasjonaliteter representert på Gøy med 
musikk. 
 
Foreldre/foresatte er også aktive i musikktimene og koser seg sammen med sine små. 
Gøy med musikk støttes økonomisk av Norges Søndagsskoleforbund, Kristelig 
Studieforbund, Fjell menighet og private givere.  
 
Gøy med musikk er et flott sosialt møtested for barn, foresatte og frivillige! 
Vi har et veldig hyggelig miljø og flere er velkommen! 

4.4 Konfirmasjon og ungdomsarbeid 
Ansvarlig: Kateket Runar Reknes   
 
Konfirmasjon 
Fem jenter ble konfirmert i Fjell kirke søndag 8 september.  
 
Konfirmantene i Fjell/Strømsø har hatt mesteparten av konfirmantopplegget sammen med 
Tangen. De fleste samlingene har foregått i Strømsø menighetshus og kirke. Konfirmantåret 
gikk fra november til september og har hatt følgende ingredienser: 
 
- Månedlige undervisningssamlinger à 2 timer 
- Fasteaksjon (bøsseinnsamling til Kirkens Nødhjelp) 
- Nattcup i Drammenshallen 
- 7,7 konfirmantfestival en helg i midten av juni hvor også Strømsgodset er med. 
Konfirmantene og ungdomsledere ble delt i grupper som drama, dans, sang, lyd, kamera, 
estetisk, media, mat.  
- Konfirmantleir med to alternativer 
 - Sommerleir (4 overnattinger) på Gulsrud leirsted i overgangen juni/juli. 
 - Bo-hjemmeleir rett før skolestart fredag til søndag, inkludert pilgrimsvandring. 
- 8 gudstjenester (inkludert tjeneste på gudstjenester i Fjell). 
- Annet: utenatlæring og enkeltsamtaler. 
 
Antall konfirmanter som fulgte undervisning i forhold til konfirmerte i Fjell: 
 
Årstall Fulgte undervisning Konfirmert i Fjell 
 
2012  16   3  
2013  10   8  
2014  5   2 
2015  7   6 
2016  6   6 
2017  2   2 
2018  0   0 
2019  5   5 
 
Se forøvrig punkt om konfirmasjon under 4.2 
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Kateket Runar Reknes har hatt ansvar for konfirmantene. Ansatte og frivillige (unge 
medarbeidere) fra alle fire menighetene var med på de fleste samlingene. 
 
Vurdering: Samarbeidet hvor flere ansatte og frivillige går sammen om en felles 
konfirmantundervisning har gjort konfirmantopplegget variert for konfirmantene. 
Påkjenningene for den enkelte konfirmantlærer har blitt mindre. I undervisningsamlingene 
har hatt vi en god del «stasjonsundervisning». Konfirmantene var i grupper på 8-12 stk og 
hadde 12-14 minutter med et tema / en aktivitet før de gikk til neste sted. En svakhet ved 
opplegget er at konfirmantansvarlig får mindre tid sammen med sine konfirmanter og blir 
mindre kjent med hver enkelt. Balansen mellom positive og negative konsekvensene av 
opplegget er oppe til kontinuerlig vurdering.  
 
 
Ungdomsarbeid: 7,7 
Strømsø, Fjell, Tangen og Strømsgodset har et felles ungdomsarbeid som går under navnet 
7,7. Felles ungdomsarbeider (50%) og Strømsø sin kateket har tatt den største biten av 
arbeidet med det. Kapellanene i Tangen og Strømsgodset har også vært med, men mer på 
avgrensede tiltak.  
 
7,7 er et samarbeid mellom de som har ansvar for ungdom i SSFT + KFUK/M. 
Hovedsamlingssted er Strømsø menighetshus og kirke.  
 
Inn under 7,7 er:  
- Tirsdagsklubben med ulike aktiviteter og grupper,  
- Lederopplæringen vår (MILK) 
- Andre trosopplæringstiltak for ungdom etter konfirmanttiden, som kurset «Oppreist 

tro» 
- Konfirmantdelen 7,7-festivalen og sommerleiren 
 
Selv om de meste av aktiviteten er lokalisert til Strømsø menighetshus, er dette også Fjell sitt 
ungdomsarbeid. De som virkelig vil være med, kommer også ned fra Fjell. Målet for 7,7 har 
vært at vi sammen kan få til et mer livskraftig og større ungdomsarbeid for menighetene på 
sørsiden av elva. Vi har ikke klart å skape et stort ukentlig ungdomsmiljø, men har betydd 
mye for en litt mindre gjeng. 7,7 har også samlet ungdomsledere fra alle de fire menighetene 
(SSFT) ved større hendelser som konfirmantleir, nattcup, 7,7-festival og Lys Våken. 
 
 

4.5 Diakoni  
Ansvarlig: Diakon Signe Myklebust 
 
Ved inngangen til 2020 var det 85 frivillige i Fjell menighet! Takket være mye frivillig 
engasjement og et godt samarbeid med stab og andre aktører i bydelen har det vært nok et 
aktivt år innenfor diakonien i Fjell sogn.  
 
Av høydepunkt vil vi trekke fram opprettelse av integreringsdiakonstillinga (50% fast stilling) i 
Drammen prosti som Signe fikk fra 01.08.2020. Dermed har Signe fast kontorplass på Fjell 
og bidrar inn i arbeidet til både Kirkelig Dialogsenter og Forandringshuset Drammen. 
Forandringshuset har jobbet frem et tettere samarbeid med Galterud ungdomsskole. Siden 
høsten 2019 har elever fra valgfaget «Innsats for andre» hatt fast tjeneste på nabokafeen. 
En øke i antall deltagere på aerobictilbudet vårt er også gledelig.  
 
Lokal plan for diakoni var vedtatt 2016 og skal revideres i 2020. Rapporteringa følger, noe 
forenklet, oppsettet for den lokale diakoniplanen og for diakoniens fire områder:  
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1) NESTEKJÆRLIGHET 
Målsettinger:  

1. Menighetens omsorgsarbeid er rettet mot lokale utfordringer. 
2. Kirke og menighet inspirerer til et liv i nestekjærlighet.  

 
1. og 2. Allehelgensdag  
Vi sendte invitasjon til Allehelgensgudstjeneste til alle de som har mista noen i vårt sogn 
siste året. Fin og viktig gudstjeneste, spesielt for pårørende til de som har gått bort.  
Vi inviterte samtidig til kransbinding-kurs i Konnerud kirke onsdag før allehelgen, i samarbeid 
med Kamille Blomster på Austad. Dette er et prosti-tiltak som Skoger og Konnerud 
diakoniutvalg har ansvar for i Drammen. Sang og musikk ved Susanne Akerø-Kleven og 
Trond Martens, appell ved Margrete Schmidt Johansen og bevertning. Arild Stegen fra Sorg 
og Omsorg Drammen og omegn deltok med informasjon og samtale og fortalte om tilbudet 
deres. Det var 18 tilstede.  
 
 
3. Samtaler/sjelesorg 
Målsetting: Å tilby samtaler til mennesker som trenger tros- og/eller livshjelp.  
Tilbudet markedsføres bl.a. på informasjonsskjermer på Fjell bo og servicesenter. Vikarprest 
har brukt tid på å gjøre seg kjent på institusjonen. Både prest og diakon har enkeltsamtaler 
med beboere som etterspør det, samt med andre i vår menighet.  
 
4.Sorgarbeid 
Målsetting: Å tilby samtaler til mennesker i sorg. Henvise videre de som ønsker å delta i 
sorggruppe til ”Sorg og Omsorg i Drammen”. Diakon i Konnerud og Skoger menigheter er 
Den Norske kirke sin representant i styret. Sorg og omsorg er et samarbeid mellom Dnk, 
kommunen, sykehuset og Humanetisk forbund og omfatter både Drammen og 
nabokommunene. Her er det kontinuerlig tilbud om sorggrupper, og koordinator tilbyr også 
enkeltsamtaler i påvente av gruppedeltakelse. Årsmelding legges fram ved årsmøtet i mars.  
 
