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1.0 Menighetsrådet  
 

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 
Ivar Flaten, sogneprest (til 13.08.18) 
Christoffer Tjelle, vik. sokneprest (fra 13.08.18) 
 
Vi praktiserer fortsatt tilnærmet likhet mellom medlemmene slik at også vararepresentanter 
kalles inn til alle møter og fyller verv i menighetsrådet.  
 
Det ble gjennomført 9 møter i menighetsrådet (24.1, 21.2, 21.3, 18.4, 13.6, 22.8,  26.9, 24.10 
og 28.11.  Det ble behandlet 91 saker i 2018 (68 i 2017).  
 
Menighetsrådet innkalte til menighetens årsmøte på søndag 18. mars. Der ble årsrapport og 
regnskap for 2017, samt budsjett for 2018 lagt frem.   
 
 
Utvalg og komiteer med representanter (MR) 
Trosopplæringsutvalg TR 
Det er felles trosopplæringsutvalg for Strømsø, Strømsgodset, Fjell og Tangen og ledes av 
trosopplærer Kjersti Reknes. I 2018 har Jantje Wedegärtner deltatt fra Fjell menighet.  
 
Diakoniutvalget DI 
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. Det har vært jobbet med rekruttering av et nytt medlem uten at dette 
har lykkes så langt.  
 
Kulturkomiteen KU 
Komiteen har planlagt og gjennomført kirkens kulturkvelder, og ledes av Galina 
Trintsoukova. Se mer info under 4.7.   
 
Representasjon i styrer og råd MR 

 Eilin Ekeland har sittet i prostirådet og var leder der i 2018.  

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

Fladmark 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.  

 
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 
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også etter uteområdene rundt kirka. Kirsten Skille i MR er koordinator for dugnader ute og 
inne. 
 
 
 
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 
onsdager og torsdager. Våre frivillige medarbeidere forbereder mat, serverer og rydder 
etterpå. Onsdagene er det i tillegg en gruppe elever med lærer som hjelper til med det 
praktiske arbeidet med mat og servering. Diakon Signe Myklebust koordinerer tiltaket og de 
frivillige.   
 
Pilegrimsvandring PI 
Gruppe som forbereder og gjennomfører pilegrimsvandringen fra Gamle Skoger kirke til Fjell 
kirke på tidlig høst. 
 
TV-aksjonen TV 
I oktober hvert år er Fjell kirke innsamlingsstasjon for TV-aksjonen. Frivillige medarbeidere 
forbereder og gjennomfører innsamlingen. Annette Weberg har koordinert. 
 
Fjell i bevegelse/Kvinnetrening KT 
To ganger i uka gjennomføres trening i underetasjen. Frivillige administrerer og følger opp 
diverse oppgaver. 
 
Estetisk gruppe ES 
Følger opp kirkerom og kirke med hensyn til interiør, tekstiler, kunst etc. 
 
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 
 
På høyden (PH) 
Fjell menighet skriver i På høyden, nærmiljøbladet for Fjell og Austad. Noen er engasjert i 
dette arbeidet.   
 
Kjoleslipp KS 
Salg av brukte klær, catwalk, kafé og konsert. 
 
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. Gruppen har ikke 
vært aktiv i 2018.  
 
Andre frivillige AN 
Her samler vi små og store aktiviteter som ikke ellers er nevnt. Det kan være oppgaver med 
foto, lyd, postgang, trosopplæringsaktiviteter, som for eksempel babysang og juletrefesten, 
Fjell bydelsdag osv.  
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Frivillige medarbeidere 
Antall frivillige medarbeidere har økt i 2018. Vi har nå notert 88 personer som bidrar på ulike 
måter i menighetens virksomheter og arrangementer. Kodene bak navnene indikerer hva de 
deltar i. Listen er alfabetisk, og vi må ta forbehold om at listen kan være mangelfull. 
Tilknytning til aktivitetskoder er heller ikke uttømmende. Mange gjør ulike oppgaver og bidrar 
på kryss og tvers. 
 
  
 

Navn Aktivitet 

Alfhild Helene Skaane GMM 

Amina Sulaiman 
Alahrachi KK, KS 

Anette Marcussen KV, KL, 

Anita Helgerud 
Johansen TV, KS 

Anne Merete Waal 
Jensen 

MR, NE, KS, 
KK 

Anne-Kathrine Bondø KU 

Annette Vibeke Weberg MR, TV, DU 

Arne Haugseth AN 

Arzanne Devitre KS 

Asbjørn Ludvik Stavem KV 

Astrid Jørgensen VM, BA, AN 

Bassam Alaa Eldin 
Alshawa VM, KJ 

Berit Bastiansen NK, KK 

Berit Bondø KL, KV 

Bjørnulf Borge MR,NE,KL, KV 

Bodil Johannessen MR, GMM, NK, 
ME 

Brita Borge KK 

Brit Fladmark GMM, KV, KK 

Brit Ornum NK 

Brit Ulriksen KA, GMM 

Brit Wall KL, KV, KK, 
PH, ME 

Dana Bjerkelind KS 

Egil Alfsen (død 300119) GMM, NK 

Egil Svein Fladmark MR, KU, VM, 
NK, AN 

Eilin Ekeland MR, KJ, PH, 
NE 

Elna Øverby AN 

Eva Pernille Opdal GMM, KKK 

Gerd Marie Marcussen AN 

Gerd Skogheim KK, GMM 

Gerd Solbjørg Weum KK, GMM 

Gisle Grahl-Jacobsen KU 

Glenn Ståle Østerud AN 

Grete Elisabeth Rognan NE; KK 

Grethe Bergersen AN 

Grete Haug PI 

Grethe Karin Trogstad 
Stavem KL, KK 

Gunn Johansen NK 

Helge Johansen KU, TV 

Ingjerd Sveen KL, PH 

Ingrid Lycke Ellingsen MR, DI, KS 

Ingvild Tågvold Flaten KK, KL, KV, 
KD, DI 

Ismail Burak NK  

Jadwiga Ihlen NK 

Jan Haug VM, KU, PI 

Jannicke Backe-Olsen AN 

Jogita Reide-Skrastina KS,  

Jorun Holm Scherf AN 

Jorunn Lyng Haugseth TR, KL, KV 

Josef Plocinski NK 

Jørgen Haugseth MR 

Karin Olsen NK 

Kirsten Juliane Skille MR, GMM, NK, 
ES 

Kjell Martin Sveen AN 

Kjell Nilsen KU, PI 

Kjersti Fagerholt KT, PI 

Kåre Langeteig 
Gulhaugen NK 

Laila Ellinor Kaasa AN 

Lill Tone Grahl-
Jacobsen NE 

Liv Benedicte Sontum-
Tenhovaara GMM 

Margrethe Renaa ME 

Marie Henriette Korsrud NK 

Marit Eldrup Evju PH 

Nahrin Gharib Irgens AN 

Nastaran Samavat KS 
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Oddvar Gustav Tomta AN 

Per Erik Marheim NK 

Per Roar Ekeland KU 

Randi Tørvi KK, GMM, KS 

Roger Hennum AN 

Rolf Johan Skille VM, NK 

Rolf Kåre Østrem NK 

Rosemarie Euphrasia 
Johansen 

NK, GMM, KK, 
KS 

Saiqa Chaudry KT 

Sanne Merethe Svoren GMM, KS 

Sigrid Hals AN 

Sissel Alice Østerhus 
Kern AN 

Skaiste Arvan GMM, TR 

Stine Rebni Bjørk AN 

Toril Naper Hauge NK 

Toril Røgeberg PI 

Tove Synøve Halvorsen AN 

Victor Borisovich 
Riakhine GMM 

Wajdi Taliaa KK, AN 

Øystein Wall VM, KV, ME 

Åse Marie Harket NK 

 
 

 
Viktige saker for menighetsrådet i året som har gått 
2018 har vært et spesielt år på mange måter. Positive endringer var at Kirkelig Dialogsenter 
ble formelt stiftet i januar 2018, noe som menighetsrådet opplever som en styrking og 
videreutvikling av det viktige dialogarbeidet som har preget menigheten i mange år. 
Menighetsrådet er svært glade for at dialogprest og leder i senteret Ivar Flaten fortsatt har 
nær kontakt med menigheten og er liturg og predikant ved månedlige gudstjenester.  
 