5. Sognebud 
Målsetting: Gi nattverd til syke og døende. Informere om tilbudet til pårørende og ansatte ved 
Fjell bo- og servicesenter (se: Samtaler/sjelesorg). Vikarprest var på soknebud flere ganger i 
2018. Ansvarlig: Prest og diakon 
 
6. Arrangement på Fjell bo- og servicesenter  
I tillegg til musikkandakter som vi gjennomfører regelmessig har vi også et mål om å bidra 
med kulturarrangement som bidrar til økt livskvalitet og forsterker Fjell bo- og servicesenter 
som en samlingsplass i nærmiljøet. «Motevisning. Mote på 50- og 60-tallet» ble gjennomført 
11.februar, med live musikk og flotte mannekenger på rød løper. Stor suksess.  
 
7. Gudstjeneste og diakoni 
I kirkerommet har vi forbønnsstasjoner som kan gi styrke og livshjelp til både unge og eldre 
gudstjenestedeltagere. Hver gudstjeneste under nattverden, eller egen bolk under små- og 
storegudstjenestene. Forbønn ved lystenning på lysglobe og brosteinskors, og 
forbønnslapper/bønnetegninger, vann i døpefonten og mulighet for korstegning.  
 
8. Prostisatsing: Relasjoner i familie (ansvar diakon i Konnerud og Skoger) 
PREP, som er et kommunikasjonskurs for par, er et tilbud til alle menighetene i prostiet. Vi 
jobber med å utvide dette arbeidet i 2020, gjennom samarbeid med diakon Knut Finquist i 
Mjøndalen kirke som vil ta ansvar for kurset «Godt samliv» for førstegangsforeldre, og for 
kurset «Fortsatt Foreldre» for de som har gått fra hverandre, men har barn sammen. 
Vi har laget et egen hjemmeside for relasjonsarbeid i prostiet: www.sammenomdet.no  
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Prep-kurset ble gjennomført i oktober 2019 i Konnerud kirke, med 5 par som ga meget gode 
tilbakemeldinger fra deltakerne 
 

2) INKLUDERENDE FELLESSKAP 
Målsetting:  

1. Menighetens fellesskap er åpne og inkluderende. 
2. Menigheten deltar med å styrke fellesskap og nettverk generelt i lokalsamfunnet. 

 
1. Gøy med musikk – med middag  
Målsetting: Skape en god møteplass for barn og deres pårørende. Tilby god og rimelig mat. 
Inkludere de som lett faller utenfor. Gjennomført onsdager gjennom skoleåret. Ansvar: 
Kantor i samarbeid med frivillige. Se punkt 4.3.  
 
2.  Aerobic for damer   
Målsetting: Tilby trening og en sosial møteplass for kvinner, mandag og onsdag gjennom 
hele skoleåret.  
Både fjoråret og våren var preget av lave deltagertall (7,1 deltagere i snitt per gang), mens i 
høst stabiliserte det seg med et snitt på 13 per gang. Det er uforutsigbart hva som gjør at det 
«løsner». Vi hadde f.eks. gratis promoteringstime for ungdomsskoleelever fra Galterud (i 
deres gymtime), det ga ingen resultater. Men flere nye har kommet til, noen tidligere 
deltagere har kommet tilbake, og disse har igjen fått med seg andre deltagere. Tilbudet er 
fortsatt en møteplass på tvers av kultur, religiøs tilhørighet og alder. Yngste deltager er 17 år, 
den eldste fyller snart 75 år.  
 
Magdalena Wysocka og Joanna Kozlowska, begge fysioterapeuter, har vært instruktører på 
treningen helt siden 2017 og gjør en svært god jobb. Fire frivillige har delt på oppgaven med 
å låse opp/ta imot deltagerne dette året. Diakon deltar på 2-4 treninger per måned.  
 
3. Nabokafeen  
Målsetting: Fjell kirke skal være en møteplass for alle. Vi tilbyr gratis/rimelig mat i storefri til 
elever ved Galterud ungdomsskole på torsdager kl. 11.40-12.20 i skoleåret.  
 
Galterud ungdomsskole fikk ny kantine høsten 2018. Elevene ønsket likevel at kirken 
opprettholdt sitt tilbud med nabokafe, noe vi ser på som en klapp på skulderen til de trofaste 
frivillige og en bekreftelse på at nabokafeen er et positivt pusterom for elevene i 
skolehverdagen.  
 
Takket være samarbeidet med Forandringshuset fikk vi høsten 2019 på plass en ordning 
med valgfaget Innsats for andre (9.klasse). Fire elever har sin tjeneste på nabokafeen, og 
andre bidrar i underetasjen - der Forandringshuset tilbyr aktiviteter som sjakk, FIFA m.m. 
mens nabokafeen pågår. Dette har styrket samarbeidet med skolen og trolig har det også 
bidratt til å øke deltagelsen på nabokafeen. I høst har rundt 120 elever fått suppe hver 
torsdag. Det tilsvarer 57% økning i antall besøkende på torsdagene fra høsten 2018 til 
høsten 2019 (fra 896 mot 1403).  Økningen er enda mer tydelig om man sammenligner 
vårsemesteret 2019 (750 besøkende på 12 torsdager) med høstsemesteret 2019, hvor 
økningen blir på over 80%. Til sammen hadde vi 2153 besøkende i 2019. Med så høye 
besøkstall så vi behov for å ha fast velkomstvakt. Rolf Skille og Egil Fladmark har delt denne 
oppgaven mellom seg i høst.  
 
Samarbeidet mellom Galterud ungdomsskole, Fjell kirke og Forandringshuset Drammen ble 
formalisert med en skriftlig avtale desember 2019.  
 
 4. Musikkandakter på Fjell bo- og servicesenter 
Målsetting: Legge til rette for at de eldre får møtt sine religiøse behov.  Gi gode musikalske 
opplevelser. 



Side 25 av 40 

Også dette året har vi hatt musikkandakt hver 14. dag på Fjell bo og service, med unntak av i 
ferier. Galina spiller fast på andaktene, og musikken er svært sentral. Signe og Christoffer 
bytter på å lede andakten. Vi opplever at andaktene blir satt pris på og at vi har et godt 
samarbeid med personalet.  
 
 

5. Kulturkvelder med mat og fellesskap 

Målsetting: Åpne kirken for flere ved å invitere til kulturopplevelser med påfølgende 

matservering/sosialt samvær. 

Arrangementene i skjæringspunkt mellom diakoni/kultur samler mange.  
 
9.mai inviterte vi til temakveld om Familieliv i Norge i et integreringsperspektiv. Innleder 
Leoul Mekonen engasjerte publikum!  
 
Redd Barna Drammen tok initiativ til et felles arrangement for Dråpen i havet. I anledning 
temakvelden 21.mars i Fjell kirke stilte svært mange aktører seg bak oppropet «Deres nød 
vårt ansvar» som var adresserte norske myndigheter. Disse var: Redd Barna Drammen, 
Dråpen i Havet, Budbringeren fra Helvete, Mangfoldshuset Drammen, Drammen 
Kvinnesaksforening, Buskerud Innvandrerråd, Drammen PRESS, Asker Bærum Norsk 
Folkehjelp, Brighter Tomorrow, Amnesty International Drammen – ungdom, Kirkelig 
dialogsenter Drammen, Amnesty student Drammen, Viken Miljøpartiet De Grønne, Den 
Bosniske Moskeen, Skoger menighet, Drammen Røde Kors, Bragernes menighet, Drammen 
Baptistmenighet, Resalat Islamsk og Kulturelt senter, Drammen SV, Joud for barna tjeneste, 
Drammen Krf, KrFU Drammen, Forandringshuset Drammen, Pilegrimsforeningen St. 
Hallvard av Huseby, Strømsø Menighet, Kirken i Svelvik / Svelvik menighet, Tangen kirke, 
Drammen Venstre, Iadjna Imaullah (Ahmadiyya menigheten).  
 
Facebook-arrangementet ble delt 104 ganger. Over 200 deltok på middag og temakvelden. 
Frivillige fra svært ulike hold bidrog med mat til matsalget. Både Kristina Quintano 
(Budbringeren fra Helvete) og Trude Jacobsen (Dråpen i havet) delte sterke fortellinger fra 
Middelhavet om mennesker på flukt, flere andre bidrog også til programmet. Det ble samlet 
inn kr 16 475,- til Dråpen i havet.  
 
6. Gudstjenester og sosialt fellesskap  
Målsetting. Etter de fleste gudstjenester og andre samlinger i kirken (kulturkvelder) inviterer 
vi til sosial samling i peisestua med kirkekaffe/kafeteria der det er anledning til å samtale, 
bygge fellesskap og etablere sosialt nettverk for nye mennesker i menigheten. Dette fungerte 
godt også i 2019.  
 
7. Kirke-moské samarbeid 
I etterkant av terroraksjonen som rammet en moske og drepte 50 mennesker på New 
Zealand mobiliserte DOTL til solidaritetsaksjon for å vise støtte til muslimer i Drammen. 
Aksjonen «Trygg i bønn» mobiliserte mange. Her på Fjell stilte vi opp og viste støtte utenfor 
to av moskeene. Flere var også ved andre moskeer i sentrum.  
 
Under Drammen Sacred Music Festival gjennomførte DOTL for første gang prosjektet 
«Åpne, hellige rom». Vi bidrog ved å holde vår kirke åpen og vi tok imot besøk blant annet 
fra moskeen på det gamle kjøpesenteret. Dette var en positiv erfaring som vi ønsker å 
gjenta.  
   
8. Frivillighetsfest 
Målsetting: Gi påfyll og inspirasjon til frivillige medarbeidere 
Frivillighetsarbeidet har vært i en positiv utvikling også dette året. Rundt 80 frivillige bidrar 
med oppgaver i menigheten, og nye har kommet til. Frivillighetsfesten 14.november samlet 
50 deltagere til bords og var en feiring av de frivilliges innsats. Årets kulturinnslag var en 



Side 26 av 40 

danseforestilling om den barmhjertige samaritan – i vår tid, som ble fremført i anledning 
«Global uke mot moderne slaveri», en kampanje i Norges Kristne Råd.  
 
9. JA-prisen  
Målsetting: Gi påfyll og inspirasjon til frivillige medarbeidere 
JA-prisen ble delt ut for sjette gang, og gikk denne gangen til Kirsten Skille. Hun er en god 
ambassadør for frivillige og ber med seg venner og kjente. Hun har lang fartstid som frivillig 
på nabokafeen, Gøy med musikk, i kulturkomiteen og i menighetsrådet. Og ikke minst gjorde 
Kirsten en kjempejobb som koordinator for renovering av det nye kjøkkenet. Vi takker og 
gratulerer!  
 
Fjell menighetsråd skal velge nye representanter til JA-priskomiteen i 2020 (se vedtektene).  
 
10. Bydelsnettverket 
Målsetting: Nettverksbygging og informasjonsutveksling i bydelen 
Det var to møter i Fjell bydelsnettverk (7.mai, 25.nov), vi deltok på begge. På november-
møtet bidrog vi med innlegg om Fjell kirkes aktiviteter for voksne.  
 
11.Fjell-dagen  
Målsetting: Synliggjøre Fjell kirke og knytte kontakter 
Tre frivillige og diakon stod for vaffelstand på bydelsdagen 8.juni. På grunn av bygging av ny 
skole var arrangementet flyttet til bydelshuset. Ny plassering og dårlig vær bidrog trolig til at 
færre en tidligere deltok denne dagen. Vi ser bydelsdagen som en viktig og positiv arena 
som samler mange i bydelen.  
 
12. Kirkekaffe 
Målsetting: Skape og forsterke fellesskapet mellom gudstjenestedeltagere. Se punkt 6.  
 
13. Livsnære grupper  
Målsetting: Bygge tettere fellesskap ved å etablere smågrupper som møtes i hjemmene (se 
virksomhetsplan 2014).  
Har ikke blitt prioritert og iverksatt. Blir trolig tatt ut når diakoniplanen revideres.  
 
14. Vennskapsforbindelse med Melton menighet i England  
Se punkt 4.9 
 
15. Spille på lag med andre aktører i integreringsarbeidet  
Målsetting: Bidra til god integrering i bydelen vår. 
 
På Drammen Kirkeforums seminar «Nestekjærlighet og integrering» høsten 2018 ga en 
rekke aktører innspill til de politiske partiene i Drammen. Diakon Signe Myklebust 
representerte Den norske kirke og bidrog også på oppfølgingsmøte med de politiske partiene 
på Drammen kirkeforum 18.03. 2019.  
 
Vi besøkte Voksenopplæringen ved Drammen Introduksjonssenteret på frivillighetsdagen 
19.mars, bidro på frivillighetskurs 10.september og i forbindelse med Verdensdagen for 
psykisk helse. Vi hadde to av deres elever i praksis.  
 
16. Nettverk for likeverdige helsetjenester  
Et prosjekt med nettverksbygging som metode for likeverdige helsetjenester og 
helseinformasjon i et flerkulturelt perspektiv vokste fram i 2018. Ideen var å få kvinner med 
flerkulturell bakgrunn til å møte aktører på helsefeltet for å skape dialog og dele nødvendig 
helseinformasjon. Å samle brukererfaringer i møte med norsk helsevesen står også sentralt.  
 
I 2019 ble det gjennomført to flotte temakvelder i samarbeid med Kreftforeningen den 17 
september med tema #sjekk deg (celleprøve av livmorhalsen). På arrangementet Språkvenn 
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hos Drammen Sanitetsforening kom det rundt 25 engasjerte kvinner som var åpne og aktive 
og hadde mange spørsmål. Det ble kø for å skrive seg på listene for timer på poliklinikken 
kvelden etter. På arrangementet hos Frelsesarmeens flerkulturelle kvinnegruppe kom det 35 
engasjerte kvinner som alle hadde stor åpenhet og interesse for tema.  
 
Nettverket hadde to møter i 2019, og bestod ved årsslutt av: 
 

• Integreringsdiakon i Drammen: Signe Myklebust  
• Likeverdige helsetjenester i Vestre Viken: Solveig Helene Midtvedt  
• Kreftkoordinator Drammen kommune: Anne-Gun Agledal  
• Kreftforeningen: Hilde Aspholt Brennhovd, Nina Saastad  
• Jordmor ved Migra helsestasjon Drammen kommune: Kari Misfjord  

 
Flere ressurspersoner: 
Brystdiagnostisk senter i Vestre Viken: Liv Kari Fretland Arnesen  
Amathea: Vivi Helen Skreppedal  
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Norge, STL: Niels Fredrik Skarre  
 
 
17. Volleyball-laget «Entusiastene» 

Målsetting: En sosial og aktiv møteplass for damer over 60 år Entusiastene er et sosialt 
volleyball-lag bestående av 15 damer mellom 61 og 79 år. Den eldste spilleren fylte 90 år i 
februar og måtte dessverre gi seg i vår. Entusiastene trener hver tirsdag fra kl. 16.00-17.00 i 
Galterudhallen. I 2019 har det vært ca. 40 treninger. Det er mye latter og hygge på 
treningene. Hvert halvår avsluttes med en sosial sammenkomst.  
 
Årets turnering for «optimist-klassen» på Østlandet ble arrangert av Bø-entusiastene i Bø, 
Telemark 27. april 2019. Ni lag deltok, og Bø-optimistene seiret. Turneringen ble avsluttet 
med en flott bankett på Bø hotell.  
 
Entusiastene ble startet av Den norske kirke i Drammen 2014, men har siden 2016 også 
vært medlem av Drafn ski- og ballklubb. Økonomi og drift er nå flyttet til Drafn. Gruppen er 
selvfinansierende, men våren 2019 delte de hallen, og da også hall-leien, med en gruppe 
fotballspillende seniorer. «Entusiastene» søkte og fikk kr 15 000,- fra Einar Juels Legat, som 
ble brukt til å kjøpe inn nye t-skjorter og jakker til alle medlemmene.   
 