Menighetsrådet er også opptatt av at vi i 2018 begynte å se resultatene av vårt samarbeid 
med KFUK-KFUM / Forandringshuset. Dette er mer enn et utleieforhold og vi opplevde at 
kirken nå fylles med lokal ungdom til deres arrangement. På mange måter kan vi si at 
Forandringshuset realiserer menighetens manglende ungdomsarbeid i kirken.  
 
Menighetsrådet har i 2018 også jobbet med enkelte større investeringer. I august kunne de 
nye kirketekstilene tas i bruk, noe som forskjønner kirkerommet. Høsten 2018 ble det jobbet 
mye med å planlegge utskifting av kjøkkenet, som vil bli en realitet på nyåret 2019, ikke 
minst takket være veldig bra frivillig innsats av Jan Haug og Rolf Skille med Kirsten Skille 
som prosjektleder. Det ble også satt i gang et arbeid med lyskastere i kirkerommet som vil bli 
realisert i 2019.  
 
Vikarbetjeningen i prestestillingen har vært en viktig sak i 2018. Menighetsrådet har brukt tid 
på å sikre en god og stabil vikartjeneste for menigheten. Yohannes Shanka fortsatte som 
vikar i 80% frem til juni. Etter en sommer uten fast vikar, ble Christoffer Tjelle engasjert i et 
vikariat i 80% fra 13. august og frem til nyttår. Vikariatet ble senere forlenget frem til 30. juni 
2019, og da i 100% stilling. Menighetsrådet er glad for en stabil løsning med sokneprestvikar 
og arbeider for at denne stillingen snarest lyses ut i 100% som fast stilling.  
 
Ellers har menighetsrådet jobbet for at små og store aktiviteter også i 2018 kunne vokse og 
blomstre. Vi er glade for at vi fikk flere frivillige og opplevde god deltakelse på babysang, 
nabokafé, kulturkvelder og Gøy med musikk. I 2018 var det over 9000 som besøkte våre 
egne arrangement, og også gudstjenestebesøket har holdt seg stabilt, selv om vi konstant 
har en utfordring med å øke deltakelsen der.  
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2.0 Administrasjon  
 
Staben består av:  
 
Vik. sokneprest Yohannes Shanka       80% (1.1.18 – 30.06.18) 
Vik. sokneprest Christoffer Tjelle    80% (13.08.18 - ) 
Dialogprest Ivar Flaten     20% 
Diakon Signe Myklebust     50% 
Kantor Galina Trintsoukova       80%  
Kirketjener Wenche Solbakken      50% 
Trosopplærer Kjersti Haave Reknes   100% i prostiet – en del av staben i Fjell 
 

 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 ingen konfirmanter i 2018, men høsten 2018 ble det 

påmeldt 5 konfirmanter med tilhørighet i Fjell).  

Staben i Fjell har samarbeid med staben i Strømsø 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. Menighetsforvalter Jorunn Lyng Haugseth er vår spesielle 
kontaktperson på det felles kirkekontoret.   
 

3.0 Statistikk fra kirkelig årsstatistikk  
 

 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Antall medlemmer: 1951 1962 2072 2157* 1964 1986 2045 

Antall døpte: 5 5 7 4 6 5 10 

Antall døpte som bor i sognet 5 1 5 1 3 3 5 

Antall konfirmerte: 0 2 6 6 2 8 20 

Antall vigde: 0 0 0 0 0 0 1 

Antall gravferder: 30 30 33 37 33 21 34 

Antall gudstjenester i sognet: 50 49 77 77 46 56 85 

Antall deltakere på 
gudstjenester: 

2275 2215 2583 2845 1902 2627 3805 

Antall deltakere nattverd 888 786 796 913 914 989 1225 

Antall kulturarrangementer: 14 17 15 13 11 6 10 

Offer til egen virksomhet: 40115 47429 28615 37 919 31 085 37 846 27 240 

Offer til andre: 35571 49025 69937 40 245  41 021 38 510 48 265 

Fast givertjeneste: 24245 28240 30670 24 320  28 462 28 885 28 000 

* Menighetsgrensene justert i 2015. 
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4.0 Menighetsrådets virksomhetsområder i 2018 
 

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 

 Være aktive i dialogarbeid mellom religioner 

Styrke eksisterende aktiviteter 

 Aktivt invitere inn til aktivitetene, gudstjenester og kulturarrangement.  

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

 Utvide dialogarbeidet til i større grad også gjelde hele menigheten, ikke bare på 
ledernivå. 

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

 Aktivt invitere inn til aktivitetene, gudstjenester og kulturarrangement 

Flere frivillige 

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

Kommunikasjon 

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

Økonomi 
Være aktive på å søke fondsmidler 

 
Vurdering 
 
Fjell menighet og kirke skal være aktiv bidragsyter til et godt nærmiljø i bydelen  
 

Vi opplever at Fjell kirke også i 2018 stod fram som en god bidragsyter  for et godt 
nærmiljø i bydelen. Våre kulturkvelder og andre kulturarrangement har vært godt besøkt, og 
er en døråpner til kirken for mange. Det samme er nabokafeen, Gøy med musikk og våre 
andre diakonale tiltak. Diakonen er aktiv på mange arenaer, som setter kirken på dagsorden 
og bidrar positivt i nærmiljøet. Et eksempel på dette er «retromoteshowet» på Fjell bo- og 
servicesenter den 12. mars, som ble en stor suksess, og hvor kirken var samarbeidspartner.  
 
Det nye Dialogsenteret har bidratt også til at kirkens dialogarbeid er styrket. Senteret har nå 
et breiere lokalt fundament og har gitt mye av dialogarbeidet i menighet en ny ramme, men 
fortsatt har Ivar Flatens nybrottsarbeid en sterk forankring i Fjell kirke. Et eksempel på et 
lokalt arrangement i regi av Dialogsenteret, var temakvelden i kirken en søndags kveld i juni. 
hvor Bushra Ishaq innledet om sin bok «Hvem snakker for oss? – om muslimer i dagens 
Norge».   
 
På temakvelden i anledning Verdensdagen for psykisk helse i oktober, samarbeidet vi med 
Familiehjelpen og Buskerud Innvandrerråd om et godt besøkt arrangement i kirken.  
 
I 2018 så vi virkelig fruktene av arbeidet som Forandringshuset bygger opp i og rundt Fjell 
kirke. Med daglig leder Kim André Vian som koordinator, fylles kirken nå ukentlig opp med 
ungdom, og mange av ungdommene har tilhørighet til Fjell og Galterud ungdomsskole. 
Spesielt har arrangementene til «United Sisters» benyttet Fjell kirke mye, og vært populære. 
Her møtes jenter på tvers av kulturer og religioner. Vi ser fremt til videre utvikling av 
prosjektet  hvor kjellerlokalene i kirken blir enda mer tatt i bruk.  
 



Side 9 av 37 

 
Styrke eksisterende virksomhet. 
Opprettingen av Dialogsenteret med Ivar Flaten som daglig leder, har på alle måter 
medført en styrking av dialogarbeidet i menigheten. Selv om Ivar nå mer har på seg 
hatten som dialogprest og daglig leder av senteret, opplever vi i Fjell kirke at vi er med på 
satsningen og at Dialogsenterets arbeidet er vårt arbeid. For Dialogsenterets arbeid 
henvises det til årsmeldingen til senteret.  
 
Samarbeidet med Galterud ungdomsskole har fungert svært godt i 2018. Hele skoleåret  
hadde vi tilbud om nabokafé både onsdager og torsdager. Kaéen var veldig godt besøkt. 
(se pkt.4.5). 
  