Trener Marit Brattum Enger ble dessverre syk under 2019 og i hennes fravær er det 
Elisabeth Lindstrøm som trener gruppen. Lisbeth Wulfsberg er leder. 
 
  
18. Kjoleslipp 
25.mai kl. 13.00 – 16.00 inviterte vi for tredje gang til «Kjoleslipp» med konsert, salg av 
kjoler/klær/tilbehør til damer, catwalk, loddsalg og kafé. Flott arrangement, med flere 
besøkende enn året før. For første gang hadde vi også barn som gikk catwalk. Hele 18 
frivillige bidrog til arrangementet. Tre av disse kom fra «Dråpen i havet» som fikk 
overskuddet fra arrangementet denne gangen, kr 10 600,- (tidligere resultat: År 2018: kr 
7689,-, år 2017: kr 12 000,-).  
 
Kjoleslippet fungerte både som kulturarrangement, inntektskilde, sosial møteplass og 
markedsføring av kirka. Vi tok vare på noen poser med fine klær. Rest-klærne ble gitt til 
Fretex.   
 
19. Systematikk i frivillighetsarbeidet  
Inspirert av www.frivillig.no har vi fått en bedre systematikk med oppstartsamtale for nye 
frivillige. Per i dag praktiseres dette primært av diakon. Bør vurderes også av andre ansatte 
som har oppfølging av (nye) frivillige.  

http://www.frivillig.no/


Side 28 av 40 

 
20. Jubilantfest 
Et nytt tiltak i 2019 var jubilantfest, hvor alle medlemmer som fylte 70, 80 eller 90 år i 2019 
ble invitert. Vi ønsket å spre glede og gjøre noe hyggelig for våre medlemmer i anledning 
jubileene. I tillegg ønsket vi å ønske velkommen inn til Fjell kirke, og kanskje senke terskelen 
for å ta kirken mer i bruk for dem som ikke har gjort det før. Staben inviterte og stod for 
gjennomføringen av arrangementet.  
 
Vi sendte ut 70 invitasjoner, og fikk mye positiv respons. Festen ble lagt til første tirsdag etter 
påske, fra kl. 11 – 13. Vi hadde god servering av smørbrød og marsipankake. Det var allsang 
og en fin tale fra Ingrid Lycke Ellingsen. I tillegg var det et flott musikalsk program i 
kirkerommet med solosang av Pavel og Galina. Tiltaket var en stor suksess og bør bli 
gjentatt i 2019.  
 
 

 
3. VERN OM SKAPERVERKET 
Målsetting:  

1. Kirke og menighet arbeider med den bibelske forståelsen av Guds skaperverk og 
mennesket som en del av det. 

2. Menigheten og den enkelte bidrar aktivt og konkret til en positiv livsstil som fremmer 
balanse og helhet.   

 
1. Grønn menighet  
Målsetting: Kvalitetssikre at menigheten oppfyller miljøkravene til ”Grønn menighet”-
sertifikatet. 
Vi har dessverre ikke noe utvalg som jobber med oppfølging av dette. Nytt menighetsråd / 
diakoniutvalg må ta stilling til om dette skal prioriteres.  
 
2. Bruke Fair Trade-produkter 
Målsetting: Kjøpe kun Fair Trade-produkter der det er mulig. Oppfordre 
menighetsmedlemmer til det samme. 
Menigheten har i større grad enn før kjøpt Fair Trade-produkter, men kan bli enda bedre.  
 
3. God avfallshåndtering 
Målsetting: Produsere minst mulig avfall og sikre at avfallet resirkuleres og gjenvinnes så 
langt det er mulig. Kirketjener har fulgt opp dette gjennom året, men vi sliter spesielt i forhold 
til enkelte leietakere som kaster alt i restavfall etter fester o.l.    
 
4. Gudstjenester med fokus på klima og skaperverk:  

 Skaperverkets dag Friluftsgudstjeneste på Blektjern 16.juni. Gi en opplevelse av Guds 
skaperverk ved å feire gudstjeneste ute. 

 Høsttakkegudstjeneste: En små store-gudstjeneste med takk for markens grøde.  

 Klimagudstjeneste 20.januar inngikk i den nasjonale Klimafestivalen §112. Målet var å 
sette klima-arbeid i et bibelsk perspektiv.  

 Sitatutstilling med refleksjoner om mennesket og naturen ved Maria Mercedes 
Gomez Brekke. Utstilling i kirkerommet under Klimafestivalen § 112, 4-26.januar. 

 Den årlige pilegrimsvandringa sammen med Tangen, Strømsø og Skoger 
menigheter ble i 2019 avlyst pga frykt for dårlig vær. I stedet for vandring fra gamle 
Skoger kirke til Fjell ble det gjennomført en enkel pilegrimsgudstjeneste i Fjell kirke. 
Diakon i Strømsø menighet og prest i Tangen menighet hadde liturgisk ansvar dette 
året.   

 
5. Transport: Diakon takket nei til tilbudet om studietur til Italia for diakoner i Tunsberg 
bispedømme av klimahensyn (det var lagt opp til flyreise t/r).  
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4. KAMP FOR RETTFERDIGHET 
Målsetting: 

1. Kirke og menighet engasjerer seg i rettferdig fordeling av verdens ressurser.  
2. Kirke og menighet står opp for mennesker som får sitt menneskeverd krenket.  

 
1. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 
Målsetting: Støtte Kirkens Nødhjelps arbeid. Presentere handlingsalternativ for en bedre 
verden.  
Første søndag i fastetiden fikk vi besøk av Sven Larsen fra Kirkens Nødhjelp. Vi brukte 
«Regnbuekalenderen» fra Kirkens Nødhjelp med forbønn og fortellinger på gudstjenester i 
fastetiden. Fasteaksjonsinnsamlingen skjedde som vanlig i samarbeid med Strømsø 
menighet og våre konfirmanter gikk med bøsser derifra. Vi delte også ut lilla bøsser til 
pengeinnsamling i hjemmene, men det er fortsatt et mål med større fokus på disse og på 
barnas fastekalender.  
 
 2. TV-aksjonen 20.okt 
Målsetting: Samle inn penger og skape bevissthet rundt årets tema ved å organisere 
innsamlingsaksjonen i Fjell bydel. Markere TV-aksjonen i gudstjenesten samme dag. 
TV-aksjonen «Nå er det hennes tur» gikk til CAREs arbeid for å skape et bedre liv for kvinner 
i sårbare områder. Denne gangen var det noen få roder som ikke ble dekket. Aksjonen fikk 
likevel et godt resultat i vår bydel. Bøssebærerne fikk servert vafler, kaffe og saft av våre 
frivillige.  Ansvarlig var Anita Helgerud Johansen.  
 
3. Utleie og samarbeid med Den Eritreisk Ortodokse Menighet i Buskerud 
Målsetting: Gi rimelig leie til menigheten og samarbeide om aktuelle tiltak 
Denne utleien ble avsluttet 01.02.2019, som følge av at menigheten kjøpte egne lokaler på 
Konnerud og sa derfor opp leieavtalen med oss. Menigheten har hatt fast leiekontrakt hos 
oss siden 2016. Oppsigelsen har gitt større muligheter til annen utleie/bruk, ikke minst for 
Forandringshuset. Vi har fortsatt noe kontakt med den eritreiske menigheten og de har 
fortsatt å leie hos oss ved store anledninger.  
 
4. Givertjeneste og kollekt 
Målsetting: Fremme rettferdig ressursfordeling. Oppfordre til å dele våre ressurser.     
Hver søndag i gudstjenesten har vi gitt anledning til å gi kollekt både til menigheten og til 
andre gode formål.  
 
5. Gi det videre 
Målsetting: Hjelpe vanskeligstilte barn i byen vår. Oppfordre til gjenbruk og deling av utstyr til 
barn/unge.   
Gi det videre har fått nye lokaler på Strømsø og nye åpningstider. Vi bidrar med frivillig 
innsats i turnus med andre menigheter fra Den norske kirke i Drammen.  
 
Diakoniutvalg:  
Diakoniutvalget bidrog på Skjærtorsdagsgudstjenesten. Utover dette bidrog medlemmene 
aktivt i ulike sammenhenger, men vi hadde kun et utvalgsmøte i 2019. Vi vil revitalisere 
utvalget, få inn et eller to nye medlemmer og revidere lokal diakoniplan etter at nytt 
menighetsråd er vel på plass.  
 
Annet  
Diakon er styremedlem i hovedstyret for Stiftelsen Diakonhjemmet. Styreperioden er 4 år 
(2016 – 2020).  
 
Diakon deltar i arbeidsveiledningsgruppe i regi av Tunsberg bispedømme.   
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Diakonforum: Diakonene i Drammen møttes ca.3 ganger i semesteret til felles planlegging og 
fagstøtte.  
 
Diakon tok imot en masterstudent i diakoni i tre ukers praksis.  
 
Diakon bidrog i arbeidsgruppe for Den norske kirkes stand på Elvefestivalen.  
 
 
Presentasjoner og foredrag:  
Diakon hadde innlegg på tverrkirkelig konferanse om Diakonalt Entrepenørskap på Union 
Scene 10.januar.  
 
Diakon hadde foredrag om dialogarbeid for elever fra Nesbru videregående skole under et 
moske-besøk hos Det Tyrkiske Trossamfunnet i Drammen og Omegn den 26.febr.  
  
Diakon hadde foredrag om dialogarbeid for Asker Unge Høyre.   
 
Diakon hadde innlegg om «Ulik tro, felles mål» på Migrasjonssamling for Viken Røde Kors, 
på Lillestrøm 9.februar.  
 
Diakon hadde innlegg på seminaret «Tro og tillit i polariseringens tid» under Drammen 
Sacred Music Festival den 18.september.  
 

4.6 Samarbeid med skoler og barnehager 
Ansvarlig: sokneprest Christoffer Tjelle 
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Også i 2019 ble alle barnehagene i vår bydel invitert til påskevandringer og 
julevandringer i forkant av høytidene. I vår bydel inviterer vi 5 barnehager, og det er de 
eldste barna som blir invitert. I 2019 var det vellykkede vandringer for barna, hvor de samme 
barnehagene benytter seg av tilbudet, mens andre barnehager (Fjellhagen og Drafnkollen 
barnehage) ikke viser interesse. Vi hadde til sammen 83 på påskevandring og 75 på 
julevandring i 2019 når vi bare teller barnehagene.  
 
Det som var svært positivt i 2019 var at de yngste elevene ved Fjell skole ble med på 
opplegget. For første gang ble samtlige 1 og 2 klasser med på julevandringene (til sammen 
168), noe som førte til 8 ekstra vandringer. Til påske var det kun 1 klasse ++  som deltok (30 
til sammen) . Dette opplevde vi som svært positivt, og vi jobber med å fortsette dette 
samarbeidet.  
 
Vandringene ble en del fornyet i 2018-2019, men er fortsatt en vandring hvor barna møter de 
forskjellige folka i julefortellingene, mens påskefortellingen konsentrerer seg om de ulike 
dagene og hva som skjedde på dem. Mens julevandringen er fortellerteater, så har  
påskevandringen mindre preg av teater, selv om barna er aktivt deltakende på begge. Det er 
diakonen, kantor og sokneprest som er ansvarlig for gjennomføringen av vandringene.  
 
Til sammen var det 356 barn (og lærere) som deltok på vandringene våre i 2019.  
Vi ser at vi mangler et enklere tilbud for de minste barnehagebarna.  
 
Vi samarbeider med Fjell skole om gudstjenester både før påske og før jul. Opplegget er 
fortsatt godt forankret hos skoleledelse og foreldre, men det er rom for et tettere samarbeid i 
planlegging og gjennomføring.  Her er tallene for skolegudstjenestene med Fjell skole: 
 
 

År Jul Påske Total 

2015 301 283 584 

2016 284 300 584 

2017 230 260 490 

2018 246 216 462 

2019 258 226 484 

 
Vi har fortsatt ikke noe fast samarbeid med Galterud ungdomsskole når det gjelder høytider 

eller tradisjonelt kirke-skolesamarbeid. Derimot har det blitt etablert et tett samarbeid med 

valgfaget «Innsats for andre»  rundt nabokafeen, hvor 20 elever deltar hver uke under 

nabokafeen og aktivitetene i underetasjen.  

 

4.7 Kulturvirksomhet og kirkemusikk 

Ansvarlig: Kantor Galina Trintsoukova 

 
Kulturkirken Fjell ønsker å legge til rette for gode opplevelser for dem som besøker 
kirken vår, gjennom et allsidig program og å skape en inkluderende møteplass for alle. 
 
Kulturkomiteen består av Per Roar Ekeland, Egil Fladmark, Kjell Nilsen, Anne-Kathrine 
Bondø, Grethe Rognan, Christoffer Tjelle (ny medlem i 2019) og Galina Trintsoukova.  
 
Faste frivillige hjelper til på forskjellige måter med det praktiske. Brita Borge, Eva Oppdal, 
Toril Rødeberg, Bjørnulf Borge, Helge Johansen og mange flere.   
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Komiteen planlegger og gjennomfører kulturarrangementer i Fjell kirke.  
Dette inkluderer konserter og foredrag i forskjellig sjanger, med lokale og internasjonale 
musikalske krefter, unge og profesjonelle musikere og foredragsholdere. Vi har i en årrekke 
hatt samarbeid med Drammen Sacred Music Festival. Fra 2018 har vi også hatt et  
samarbeid med Johan Halvorsen Festival om en festivalkonsert i Fjell kirke.  
 
Konserter og kulturkvelder i kirkens regi, arrangert av kulturutvalget : 
 

2019 2018 2017 

Antall Frammøte Antall Frammøte Antall Frammøte 

11 645 11 924* 13 1065* 

 
- inkludert 2 spesielle gudstjenester-konserter: 2. påskedag og Lille julaften 
 

* Trolig dekker disse tallene fra disse årene også andre kulturarrangement, som her er 

omtalt andre steder.  
 
 

Kulturprogram Fjell kirke 2019 
 
Torsdag 7. februar kl. 19:00  
Fortellerkveld med skuespiller Svein Tindberg. 45 besøkende 
 
Mandag 18. Mars kl. 19:00 
 Johan Halvorsen musikkfest.  
Strengelek i verdensklasse. Amerikansk gitarduo Newman/Oltman. 43 besøkende.   
 
Torsdag 4. April kl. 19:00 
 ” Det vakre i Haugtussa”. En forestilling av og med Pia Borgli, sang ved Trude Helen 
Binderø og Kristin Lunde på klaver. 32 besøkende.  
 
Mandag 22. april kl. 19:00  
Påsken i ord og toner.  
Andre påskedag med dikt, bildevisning og bibelske tekster med Christoffer Tjelle (liturg), 
Galina Trintsoukova (kantor), Pavel Napalkov (baryton) og frivillige. 48 besøkende   
 
Torsdag 9. Mai kl. 19.00 
Foredrag ved Leoul Mekonnen «Familieliv i Norge». 35 besøkende 
 
Torsdag 13. Juni kl. 19:00 
 Naturfotograf Tom Schandy viser bilder og forteller. Musikkinnslag.   43 besøkende.  
 
Tirsdag 17.september kl. 19:00. 
Forestillingen” Maria i Bibelen, Koranen og i livet”. Forestillingen er en del av Drammen 
Sacred Music Festival. 85 besøkende.   
  
Torsdag 17. Oktober kl. 19:00 
Einar Lunde med foredraget ” Fra undertrykkelse og konflikt til forsoning og tilgivelse – et 
møte med Nelson Mandela og Desmond Tutu” i anledning 25 år siden apartheidregimets 
oppløsning i Sør-Afrika. 47 besøkende.  
 
Torsdag 7. November kl. 19.00 
 Konsert med Royal Garden Jazzband. 63 besøkende.  
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Torsdag 12. Desember kl. 19:00 
Julekonsert med Jernbanemusikken og kammerkoret Apollon.  
Gratis inngang. 120 besøkende.  
 