I 2018 hadde vi ingen konfirmanter i Fjell. Selv om det også er få aktuell ungdommer i 
soknet, er det beklagelig at vi ikke når bedre frem til de døpte medlemmene. I 2018 ble 
det påmeldt 5 nye konfirmanter, og det kan bidra til bedre kontakt mellom konfirmantene 
og menigheten.  
 
Menigheten har lenge vært opptatt av å styrke ungdomsarbeidet. En av målsettingene i 
2018 var en tettere kontakt med konfirmanter og også ungdom før konfirmantalder. Vi 
opplever at Forandringshusets tilbud dekker noe av dette behovet. Det ville være 
vanskelig å se for seg en tradisjonell kristelig ungdomsklubb her i Fjell. Forandringshuset 
er flerreligiøst, men har en positivt holdning til religion og bidrar til dialog og positive 
møtesteder som er i Fjell menighets ånd.  
 
Gøy med musikk var også i 2018 en suksess. Høsten 2018 ble nytt lydutstyr tatt i bruk, 
med blant annet 8 nye mikrofoner og stativ til barna, noe som var til stor glede for de 
eldste barna. Selv om oppmøtet varierer noe, er det flott med mellom 40 – 50 barn og 
voksne tilstede onsdag etter onsdag på et kvalitetstilbud med middagsservering først.  

 
Besøk til gudstjenester var stabilt i 2018. Menighetsrådet hadde likevel oppmerksomhet 
rundt rekruttering og fornyelse av gudstjenestene. Et resultat av dette er vedtaket om å 
sette i gang med noen flere kveldsgudstjenester fra og med våren 2019.   
 
Høsten 2018 startet vi opp med å produsere et enkelt info- og nyhetshefte om det som 
skjer i kirken vår. Heftet heter «Nytt fra Kulturkirken Fjell» og blir produsert i kirken og 
kopiert opp fortløpende. Heftet inneholder semesterprogram og informasjon om 
aktivitetene våre. Det har vært forsøkt å distribuere heftet i postkasser til medlemmene og 
også på KIWI på Fjell. Ellers er heftet tilgjengelig i kirken. Menighetsrådet har vært positiv 
til dette tiltaket. 
 
 
Flere frivillige 
Vi får stadig nye frivillige medarbeidere. Det ser ut som om alle som engasjerer seg som 
frivillig, opplever det svært givende og lystbetont. Frivilligfesten i november er en god 
anledning til å fremheve frivillige. Vi har nå over  85 frivillige medarbeidere, en pen økning 
fra i fjor. 
 
Kommunikasjon 
Også i 2018 hadde vi en fin økning i antall følgere på Facebook og har i skrivende stund 
(18.02.19) 643 følgere på facebook. Vi publiserer ofte og har som regel en rekkevidde på 
mellom 200 og opp til 500 (enkelte ganger mye mer).  Vi har en jevn og god publisering 
om kirken og våre aktiviteter i lokalpresse, NRK Buskerud og noen oppslag i 
landsdekkende media. Særlig har Signes viktige arbeid på det flerkulturelle feltet fått 
omtale.  
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I 2018 ble det arbeidet med å få opp menighetens nye nettsider, som har felles mal med 
alle menighetene i Drammen. Noe av arbeidet er gjort, men vi har ikke lykkes med å 
realisere dette ennå. Dette blir en prioritert oppgave i 2019.  

 
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 har tildelt midler i 2018. 

 
Faste aktiviteter 
 
Diakoni 

 Nabokafeen, onsdager og torsdager kl. 11.00-12.00.  

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

 Familiehjelpen med mestringsgruppe for barn tirsdager kl. 13.00-15.00 i 
vårsemesteret. Høsten 2018 var det kun tilbud om foreldregrupper. 

 
Kultur 

 En kulturkveld i måneden.  

 
 
Gudstjenester 

 En gudstjeneste for små og store i måneden 

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

 Ekstra musikalske innslag på flest mulig  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, onsdager og torsdag kl. 11.40 – 12.20 (Kun torsdager fra 2019) 

 Konfirmasjonsundervisning i samarbeid med Strømsø (ingen konfirmanter fra Fjell 
i 2018) 

 
Stabens rapporter fra virksomhetsområdene følger her: 

4.1 Gudstjenester og kirkelige handlinger 
 
Gudstjenester  
Menighetsrådet er fortsatt godt fornøyd med gudstjenestetilbudet i Fjell kirke. I forhold til 
medlemstall er gudstjenestedeltakelsen god, og det er mange som blir igjen til kirkekaffe 
med hjemmebakst etterpå. Gudstjenestene kjennetegnes også av at det er mange frivillige 
medhjelpere, og også det er positivt. Samtidig er det et sårbart miljø. Det er viktig med å øke 
antallet mennesker som kommer til gudstjeneste.  
 
Selv i et år med vikarer i prestestillingen, har vi hatt en viss stabilitet. Yohannes var vikar i 
vårsemesteret og Christoffer som vikar i høstsemesteret. Det har vært viktig. Det har også 
vært positivt at dialogprest Ivar har vært vår faste vikar med månedlige gudstjenester. Dette 
har sørget for en god kontinuitet og overgang.   
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En gang i måneden har vi Små- og store gudstjeneste. Dette er en fin variasjon i 
gudstjenestetilbudet, og både små og store setter pris på trommespill, korsang med barna og 
en enklere og mer leken gudstjeneste.  I november var det flott å ha vår egen Lys Våken 
gudstjeneste, med barn også fra Tangen og Strømsø som deltakere.  
 
For første gang var det 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.  
 
Vi ser en liten oppgang i gudstjenestebesøket i 2018 sammenlignet med 2017. Dette er 
imidlertid så små endringer, at enkeltgudstjenester gjør utslag. Eksempelvis var 
julegudestjenesten bedre besøkt i år enn på mange år.  
 
Menighetsrådet gikk inn for gudstjenester på kveldstid en søndag per måned, da med et 
enklere preg som er noe annerledes i formen enn høymessene på formiddagstid. Prest 
Christoffer Tjelle tok et hovedansvar for å jobbe fram dette, og i vårsemesteret 2019 er det 
planlagt 3 slike gudstjenester med inspirasjon fra Iona. Annenhver onsdag er menigheten på 
Fjell bo- og servicesenter med musikkandakt. 4.søndag i advent ble menighetens 
gudstjeneste, som vanlig, holdt på Fjell bo- og servicesenter. 
 
Pilegrimsvandringen ble gjennomført i samarbeid med Skoger, Strømsø og Tangen 
menigheter og Metodistkirken i Drammen. Vi startet med morgensang i Skoger gamle kirke 
og avsluttet med pilegrimssuppe i Fjell kirke. Skaperverkets skulle etter planen feires ved  
Blektjern i juni, men ble flyttet til Fjell kirke pga dårlig vær.   
 

 2018 2017 2016 

Type Antall Frammøte Antall Frammøte Antall Frammøte 

Gudstjeneste på søn- 
og helligdag 

46 1813 45 1725 44 1779 

Gudstjeneste utenom 
søn- og helligdag  

4 462 4 490 33 804 

 
Gudstjenestene utenom søndager og helligdager handler om skolegudstjenestene for Fjell 
skole. Det store antallet i 2016 handlet om at andaktene på Fjell bo- og servicesenter frem til 
da var regnet med.  
 
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.  
 
Det var 5 dåp i kirken i 2018. Dette tallet er lavt, og vil bli ytterligere utfordret ved at 
ordningen om at vi 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.  
 
Også vigsler er en sjeldenhet i Fjell kirke. Vi kan absolutt informere tydeligere om at vi er en 
mulighet.  
 
Det var 30 gravferder i soknet, som er på det jevne. Helt unntaksvis er det gravferd fra Fjell 
kirke. 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.  
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4.2 Trosopplæring 

 
Trosopplæring Fjell 2018 
 
0-1 år: Babysang 
Både vår – og høstkurs har vært holdt i Strømsø menighetshus med Galina som kursholder. 
Det har vært felles kurs for Strømsgodset, Strømsø og Fjell. Det deltok 2 fra Fjell på 
vårkurset og 1 på høstkurset. Babysang har deltatt på småbarnsgudstjeneste i Strømsø vår 
og høst. De har også hatt øvelse på Fjell bo – og servicesenter. 
Vurdering: Babysang holder seg fortsatt populært. Det er nettverksbyggende og 
rekrutterende til Gøy med musikk. Påfallende mange av deltakerne er ikke medlemmer i Den 
norske kirke. 
2018: 60 % oppmøte til sammen. 
2017: 63 % oppmøte til sammen. 
2016: 100 % oppmøte til sammen. 
2015: 7 % oppmøte til sammen.  
2014: Vårkurset 16 % oppmøte, høstkurset 36 % oppmøte.  
2013: Vårkurset 16 % oppmøte, høstkurset 20 % oppmøte.  
2012: 20 % oppmøte. 
 
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 Sakkeus. 
Vurdering: Lurt å kjøre 2-åringene sammen med 4-åringene og Gøy med musikk. 
2018: 50 % oppmøte.  
2017. 83 % oppmøte. 
2016: 73 % oppmøte. 
2015: 20 % oppmøte.  
2014: 75 % oppmøte. 
 
3 år: Gøy med musikk 
Rapporteres under Gøy med musikk.  
2018: 86 % oppmøte av 3-åringene. Til sammen 37 barn fra Fjell og andre steder i tillegg til 
16 barn fra Strømsø. Fortsatt mange ikke-medlemmer, og med bakgrunn fra andre land. 
2017: 100 % oppmøte av 3-åringene. Til sammen 38 barn fra Fjell, Strømsø og andre 
menigheter. Mange ikke-medlemmer. 
2016: 50 % oppmøte av 3-åringene, totalt 14 fra Fjell og til sammen 34 barn i alderen 1-5 år. 
2015: 27 % oppmøte av 3-åringene, til sammen 31 barn i alderen 1-5 år. 
 
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, 
sokneprestvikar 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. Ny vri på julevandringen i år som slo 
godt an. 
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. 
2016: 13 % oppmøte av 3-åringene, totalt 4 barn i alle aldere deltok. 
2015: 27 % oppmøte av 3-åringene, totalt 12 barn i alle aldere deltok.  
2014: 16 barn deltok. 
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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 
øvde på sanger og liturgiske ledd til gudstjenesten dagen etter. Søndag deltok barna i sine 
egne kirker der de fikk utdelt 4-årsboka. 
Vurdering: Fungerte fint med fellessamling lørdagen, det er både arbeidsbesparende og 
hyggelig å være flere sammen. Viktig at det er representanter fra menighetene til stede på 
lørdag som barna møter igjen i sine respektive kirker søndag.  
2018: 100 % oppmøte (2 barn, begge ikke-medlemmer) 
2017: 33 % oppmøte. (3 barn) 
2016: 64 % oppmøte. 
2015: 25 % oppmøte.  
2014: 60 % oppmøte.  
2013: 43 % oppmøte.  
2012: 50 % oppmøte) 
 
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: Flere får øynene opp for teateret for hvert år som går. I år sløyfet vi avisannonser 
og betalte annonse på Facebook, da sparte vi mye penger og fikk likevel godt oppmøte. 
Oppmøtet i hele Drammen har gått fra 50 barn totalt i 2014 til 107 barn i 2015 til 120-130 
barn i 2016 og til 150 barn i 2017. I 2018 fikk hvert barn og hver voksen et lodd da de kom, 
slik at vi fikk telt nøyaktig antall fremmøtte; 134 barn og 115 voksne (hvorav totalt 7 barn fra 
Fjell og 59 fra SSFT).  
2018: 0 % oppmøte. 
2017: 10 % oppmøte. (1 barn) 
2016: 23 % oppmøte. 
2015: 0 % oppmøte.  
2014: 0 % oppmøte.  
2013: 15 % oppmøte på teateret, 31 % oppmøte på samlingene. 
 
5 år: Juletrefest 
Vurdering: Også i år startet vi gudstjenesten litt sent for å få med etternølerne. Skal vi 
fortsette med det, eller starte presis? Det var lurt å dele barna under lekene, mindre kaos. 
Mange medarbeidere, så innkjøp, rigging, servering og rydding gikk knirkefritt. Nå synes vi at 
vi har en mal som fungerer godt.  
2018: 38 % av 5-åringene, totalt 50 barn i alle aldere deltok.  
2017: 60 % av 5-åringene, totalt 44 barn i alle aldere deltok. 
2016: 54 % av 5-åringene, totalt 55 barn i alle aldere deltok. 
2015: 22 % av 5-åringenene, totalt 26 barn i alle aldere deltok.  
2014: 42 barn deltok.  
2013: 28 barn deltok. 
 
6 år: 6-årssamling og 6-årsgudstjeneste 
Lørdagen var det felles 6-årssamling for SSFT i Strømsø menighetshus. Temaet for 
samlingen var skolestart, vennskap, Den barmhjertige samaritan. Barna øvde på sanger og 
liturgiske ledd til gudstjenesten dagen etter. Søndag deltok barna i sine egne menigheter der 
de fikk utdelt 6-årsboka. 
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Vurdering: Samme vurdering som under 4-årsfasen. 
2018: 40 % oppmøte (4 barn) 
2017: 20 % oppmøte (2 barn) 
2016: 33 % oppmøte. 
2015: 38 % oppmøte.  
2014: 40 % oppmøte.  
2013: 44 % oppmøte.  
2012: 11 % oppmøte. 
 
7 år: Karneval.  
Fellestiltak for SSFT 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 37 barn fra SSFT.  
Vurdering: Hyggelig å bli kjent på tvers av menighetene. Folk har begynt å krysse 
menighetsgrensene. 
2018: 10 % oppmøte av 7-åringene. 5 barn deltok. 
2017: 25 % oppmøte av 7-åringene. 5 barn deltok. 
2016: 11 % oppmøte av 7-åringene. 10 barn deltok. 
2015: 8 % oppmøte av 7-åringene. 3 barn deltok. 
2014: 6 barn deltok.  
2013: 13 barn deltok. 
 
7 år: HalloVenn.  
Arrangement for barn i barneskolealder. Samarbeid mellom Filadelfia, Frikirken, NLM og Den 
norske kirke i Drammen. Samlet ca. 120 barn. 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, mange foreldre er motstandere av den vanlige 
Halloween-feiringen som barna ”må” være med på. Samtidig ser vi at barn allerede ned i 7-
årsalderen (og tidligere) har etablert tradisjoner denne dagen som de ikke ønsker å gjøre om 
på, slik at de ikke ville være med på HalloVenn. Noen skoleklasser lager klassearrangement 
denne kvelden. Noen barn vil ikke delta fordi de ikke får kle seg skummelt. 
2018: 50 % oppmøte av 7-åringene, totalt 9 barn deltok. 
2017: 38 % oppmøte av 7-åringene, totalt 4 barn deltok. 
2016: 0 % oppmøte av 7-åringene, totalt 10 barn deltok. 
2015: 15 % oppmøte av 7-åringene, totalt 8 barn deltok.  
2014: 19 barn deltok.  
2013: 20 barn deltok. 
 