Mandag 23.desember kl. 22.00 
Vi synger julen inn på Lille julaften.  
Pavel Napalkov (baryton), Galina Trintsoukova, Ivar Flaten m.fl. 84 besøkende 
          
Andre kulturarrangementer i regi av kirken.  
 
Bl.annet Miniopera for barn «Hans og Grete», Kjoleslipp, «Dråpen i havet», Åpen 
Påskevandring,  Åpen julevandring m.fl. 
 

2019  

Antall Frammøte 

8 662 

 
 
Kulturutvalget har jobbet hardt med å få installert nytt lysanlegg som kunne bidra til å skape 
fokus på det som skjer foran publikum, og å løfte den visuelle opplevelsen. 
 
Kulturkomiteen i Fjell kirke innhentet våren 2018 tilbud på et lysanlegg i kirkerommet. 
Bakgrunnen for ønsket om et permanent lysanlegg er at vi årlig har mange 
kulturarrangementer der lyd og lys spiller en viktig rolle for publikums opplevelse.  
Høsten 2018 ble vi innvilget meget gledelig økonomisk støtte fra Einar Juels legat.  
Da ble nye permanente lyskastere installert i kirkerommet: 4 frontkastere hengende i to 
metallstenger fra taket, ledningsstrekk, styringspanel og tilrettelegging for det komplette 
lysanlegget. 
 
Andre del av installasjonen, som ble gjennomført i 2019 omfattet LED-baserte lyslister 
nederst på hver altervegg, som gir en fin fargeeffekt på den hvite bakveggen. Disse er bygd 
inn i hvitmalte innramminger nederst på veggen, montert slik at det er mulig å vaske under. 
De innrammingene er laget av Egil Fladmark. 
 
Hele prosjektet er fullfinansiert av Einar Juels Legat.  
 
 

Eksterne konserter 
 
I 2019 hadde vi også flere eksterne konserter, som ikke var i vår regi. Til sammen hadde de 
572 besøkende.  

 16. mars: Konsert med Sangkoret Fønix og Maria Arredondo. 93 besøkende 

 26. mai: Sommerkonsert med Kammerkoret Apollon: 53 besøkende 

 25.oktober: The Northeren Lights Duo. 21 besøkende.  

 29.november: Kulturskolen. 110 besøkende.  

 1. desember: Humlekoret og Svelvik Mannskor: 120 besøkende 

 4. desember: The Real Choir (julekonsert). 175 besøkende.  

 
Kirkemusikk  
 
I 2019 markerte vi 10-årsjubileet for vårt nye orgel. Orgelet er av meget god kvalitet og vi er 
veldig takknemlige for det.  
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Også i 2019 deltok solister og barnegrupper på de fleste gudstjenester, deriblant 
kulturskoleelever på høyt nivå, studenter, Gøy meg musikk-grupper og profesjonelle solister.  
 
Etter at Kammerkoret Apollon begynte å ha Fjell kirke som fast øvingssted, deltar de også i 
2 gudstjenester i løpet av året. I 2019 deltok de på høymessen den 26. mai og på en 
kveldsmesse den 10. november. 
 
Under gudstjenestene brukes vanligvis den liturgiske musikken som vi fortsatt omtaler som 
den nye. Menigheten er glad i denne og den fungerer godt. Når det er mange mennesker 
som ikke pleier å gå på gudstjeneste i Fjell, som ved dåp, konfirmasjon e.l. er det mer 
krevende. Når det er eksterne vikarer, og ved enkelte andre anledninger benyttes derfor den 
«gamle» liturgiske musikken.  
 
På Små- og storegudstjenestene bruker vi en veldig enkel og fleksibel liturgi som er rettet 
mot barn og barnefamilier og det fungerer bra.                                                                                   
 
På de 4 skolegudstjenestene er det alltid mange elevinnslag fra klassene. Det beriker 
gudstjenestene og gjør dem enda flottere.   
 
Det ble gjennomført to gudstjenester med hovedvekt på musikk:  
«Påsken i ord og toner» på 2. påskedag (48 besøkende) «Vi synger julen inn» på 
Lillejulaften (84 besøkende).  
 
 

4.8 Dialogarbeid  
Dialogarbeid har vært en av pilarene i Fjell menighet i en årrekke. Med etableringen av 
Kirkelig Dialogsenter i 2018, fikk dette arbeidet et enda sterkere fokus, men nå primært 
gjennom Dialogsenteret med dialogprest og daglig leder Ivar Flaten i spissen. Fjell menighet 
er veldig glade for at senteret er lokalisert nettopp i Fjell kirke, og vi opplever et nært 
samarbeid med senteret og daglig leder. Menigheten er representert i Dialogsenterets styre 
og integreringsdiakon Signe har noe av sitt engasjement knyttet til senteret. Ved flere 
arrangement, står vi sammen som arrangør.  
 
 
Fjell kirke er en av de kirkene som får studenter, politikere og andre grupper på studiebesøk. 
Det er Dialogsenteret med Ivar Flaten i spissen som er vertskap for de fleste besøkene, men 
arbeidet og erfaringene  i Fjell menighet er alltid en viktig del av programmet, og diakonen og 
soknepresten har bidratt på flere av disse møtene.  
 
Etter etableringen av Kirkelig dialogsenter ønsker menigheten fortsatt å ta hovedansvaret for 
det lokale dialogarbeidet. I 2019 ble det arrangert «Åpen kirke» i forbindelse med Drammen 
og omegns tros- og livssynsforum sitt initiativ «Åpne Hellige Rom». Det var lite besøk, men 
noen kom, og vi besøkte de andre moskeene på Fjell.  
 
I forbindelse med terrorangrepet i Bærum var flere i staben og frivillige aktive i kampanjen 
«Trygg i Bønn» der vi stod utenfor moskeene under fredagsbønnen. VI åpnet også 
kjellerlokalene våre for muslimsk bønn like etter terrorhandlingen, da det var utrygghet i eget 
lokale.  
 
Ellers har vi hatt flere arrangement i 2019 hvor dialog var i fokus, enten i form av konkrete 
samarbeidstiltak som temakvelden «Familieliv i Norge», temakvelden om flyktninger eller en 
kulturkveld som «Maria i Bibelen, Koranen og livet» den 17. september.  
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Vi opplever også at Nabokafeen og samarbeidet med Forandringshuset gir oss gode 
muligheter for å virkelig være en konkret møteplass for ungdom fra ulike religioner, og diakon 
Signe Myklebust er engasjert også i dette arbeidet.  
 
Vi er medlemmer i Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL – www.dotl.no ). To 
andre viktige prosjekter hvor Fjell kirke har vært sentrale tidligere, lever nå videre gjennom 
Dialogsenteret og DOTL: Det er Drammen er Gjestebud (dialogmiddag nært FN-dagen: 
www.gjestebud.net) og Drammen Sacred Music Festival (www.drammensacred.no).  
 

4.9 Vennskapsmenighet og økumenisk kontakt 
Kontakten med vår vennskapsmenighet i Melton / Ufford har tatt seg opp i 2019 etter svært 
begrenset kontakt i 2018. Den siste ordentlige kontakten var sommeren 2017,  hvor 12 
personer kom fra England til Fjell. Dette var en veldig positiv opplevelse, og vi fikk god 
kontakt med deres nye prest Paul Hambling.  
 
I 2019 er det på ny opprettet kontakt mellom prestene, og det ble bestemt at Fjell menighet 
drar på besøk til vår vennskapsmenighet den 8 – 11. mai 2020. Det er ved årsskiftet 7 
personer som har sagt at de vil delta, så er det fortsatt åpent for et par til. Vi tror og håper 
dette besøket kan bidra til styrket kontakt også i årene som kommer.  
 
Vi mottar jevnlig nyhetsbladet fra dem, og vi tar ofte med vår vennskapsmenighet i forbønnen 
på gudstjenestene våre. Det er også direkte kontakt mellom folk i menigheten, og i 2019 var 
det besøk til Fjell kirke, fra et par som var på privat besøk til Øystein og Brit Wall.   
 