8 og 9 år: Tårnagenthelg  
Fellestiltak for Strømsø og Fjell i Strømsø kirke som pga. få påmeldte ble slått sammen med 
Tårnagenthelgen i Tangen. Samling lørdag kl. 14-19 og søndag 09.30-13 i Tangen inkludert 
gudstjeneste. Ved hjelp av koder fant barna fram til Bibelen, dåpsmuggen, nattverdutstyret 
og alterlysestakene og lærte på den måten om sentrale ting i den kristne 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. Vi lurer fortsatt på om det er for vanskelig 
for familiene å sette av både lørdagen og søndagen, men fortsetter inntil videre med å slå 
sammen Tårnagentene i Fjell, Strømsø og Tangen og ha det over to dager. 
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) 
2016: 27 % oppmøte av 8-åringene, 43 % oppmøte av 9-åringene. 
2015: 0 % oppmøte av 8-åringene, 10 % oppmøte av 9-åringene.  
2014: 20 % oppmøte av 8-åringene, 50 % oppmøte av 9-åringene.  
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8 og 9 år: Agentleir 
Fellesleir mellom SSFT, Det norske misjonsselskap og andre menigheter på Solsetra leirsted 
i Nedre Eiker. 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, ble det 
for andre gang på rad arrangert tre leirer etter hverandre. 
2018: 14 % av 8-åringene, 0 % av 9-åringene. (1 barn) 
2017: 0 % av 8-åringene, 50 % av 9-åringene. (4 barn) 
2016: 27 % oppmøte av 8-åringene, 29 % oppmøte av 9-åringene. 
2015: 17 % oppmøte av 8-åringene, 10 % oppmøte av 9-åringene.  
2014: 20 % oppmøte av 8-åringene, 25 % oppmøte av 9-åringene.  
2013: 11 % oppmøte.  
2012: 14 % oppmøte 
 
10 år: Trylling og tro 
Felles arrangement for alle 10-åringer i Drammen. Tryllekurs (27 deltakere) hvor man lærer 
flere triks og får ekte trylleutstyr, trylleshow for hele familien (69 deltakere) med kreativ 
trosformidling, familiegudstjeneste dagen etter (73 deltakere) med trylling og preken av 
magiker Ruben Gazki. 
Vurdering: Proft opplegg som er skreddersydd for aldersgruppen. Stor nedgang fra i fjor, noe 
som skyldes få fra Konnerud der arrangementet fant sted, dette grunnet sykemeldinger i 
staben i Konnerud som gjorde at de ikke fikk sendt ut invitasjoner og markedsført det blant 
sine barn. 
2018: 17 % oppmøte (1 barn + 1 barn i annen alder)  
2017: 29 % oppmøte. (2 barn) 
2016: 9 % oppmøte. 
2015: 60 % oppmøte.  
2014: 11 % oppmøte. 
 
10, 11 og 12 år: LysVåken 
Temaet for arrangementet var Kirkeåret og Kirkeårets farger. Barna forberedte 
gudstjenesten, øvde inn sanger, drama og liturgi, hadde adventsløype ute, juleverksted og 
filmkveld. Barna overnattet i kirkerommet og deltok på gudstjenesten. 
Vurdering: I år var det så få deltakere i Tangen at de var med på Fjell hele arrangementet. Til 
sammen ble det en fin gjeng i Fjell kirke, totalt 16 barn fra Fjell, Strømsø, Tangen og 
menigheter herfra og derfra. 
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) 
2016: 0 % av 10-åringene, 29 % av 11-åringene, 57 % av 12-åringene. 
2015: 25 % av 10-åringene, 40 % av 11-åringene og 0 % av 12-åringene.  
2014: 67 % av 10-åringene, 0 % av 11-åringene, 60 % av 12-åringene.  
2013: 20 % oppmøte.  
2012: 45 % oppmøte. 
 
11, 12 og 13 år: KodeB 
Felles samlinger for SSFT i Strømsø menighetshus, fire fredager etter skoletid samt en 
gudstjeneste i Strømsø kirke. Samlingene startet med felles middag. Temaet i 2018 var 
Kristuskransen. Barna ble i tillegg bedre kjent i Bibelen ved hjelp av aktiviteter og 
konkurranser. 
Vurdering: Åpent hus fra kl. 14.00 gjør at barna kan komme rett fra skolen og være på 
menighetshuset fram til programmet starter kl. 15.00. Frivillige lager suppe hver gang og 
bidrar på aktivitetene.  
2018: 29 % av 11-åringene, 13 % av 12-åringene, 0 % av 13-åringene. (3 barn) 
2017: 25 % av 11-åringene, 0 % av 12-åringene, 14 % av 13-åringene. (3 barn) 
2016: 0 % av 11-åringene, 29 % av 12-åringene, 0 % av 13-åringene. 
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2015: 20 % av 11-åringene, 0 % av 12- og 13-åringene.  
2014: 0 % oppmøte.  
2013: 15 % oppmøte.  
2012: 16 % oppmøte. 
 
12 år: SLUSH.  
Sprell Levende Unge Søndagsskole-Hjelpere er et lederkurs for 10-14-åringer som 
Søndagsskolen arrangerer i samarbeid med menighetene i Drammen. 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.  
2018. 0 % oppmøte av 12-åringene. 
2017: 14 % oppmøte av 12-åringene. (1 barn) 
2016: 9 % oppmøte av 12-åringene. 
2015: 0 % oppmøte av 12-åringene, totalt 1 barn deltok.  
2014: 0 % oppmøte.  
2013: 6 % oppmøte. 
 
13 år: Klubbkvelder → Etter skoletid 
Dette tiltaket har blitt omgjort i 2018 i og med at klubben i Strømsgodset er blitt nedlagt. 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.  
Vurdering: Her møtte vi et behov. Foreldrene syntes det var en god idé at ungdommene 
kunne bli kjent før ungdomsskolen. Ungdommene hadde tid til å komme rett etter skoletid, 
før andre aktiviteter. Det var de som hadde gangavstand som kom (fra Brandengen og 
Danvik skoler), ingen fra skoler der de måtte ta buss. Ungdommene tok med seg flere og 
flere fra gang til gang. De likte å se film, men det ble ikke tid til så mye samtaler om filmene 
som vi hadde tenkt. Ungdommene ønsket at vi skulle fortsette tilbudet når de startet opp på 
ungdomsskolen, noe vi har gjort (K2-klubben for 8. klasse der 19 har vært innom på det 
meste – står ikke i Trosopplæringsplanen).  
Kan Etter skoletid for 7. klasse være rekrutterende for konfirmasjonsdeltakelsen? 
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! 
 
14-15 år: Konfirmasjon 
Av 8 døpte 15-åringer bosatt i Fjell, ble 2 gutter og 2 jenter konfirmert; 3 i Strømsø, 1 i 
Skoger og 0 i Fjell. Kateketen rapporterer mer fra tiltaket.  
2018: 50 % av de døpte på kullet ble konfirmert. 
2017: 33 % av de døpte på kullet ble konfirmert. 
2016: 57 % av de døpte på kullet ble konfirmert. 
2015: 33 % av de døpte på kullet ble konfirmert.  
2014: 30 % 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. 
Vurdering: Lurt konsept, ofte vanskelig å få med Fjell, men i 2018 gikk det bra! 
2018: 38 % oppmøte. (3 ungdommer) 
2017: 0 % oppmøte. 
2016: 5 % oppmøte. 
2015: 0 % oppmøte. 
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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 MILKerne får møte eldre 
ungdomsledere. MILKerne gjør en fin jobb som miniledere på trosopplæringstiltak og 
konfirmanthelger – og leirer.  
2018: 0 % oppmøte. 
2017: 5 % oppmøte. (1 ungdom) 
2016: 0 % oppmøte. 
2015: 0 % oppmøte.  
2014: 0 % oppmøte.  
2013: 4 % oppmøte. 
 
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 avlyst før gjennomføring. Lederne har foreløpig nok med MILK og Oppreist tro. 
 
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. 
Det har ikke blitt sendt ut invitasjoner til alle 17-åringene, men invitasjon har gått ut til 
ungdommer man allerede har kontakt med. 
Vurdering: Dette er en del av 7,7-konseptet og fungerer godt for de som er med, i 2018 var 
det 4 deltakere fra Strømsgodset. 
2018: 0 % oppmøte. 
2017: 0 % oppmøte.  
 
18 år: Hybelkurs 
I 2018 testet vi ut Sjømannskirkens opplegg «Når jeg så skal ut i verden…» med tur til 
Sjømannskirken i Hamburg. 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 2 deltakere og 1 leder. 
2018: 0 % oppmøte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Side 18 av 37 

4.3 Gøy med musikk  
Leder: Galina Trintsoukova 
 

 
 

 2018 2017 2016 2015 

Antall medlemmer: 37 38 32 31 

Antall møter: 31 31 30 33 

Antall frivillige medhjelpere: 17 14 12 14 

 
 
Gøy med musikk er et ukentlig tilbud for barn 1-8 år og deres voksne.  
Gøy med musikk har hatt to grupper i 2018: 1-3 år, 3-8 år og sang/korgruppe for de eldste. 
Skaiste Arvan, utdannet sanger, var ansvarlige for denne korgruppen.  
På GMM-timene synger vi, leker med musikk, spiller på enkle musikkinstrumenter, 
improviserer og danser. Kveldene starter med enkel, barnevennlig middag.  
Et flott sosialt møtested for barn, foresatte og frivillige! 
Til sammen er det 17 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.  
Egil Alfsen, Gerd Weum, Gerd Skogheim, Brit Fladmark, Egil Fladmark, Kirsten Skille, Randi 
Tørvi, Rosemarie Johansen, Bodil Johannessen, Kate Wilhelmsen, Helene Skåne og Toril 
Hauge (lager mat), Sanne Svoren og Eva Oppdal (vasker opp), Rolf Skille og Egil Fladmark 
(kameramenn), Victor Riakhin ( filmprodusent)  er de som sørger for at atmosfære på tilbudet 
skal være ekstra hyggelig. 
Barn og voksne fra Gøy med musikk deltar med sang, dans og spill i familiegudstjenester 
flere ganger i året. 
 

I 2018 har Gøy med musikk fått gave fra Sparebanken Øst,  
8 barnemikrofoner med stativer. 
Disse ble brukt med stor barnejubel på julaftens gudstjeneste 
for første gang.  
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I løpet av skoleåret har vi lager Gøy med musikk film  
som alle deltagere fikk som gave.  
 
 
 
 
Det ble også laget rollup som står i våpenhuset og presenterer Gøy med musikk for alle som 
besøker Fjell kirke.   
 
Som i årene før, også i år samlet Gøy med musikk barn fra forskjellige 
steder. 37 barnefamilier representerer forskjellige menigheter i Drammen, 
men kommer også fra Sande, Nedre Eiker, Strømsgodset, Strømsø, Fjell 
m fl. Barn og voksne har flerkulturell bakgrunn. Tilbudet er åpent for alle. 
 
Med xylofon og egg 
Vi synger og vi danser 
Vi har det fint i lag 
Hver onsdag ettermiddag  
Refreng: 
Fra mange land vi kommer her 
Til kirka blir vi veldig nær 
Vi danner vennskap, får oss mat, 
Slår av en hygg’lig prat! 
(T:Grete Bergersen) 
 
Foreldre/foresatte er også aktive i musikktimene og koser seg sammen 
med sine små. 
Vi har et veldig hyggelig miljø og flere er velkommen! 

 

4.4 Konfirmasjon og ungdomsarbeid 
 
Konfirmasjon 
I 2018 var det ingen som ble konfirmert i Fjell kirke. Høsten 2018 ble det meldt inn 5 
konfirmanter til Fjell for konfirmasjonsåret 2018-19.  
 
Konfirmantene i Fjell tilhører kullet Strømsø/Fjell som har mesteparten av 
konfirmantopplegget sammen med Tangen. De fleste samlingene foregår i Strømsø 
menighetshus og kirke. Konfirmantåret går fra november til september og har følgende 
ingredienser: 
 
- Månedlige undervisningssamlinger à 2 timer 
- I tillegg har vi:  
- Fasteaksjon (bøsseinnsamling til Kirkens Nødhjelp) 
- Nattcup,  
- 7,7 konfirmantfestival en helg i midten av juni hvor også Strømsgodset er med. 
Konfirmantene og ungdomsledere blir 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. 
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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 
 
De konfirmantene som ikke konfirmerer seg i Fjell, konfirmerer seg som regel i Strømsø.  
 
Kateket Runar Reknes har ansvar for konfirmantene. Ansatte og frivillige (unge 
medarbeidere) fra alle fire menighetene er med på de fleste samlingene. 
 
Vurdering: Samarbeidet hvor flere ansatte og frivillige går sammen om en felles 
konfirmantundervisning, gjør konfirmantopplegget variert, og påkjenningene for den enkelte 
konfirmantlærer blir mindre. I undervisningsamlingene har vi en god del 
«stasjonsundervisning». Konfirmantene er da inndelt i grupper på 8-12 stk og har 12-14 
minutter med et tema / en aktivitet før de går til neste sted. Det er de samme gruppene hver 
gang og vi prøver at det er den samme lederen som avslutter dagen med dem hver gang slik 
at det blir lettere å se konfirmantene og følge dem opp. En svakhet er at konfirmantansvarlig 
får mindre tid sammen med sine konfirmanter og blir dermed mindre kjent med hver enkelt. 
Balansen mellom disse positive og negative konsekvensene av opplegget jobbes det 
kontinuerlig med.  
 
 
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.  
 
Målet med 7,7 er at vi sammen skal få til et livskraftig og større ungdomsarbeid for alle 
menighetene på sørsiden av elva – hvor ungdommene kan utvikle seg personlig og 
trosmessig.  
 
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 
 
Det er varierende oppmøte på klubbkvelder, med best oppmøte på kvelder med et spesielt 
innhold: bowlingkveld, juleavslutning, juleverksted, forberedelser til nattcup, forberedelser til 
sommerleir, bakekveld. Vi har også en liten gjeng med voksne damer som bidrar innimellom.  
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På grunn av vannlekkasje i tilfluktsrommet i kjelleren på menighetshuset på Strømsø har vi i 
2018 vært uten eget lokale til TV-studio og som «bule» for ungdommene. Det har gjort at TV-
studio bare har vært hentet fram og brukt ved enkelte anledninger.   
 
 

4.5 Diakoni  
Ved inngangen til 2019 var det over 80 aktive 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 utvidelse av nabokafeen. Gamle og nye frivillige og et godt 
samarbeid med lærere og elever resulterte i nabokafe to dager i uka, dvs. rundt 150 
besøkende per uke, gjennom hele 2019.  
 
Videre har støtte fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse satt fart i samarbeid og nettverk 
mellom helseaktører og frivillige aktører på det flerkulturelle feltet. Dette har vært en viktig og 
meningsfull nysatsing innen diakonens arbeid i 2018.  
 
Rapporteringa følger oppsettet for menighetens lokale diakoniplan (vedtatt 2016) og for 
diakoniens fire områder:  
 
 

1) NESTEKJÆRLIGHET 
Målsettinger:  

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

 
1. Allehelgensmarkering  
Målsetting: Invitere alle som har mistet noen det siste året til fellesskap og kransbinding med 
tema sorg. Gjennomført i Konnerud kirke som et fellestiltak for Drammen prosti. 
Diakoniutvalget i Konnerud og Skoger hadde hovedansvar i samarbeid med Kamille 
blomster. Vi sendte ut invitasjon med tilbud om skyss, men stilte ikke med personell. Liv 
Ellefsen fra Sorg og Omsorg Drammen og omegn deltok med informasjon og samtale og 
fortalte om deres tilbudet deres. Flott tilbud som vi vil fortsette med å invitere til.  
 
2. Allehelgensgudstjeneste  
Målsetting: Felles minnegudstjeneste med lystenning.  
Vi sendte invitasjon til de som har mista noen i vårt sogn siste året. Diakon deltok ikke, pga. 
deltagelse i Strømsgodset menighet på samme tidspunkt. Fin og viktig gudstjeneste, spesielt 
for pårørende til de som har gått bort.  
 
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”.  
Sorg og Omsorg er et samarbeid mellom Den norske kirke, kommunen, sykehuset og 
Human Etisk Forbund og omfatter både Drammen og nabokommunene. De tilbyr støtte etter 
tap både i form av grupper og enkeltsamtaler. Tilbudet går til både voksne og barn/unge. 
Sorg og Omsorg har en representant fra Den norske kirke i styret; diakon Beate Schmidt 
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(Konnerud/Skoger menigheter). Tilbudet inviteres til i sørgesamtale og i invitasjon til 
Allehelgensgudstjeneste i samarbeid mellom diakoner og prester i Drammen prosti.  
 