Det økumeniske samarbeidet lokalt begrenser seg til at vi støtter opp om den økumeniske 
gudstjenesten i januar, samt den økumeniske korsvandringen på langfredag. I praksis er Fjell 
menighet likevel en økumenisk engasjert menighet, med mange besøkende og frivillige som 
har sin bakgrunn (og medlemskap) i forskjellige andre kirkesamfunn. I 2020 er det planlagt 
en økumenisk temakveld i mars, som et samarbeid med Metodistkirken og Baptistkirken i 
Drammen.  

4.10 Informasjonsarbeid  
Menighetens hjemmesider og Facebook.  
 
Fjell kirkes gode hjemmeside har de siste årene vært moden for fornyelse, og sammen med 
Kirkelig Fellesråd i Drammen og de andre menighetene i byen har vi fått tilbud om å etablere 
en ny side med nytt design. I november 2019 kom endelig Fjell kirkes nye hjemmeside opp, 
og selv om det fortsatt står mye arbeid igjen, var dette et viktig prosjekt.  
 
Fjell kirkes hjemmesider www.fjellkirke.no blir nå brukt til å informere om virksomheten. 
Sidene inneholder oversikt over tilbud og arrangementer i Fjell menighet, menighetens 
ansatte og frivillige medarbeidere.  
 
Vårt viktigste kanal for informasjon er Facebook. Siden vår «Fjell kirke», har nå 744 følgere, 
en økning på 100 følgere siden i fjor.  Aktiviteten og interessen knyttet til siden er stor. Ser vi 
på det siste året (fra skrivende stund) har 86.000 personer fått opp informasjonen vår på 
skjermen sin, mot 74.000 i 2018.  2.900 personer har svart at de er interessert eller vil delta 
på arrangementene, dette er en økning på 900 fra 2018. . Vi har til sammen lagt ut 97 
arrangement, mot 86 i 2018 og mange flere oppdateringer, bilder etc.  
Både kulturkvelder, gudstjenester, trosopplæringstiltak, diakoni, babysang  og Gøy med 
musikk blir markedsført her, samtidig som vi formidler andre nyheter fra kirken og 
menigheten.  
 

http://www.dotl.no/
http://www.gjestebud.net/
http://www.drammensacred.no/
http://www.fjellkirke.no/
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Mediaomtale  
Fjell menighet har også i år vært omtalt i avisene. Generelt kan en si at media i byen er 
interesserte i Fjell kirkes arbeid og skriver både om dialog, kulturarbeid og diakoni, særskilt 
Byavisen har vært positive, men også NRK-Buskerud, hvor vi har vært ved flere anledninger, 
blant annet  i forkant av Svein Tindbergkvelden.   
 
Blant oppslagene i avisene er følgende:  

 https://www.dt.no/nyhet/fjell/krim/skulle-egentlig-ha-deler-av-id-feiringen-i-den-

nye-moskeen-etter-hendelsen-i-gar-flyttet-vi-alt-til-fjell-kirke/s/5-57-1194537 

(Fjell kirke benyttet til ID-feiring) 

 https://www.vl.no/nyhet/vil-sta-frem-for-de-sarbare-1.1607432?paywall=true  

 («Vil stå frem for de sårbare».  Vårt Land, 25.oktober 2019) 

 https://www.yumpu.com/no/document/read/62872331/byavisa-drammen-nr-

484/28  (Einar Lunde til Fjell kirke, 161019) 

 https://byavisadrammen.no/nye-drammens-nye-ordforer-til-kulturkirken-fjell/05.11-

09:37 (Drammens ordfører til Fjell kirke) 

 https://www.yumpu.com/xx/document/read/62786246/byavisa-drammen-nr-

476/33 (Fornyelse i Kulturkirken Fjell – i forkant av jubileumsgudstjeneste) 

 https://www.dt.no/utgave/jobb/edition/5bd1a31c25ab6b4c16a7ccf0/100/5-57-

1164651 (Christoffer Tjelle - Ny i jobben intervju) 

I tillegg har Fjell Kirke fått mye omtale i mange media gjennom all mediedekningen av 
Kirkelig Dialogsenter og dialogprest Ivar Flaten.  
 
Annonsering 
Vi prøver å benytte mulighetene til gratisinformasjon om arrangementer i Drammens 
Tidende, Fremtiden og i Byavisen. I Byavisen har vi fått omtale om mange av våre 
kulturkvelder og spesielle gudstjenester.   
 
Vi har ikke hatt betalte annonser for egne arrangement i Drammens Tidende i 2019.  
Kirkelig Fellesråd kjøper en fast annonse i Drammens Tidende hver fredag for informasjon 
om søndagens gudstjenester i Den norske kirke. Der er også Fjell menighet med.  
 
Vi har også fortsatt med betalte annonser på Facebook, særskilt i forhold til 
kulturarrangement, men også enkelte trosopplæringsarrangement. Dette fungerer ofte bra og 
at vi får mye igjen for pengene sammenlignet med de tradisjonelle avisannonsene.  
 
E-post 
Vi har en epostliste med ca. 250 besøkende og interesserte til våre kulturarrangementer. 
Den benyttes ved invitasjon til kulturarrangementene.  
 

4.11 Kirkebygg og uteområder 

 
I 2019 ble det utført viktige arbeider både inne i kirken og utvendig:  
 
Ytre vedlikehold og behov 
Etter en nærmest mørklagt kirke vinteren 2018, ble alle utelamper skiftet høsten 2019. 
Lampene som stod der var fra kirken ble bygget, så Kirkelig Fellesråd valgte å bytte ut 
samtlige lamper. Dette fremstår veldig vellykket, og kirken er nå godt opplyst.  
 

https://www.dt.no/nyhet/fjell/krim/skulle-egentlig-ha-deler-av-id-feiringen-i-den-nye-moskeen-etter-hendelsen-i-gar-flyttet-vi-alt-til-fjell-kirke/s/5-57-1194537
https://www.dt.no/nyhet/fjell/krim/skulle-egentlig-ha-deler-av-id-feiringen-i-den-nye-moskeen-etter-hendelsen-i-gar-flyttet-vi-alt-til-fjell-kirke/s/5-57-1194537
https://www.vl.no/nyhet/vil-sta-frem-for-de-sarbare-1.1607432?paywall=true
https://www.yumpu.com/no/document/read/62872331/byavisa-drammen-nr-484/28
https://www.yumpu.com/no/document/read/62872331/byavisa-drammen-nr-484/28
https://byavisadrammen.no/nye-drammens-nye-ordforer-til-kulturkirken-fjell/05.11-09:37
https://byavisadrammen.no/nye-drammens-nye-ordforer-til-kulturkirken-fjell/05.11-09:37
https://www.yumpu.com/xx/document/read/62786246/byavisa-drammen-nr-476/33
https://www.yumpu.com/xx/document/read/62786246/byavisa-drammen-nr-476/33
https://www.dt.no/utgave/jobb/edition/5bd1a31c25ab6b4c16a7ccf0/100/5-57-1164651
https://www.dt.no/utgave/jobb/edition/5bd1a31c25ab6b4c16a7ccf0/100/5-57-1164651
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I forkant av jubileet i august ble den ytre hvite murveggen på kirkerommet hvitmalt, samt 
klokketårnet. Dette ble utført av Kirkelig Fellesråd. Menigheten er veldig glade for dette 
arbeidet, samtidig som resten av kirken nå fremstår med enda tydeligere behov for maling.  
 
En av våre frivillige malte muren utenfor kjelleretasjen. Dette pyntet også veldig opp og ikke 
minst dekket det til tagging.  
 
I flere år har det vært en taklekkasje over menighetssalen. Kirkelig Fellesråd har vært 
kontaktet gjentatte ganger, og skadene er blitt undersøkt. Lite er gjort og lekkasjene fortsetter 
når det er mye regnvær. I 2019 var det også eksempler på at det dryppet inn i selve 
kirkerommet.  
 