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  
Målsetting: 1-2 årlige kulturarrangement som bidrar til økt livskvalitet for beboerne og eldre 
hjemmeboende. Forsterke Fjell bo- og servicesenter som en samlingsplass i nærmiljøet.  
Ansvar: Diakon og kantor, frivillighetskontakt på Fjell bo- og servicesenter, frivillige.  
Evaluering: «Motevisning. Mote på 50- og 60-tallet» ble gjennomført 12.mars, med live 
musikk og flotte mannekenger på rød løper. Stor suksess.  
 
7. Forbønnstasjoner i gudstjenesten  
Målsetting: Tilrettelegge for ulike former for bønn som gir styrke og livshjelp til både unge og 
eldre gudstjenestedeltagere.  
Ansvar: Stab og diakoniutvalg.  
Evaluering: Hver gudstjeneste under nattverden, eller egen bolk under små-
storegudstjenestene. Forbønn ved lystenning på lysglobe og brosteinskors, og 
forbønnslapper/bønnetegninger, vann i døpefonten og mulighet for korstegning.  
 
8.Pilegrimsvandring med gudstjeneste  
Målsetting: Invitere til felles vandring i stillhet og refleksjon. Pilegrimsgudstjeneste, måltid 
etter vandringen. 
Evaluering: Gjennomført 20.august i samarbeid med Tangen, Strømsø og Skoger 
menigheter. Vandringen samlet folk fra i hovesak Drammen, men også Røyken, Hokksund 
og Lier. Til sammen 52 deltagere (2017:55, 2016:31). For andre gang deltok konfirmanter på 
«bo hjemme-leir». Pilegrimsforeningen St.Hallvard av Huseby rekrutterte flere deltagere. Det 
var en god arbeidsdeling mellom de involverte menighetene. Fjell hadde bålkaffe (Kjell 
Nilsen), registrering (Toril Røgeberg) og bestilling av buss. Thor Arne Gjerrud (Skoger 
menighetsråd) var klokker og kirkevert, Karoline Faber (Strømsø) var hovedliturg, Marit 
Skaar Skogesal (Tangen) og Signe Myklebust (Fjell) var medliturger under vandringa.  
 
9. Invitasjon til PREP-kurs 
Målsetting: Gi par mulighet til å delta på kommunikasjonskurs.  
Gjennomført i Konnerud kirke. Kursansvarlig er diakon i Konnerud/Skoger menigheter på 
vegne av Drammen prosti. Våre konfirmantforeldre fikk invitasjon til kurset.  
 
10. Markedsføring av «Av og til»  
Målsetting: Oppfordre voksne til å ikke drikke alkohol med barn tilstede   
Evaluering: Vi mottok ikke informasjonsmateriell, men har ikke definert en arena/tidspunkt for 
aktiv promotering av dette.  
 
11. Kirke og helse 
I henhold til prostiplan for diakoni er det samarbeid mellom Den norske kirke i Drammen og 
Drammen kommune om tros- og livssynsbetjening for beboere i institusjon. Diakon Tonie E. 
Steffensen som har hatt dette som sitt primæransvar i Drammen gikk i august over i ny 
stilling. Arbeidet har gått sakte i 2017 og 2018. Drammen kommune etterspurte et seminar 
for alle tros- og livssynssamfunn i Drammen, men det var utfordrende å mobilisere til dette 
og det er ikke avklart hvordan dette arbeidet skal videreføres.   
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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.  
I mars hadde tilbudet eksistert i sju år. Vi har hatt to stabile og flinke instruktører, begge 
fysioterapeuter, gjennom hele 2017 og 2018. Tilbudet verdsettes høyt av deltagerne, men  
deltagerantallet har vært dalende siden høst 2017. Tilbudet har 1-2 stabile frivillige. Diakon 
avlaster noe, men har vært mindre tilstede enn foregående år. Vi har ikke hatt 
promoteringstime på Drammen Frisklivssentral de siste to årene, for erfaring viser at tilbudet 
er for intensivt for de fleste av deltagerne der. Vi har ikke klart å prioritere en 
markedsføringsoffensiv, med unntak av informasjonsstand på den Internasjonale 
Kvinnedagsfeiringa 8.mars på Union Scene, men mot slutten av året ble dette planlagt for 
2019.   
 
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.  
 
Evalulering: Mot slutten av 2017 etterspurte Galterud ungdomsskole en utvidelse av 
nabokafetilbudet vårt. Rolf Skille mobiliserte pensjonerte lærere til å delta, og i januar 2018 
startet vi med ukentlig nabokafe på onsdager – i tillegg til torsdager som vi har hatt i ca 12 år. 
På onsdager var nabokafeen et samarbeid mellom frivillige, lærere og en elevgruppe fra 
skolen (4-10 elever per gang). Diakon hadde også en sentral rolle i starten, men heldigvis tok 
Jadwiga Ihlen fast ansvar som innkjøper og menyansvarlig/hovedkokk. Det var helt 
nødvendig med en erfaren matlager når maten skulle lages fra grunnen av til 50 – 90 elever. 
Rolf Skille koordinerte turnus for de frivillige. De frivillige opplevde samarbeidet med elevene 
som svært meningsfylt, men det var utfordrende at antallet i elevgruppa var uforutsigbart/gikk 
ned mot slutten av året.  
 
Torsdagsnabokafeen fortsatte som før med servering av vafler og tomatsuppe. 
Frivilliggruppen var trofast og stabil gjennom hele året, og jobbet svært selvstendig og godt. 
Mot slutten av året meldte det seg to nye frivillige via annonse på frivillig.no.  
 
En ny frivillig, Ismail Burak, lagde en kort film om nabokafeen for bruk på diakoniutdanningen 
ved VID vitenskaplige høyskole. Filmen ble også delt på Fjell kirkes Facebook-side.  
 
Rett før nyttår ble det bestemt at onsdagsnabokafeen avsluttes. Skolens kantine ble 
ferdigstilt i løpet av høsten, og våre frivillige ble invitert til å fortsette som frivillige i skolens 
kantine – noe 6 av 7 takket ja til. Skolen uttrykte ønske om at torsdagsnabokafeen fortsetter i 
kirken (på torsdager har skolens kantine stengt) noe som vi gjerne gjør og ser som en 
anerkjennelse av et trofast arbeid gjennom mange år.  
 
 4. Andakter på Fjell bo- og servicesenter 
Målsetting: Legge til rette for at de eldre får møtt sine religiøse behov.  Gi gode musikalske 
opplevelser. 
Også dette året har vi hatt sangandakt hver 14. dag på Fjell bo og service, med unntak av i 
ferier. Signe tok over hovedansvaret for andaktene i 2017, dette har medført en større 
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stabilitet og bedre kontakt med beboerne. Galina spiller fast på andaktene, og musikken er 
svært sentral. 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. Den årlige 
multikulturelle konserten i mai utgikk på grunn av markering av Drammen og omegn tros- og 
livssynsforum 10-årsjubileum i samme periode. Dette ble en flott markering, avholdt 8.mai, 
med vandring over Ypsilon bro og deltagelse fra hele bredden på tros- og livssynsfeltet i vårt 
område, inkludert flere fra vår menighet.  
 
Verdensdagen for psykisk helse ble markert, igjen i samarbeid med Familiehjelpen 
(Drammen kommune) og Buskerud Innvandrerråd. Tema var «Vær raus» og Steinar Mundal 
var hovedinnleder, mens Nastaran Samavat hadde også et viktig bidrag.  
 
 
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 2018. I større grad enn før er kirkevert også kirkekaffe-ansvarlig den samme 
dagen.  
 