Det er behov for utskifting av ytterpanel på veggen i nord-øst, samt skifte av vinduer der 
(ytterveggen utenfor menighetssal og peisestue). Dette har vært et prosjekt i mange år, men 
Kirkelig Fellesråd har enda ikke kunne prioritere det. I 2019 ble vinduer skrudd igjen.  
 
Høsten 2019 ble ventilasjonsanlegget ødelagt. Etter befaring ble det anbefalt å skrifte det 
helt ut. Anlegget er fra kirken var ny, og det vil bli for dyrt å forsøke å reparere det gamle 
anlegget.  
Konsekvensen er at kirken  nå er uten ventilasjon. Dette er et ansvar for Kirkelig Fellesråd.  
 
Innvendig vedlikehold, oppgraderinger og nye behov 
 
Vinteren 2019 ble det satt opp nytt kjøkken i 1. etasje. Mye av arbeidet ble gjort på dugnad. 
Menigheten er godt fornøyd med det nye kjøkkenet. Dette ble bekostet av menigheten selv, 
med støtte fra eksterne legat.  
 
Det er montert opp et nytt lysanlegg i kirkerommet med 6 lyskastere og vegglys bak alteret. 
Dette ble bekostet av menigheten selv, med god støtte fra eksterne legat.  
 
I november 2019 mottok vi 30.000 kroner fra Lyckefondet til utbedring av lydanlegget i 
kirkerommet. Prosjektet er på nærmere 60.000, og vi satser på at prosjektet blir realisert i 
2020, enten med egne midler eller med støtte fra andre legater. Prosjektet vil gi flere kanaler, 
slik at forstyrrelser unngås med bruk av flere mikrofoner, ny forsterker og et enkelt 
betjeningspanel (ipad) fastmontert i kirkerommet.  
 
Med økt utleie i kjelleretasjen har det blitt et økende behov for vedlikehold og oppgradering 
der. Dette gjelder særskilt fornyelse av kjøkken, men også andre rom. Etter oppussingen i 
2017 gjenstår fortsatt maling av lister og karmer i underetasjen.  
 
Med økte bruk av kjelleren er det kommet opp et sterkere behov for å finne gode løsninger 
for sikkerhet og kontroll på bygget. I 2019 ble det installert smekklås på nødutgang i 1. 
etasje. I 2020 må vi se på hvordan 1. etasje av kirken kan sikres bedre, samtidig som 
kjelleren er i bruk.  
  
Dugnad og frivillighet 
 
Menigheten har frivillige vaktmestere som gjør en stor innsats på huset og med utleie, og i 
tillegg en blomsteransvarlig som tar mye ansvar hver eneste uke. I mai arrangerte vi i tillegg 
en stor dugnad, med til sammen 20 deltakere. I tillegg til mye innvendig arbeid, ble 
uteområdet ryddet, spylt og kostet, og mye småkratt ryddet.   
 
Høsten 2019 ble det ansatt en ny kirketjenervikar i 30%, Finn Rune Karlsen. Han er en 
praktisk mann, som har gjort mye mindre praktisk vedlikehold og reparasjoner.   
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5.0 Nøkkeltall fra regnskapet med årsdisposisjoner 
 
Driftsregnskap 

Budsjettskjema - Driftsbudsjettet (Vedlegg 1A) 2019 Budsjett Avvik 2018 

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659) 347 126 328 000 19 126 307 984 

Refusjoner/overføringer (700-789) 72 364 74 000 -1 636 89 446 

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839) 0 5 000 -5 000 0 

Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859) 54 126 66 386 -12 260 43 442 

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879) 324 277 205 500 118 777 241 905 

Sum driftsinntekter 797 893 678 886 119 007 682 777 

     

Kjøp av varer og tjenester (100-299) 597 098 656 600 -59 502 581 197 

Refusjoner/overføringer (300-389:429) 100 666 86 400 14 266 102 950 

Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429) 48 408 51 000 -2 592 44 810 

Sum driftsutgifter 746 173 794 000 -47 828 728 957 

     

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 51 720 -115 114 166 835 -46 180 

     

Renteinntekter og utbytte (900-909) 3 846 4 000 -154 4 144 

Netto finansinntekter/-utgifter 3 846 4 000 -154 4 144 

     

NETTO DRIFTSRESULTAT 55 566 -111 114 166 680 -42 036 

     

Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930) 126 652 126 652 0 143 856 

Bruk av disposisjonsfond (940-949) 133 802 133 802 0 149 647 

Sum bruk av avsetninger 260 454 260 454 0 293 503 

Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530) 22 688 22 688 0 3 647 

Avsatt til disposisjonsfond (540-549) 126 652 126 652 0 143 856 

Avsatt til bundne fond (550-559) 30 000 0 30 000  

Sum avsetninger 179 340 149 340 30 000 147 503 

     

REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK 136 680 0 136 680 103 964 

 

Regnskapet viser et netto positivt driftsresultat på kr 55 566,- og et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr 136 680,-.   
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Kommentarer avvik budsjett 

 

 Menighetsrådet har ikke vedtatt budsjettendringer 

 

 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879) (kr. 118 777,-)   

Gaver fra Anders Jahres legat kr 64 000,-  

Sparebanken Øst (Samfunnsutbytte Spire) kr 100 000,- 

Lydia og Harald Lyches Fond Kr 30 000,- 

 

 Kjøp av varer og tjenester (100-299) (kr - 59 502) 

Det er generelt brukt mindre enn budsjett på honorarer selvstendig 

næringsdrivende, annonsering, kommunale avgifter og inventar og utstyr. 

 
Balanse 

Konto 2019 2018 Diff 

Omløpsmidler    

51000 - Kontanter 700 0 700 

51020 - Bankinnskudd innland 530 726 451 422 79 304 

51300 - Kundefordringer (reskontro) 12 000 5 000 7 000 

51310 - Forskuddsbetalte kostnader 1 701 2 898 -1 197 

51311 - Kortsiktige fordringer 0 21 196 -21 196 

51315 - Kortsiktige fordringer interim -1 000 0 -1 000 

51351 - Inngående MVA kompensasjon 68 414 88 914 -20 500 

SUM OMLØPSMIDLER 612 542 569 430 43 112 

    

SUM EIENDELER 612 542 569 430 43 112 

    

Egenkapital    

55501 - Lydanlegg Fond -30 000 0 -30 000 

55600 - Disposisjonsfond -284 720 -291 870 7 150 

55601 - Barne- og ungdomsarbeid disposisjonsfond -35 000 -35 000 0 

55602 - Prosjektkor disposisjonsfond -10 304 -10 304 0 

55950 - Regnskapsmessig mindreforbruk -136 680 -103 964 -32 716 

SUM EGENKAPITAL -496 704 -441 138 -55 566 

    

Gjeld    

53200 - Leverandørgjeld (reskontro) -33 894 -113 384 79 490 

53290 - Annen kortsiktig gjeld 0 -14 907 14 907 

53930 - Påløpte kostnader -81 944 0 -81 944 

SUM KORTSIKTIG GJELD -115 838 -128 292 12 454 

    

SUM GJELD OG EGENKAPITAL -612 542 -569 431 -43 111 
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Disponering regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 

Prosjekt Beløp Disponering Balansekonto 

35000 - Menighetsråd -40 019,72 Dekkes av disposisjonsfond 55600 

35005 - Fjell i bevegelse -7 442,00 Dekkes av disposisjonsfond 55600 

35009 - Dialog -554,00 Dekkes av disposisjonsfond 55600 

35001 - Fjell diakoni/møtesteder 6 161,14 Avsettes disposisjonsfond 55600 

35006 - Kirkemusikk 7 281,66 Avsettes disposisjonsfond 55600 

35008 - Trosopplæring/Babysang 10 515,65 Avsettes disposisjonsfond 55600 

35002 - Gøy med musikk 10 741,88 Avsettes disposisjonsfond 55600 

35004 - Fjell kultur -1 385,78 Dekkes av  disposisjonsfond 55600 

35007 - Menighetssenter 151 381,37 Avsettes disposisjonsfond 55600 

SUM 136 680,20   
 
Positive tall er regnskapsmessig mindreforbruk 