7. Kirke-moské samarbeid 
Målsetting: Bygge vennskap på tvers av tro. Forebygge lokale konflikter. Etablere samarbeid 
mellom moskérådet i Minhaj Ul Quran International Drammen og Fjell menighetsråd. 
Kirkelig Dialogsenter Drammen ble etablert i 2018 som et ressurssted for Tunsberg 
bispedømme med sete i Fjell kirke. Dialogpreststilling i 80% ble videreført i 2018. Se mer 
under pkt. 4.8 Dialogarbeid.  
Vi hadde moske-besøk på juleaften som tidligere (med unntak av 2017).  
 
8.Frivillighetsfest 
Målsetting: Gi påfyll og inspirasjon til frivillige medarbeidere 
Frivillighetsarbeidet har vært i en positiv utvikling også dette året. Nesten 80 frivillige bidrar 
med oppgaver i menigheten, og nye har kommet til. Frivillighetsfesten var et høydepunkt, 
med nærmere 50 deltagere. Mehda Zolfaqari og Hosein Neizan fremførte Josef og 
ministerens kone Zoleikha - en fortellerforestilling med musikk. Som året før ble det servert 
tradisjonell julemat fra Danvik catering. Nytt av året var egenskrevet sang om Fjell menighet 
og de frivillige, skrevet av Christoffer Tjelle.  
 
9. JA-prisen  
Målsetting: Gi påfyll og inspirasjon til frivillige medarbeidere 
JA-prisen ble delt ut for femte gang, og gikk denne gangen til Ingvild Tågvold Flaten. Hun gir, 

og har gitt viktige bidrag på mange fronter: Gøy med musikk, bevertningskomite, 
koordinator for kirkeverter, klokker og kirkekaffe, diakoniutvalg, Grønn komite og aktiv 
deltaker i gudstjenestene. Vi takker og gratulerer!  
 
Fjell menighetsråd skal velge nye representanter til JA-priskomiteen i 2019 (se vedtektene).  
 
10. Bydelsnettverket 
Målsetting: Nettverksbygging og informasjonsutveksling i bydelen 
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Etter ansettelse av ny leder av Danvik og Fjell frivilligsentral har innholdet i stillingen blitt 
endret, og funksjonen som koordinator for bydelsnettverket har ikke blitt prioritert. Nettverket 
blir primært kontaktet i forbindelse med Fjell-dagen (se neste punkt) og til å bidra med 
innspill til Fjell 2020-prosessen.  
 
31.mai var politikere, kommunale og frivillige aktører samlet til «Dialogmøte om 
lokaldemokrati og stedsutvikling i Fjell og Brandenga bydeler». Diakon Signe Myklebust 
bidrog med innlegg om ressursmobilisering i bydelen.  
 
13.desember deltok diakon på Galteruddagen – flott program med der hele skolen var i sving 
med visning av ulike elevarbeid og den nye kantina.  
 
11.Fjell-dagen  
Målsetting: Synliggjøre Fjell kirke og knytte kontakter 
Tre frivillige stod for vaffelstand på bydelsdagen. Flott dag, mye program og aktiviteter og 
svært mange deltagere. Det er mye jobb for 3 personer med forberedelse og gjennomføring, 
så helst bør det være flere som deler på. 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 derfor 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» 13.10 ga en rekke 
aktører innspill til de politiske partiene i Drammen. Diakon Signe Myklebust representerte 
Den norske kirke. Hennes innlegg stod også på trykk i DT den 24.10. Det blir et 
oppfølgingsmøte med de politiske partiene på Drammen kirkeforum 18.03. 2019.  
 
 
Internasjonal kvinnekveld og opprettelse av nytt, flerkulturelt nettverk  
Migra Helsestasjon i Drammen utvidet i 2018 med en jordmorstilling. Dette ble feiret på en 
internasjonal kvinnefest i Fjell Kirke den 17.april som samlet over 50 kvinner i alle aldre. 
Safia Abdi Haase, kjent for sitt arbeid med kvinners rettigheter, hadde et fantastisk foredrag 
og Familiehjelpen, Jasmin kvinnegruppe, aerobictilbudet i Fjell kirke m.fl. deltok. 
Samarbeidet rundt denne kvelden fødte ideen om å søke prosjektstøtte til videre arbeid. Fjell 
kirke mottok kr 15 000,- fra Anders Jahres Humanitære Stiftelse til prosjektet 
«Nettverksbygging som metode for likeverdige helsetjenester og helseinformasjon for 
kvinner i et flerkulturelt perspektiv». Ideen var å få kvinner med flerkulturell bakgrunn til å 
møte aktører på helsefeltet for å skape dialog og dele nødvendig helseinformasjon. Diakon 
tilrettela for møter på eksisterende møteplasser. Møtene var svært nyttige, og nettverket økte 
i løpet av året. Ved årsslutt bestod det av:  
 
Signe Myklebust, diakon i Fjell kirke og Strømsgodset kirke 
Kari Misfjord, jordmor på Migra Helsestasjon i Drammen 
Solveig Helene Midtvedt, fysioterapeut ved Lærings- og mestringssenteret i Vestre Viken 
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Pinar Gunaydin, lærer, småbarnsmor, leder av Mangfoldshuset i Drammen. Tyrkisk 
bakgrunn 
Anne Gun Agledal, kreftkoordinator i Drammen kommune 
Hilde Aspholt Brennhovd, rådgiver i Kreftforeningen  
Liv Kari Fretland Arnesen, spesialsykepleier ved Brystdiagnostisk senter, Vestre Viken 
Fadumo Abdi, sykepleier med somalisk bakgrunn 
Sagal Muse, ressursperson med somalisk bakgrunn 
 
I løpet av året ble det gjennomført møter på Blå Kors Barnas stasjon, i Frelsesarmeen 
flerkulturelle kvinnegruppe, Språkvenn i Drammen Sanitetsforening og et Dialogmøte om 
brystkreft. Sentrale tema var svangerskap, fødsel og barseltid, HPV vaksine og 
livmorhalskreft og brystkreft, fysisk aktivitet og vondter. Brukererfaringer i møte med norsk 
helsevesen stod også sentralt.  
 
Arbeidet vil bli videreført i 2019.  
 
16. Daghøyskolen/Velkomstsenteret 
Nedlagt i desember 2017 pga avvikling av Drammen mottak. Vi bidrog til søkelys på dette i 
media. I etterkant fulgte politiker Havva Cukurkaya opp saken i Drammen bystyre. Det endte 
med at polikerne fant en løsning i 2018, der flere barnefamilier fikk bli boende i Drammen 
dersom de ønsket det.  
 
 
17. Volleyball-laget «Entusiastene» 

Målsetting: En sosial og aktiv møteplass for damer over 60 år  
Entusiastene er et sosialt volleyball-lag bestående av 21 damer, hvorav to er passive 
medlemmer (2017: 18 medlemmer, 3 passive). Entusiastene trener hver tirsdag fra kl. 16.00-
17.00. Våren 2018 ble treningene avholdt i Gulskogenhallen, og fra høsten 2018 ble 
treningene flyttet til Galterudhallen. I 2018 har det vært 33 treninger. Det er mye latter og 
hygge på treningene. Mange av spillerne er enker, og den eldste spilleren fyller 90 år i 
februar. Hvert halvår avsluttes med en sosial sammenkomst.  
 
Årets turnering for «optimist-klassen» på Østlandet ble arrangert av Vestli volleyball i 
Stovnerhallen den 14. april 2018. Ni lag deltok, og Bø-optimistene seiret. Turneringen ble 
avsluttet med en bankett for mer enn 70 deltakere i kantinen på Stovner videregående skole. 
 
Den 14.april deltok laget på en turnering på Vestli (Oslo) med 9 seniorlag fra hele 
Østlandsområdet.  
Entusiastene ble startet av Den norske kirke i Drammen, men har siden 2016 også vært 
medlem av Drafn ski- og ballklubb. Økonomi og drift er nå flyttet til Drafn. Årskontingent var 
400 kr per person. Kontaktperson og trener er Marit Brattum Enger.  
  
18. Kjoleslipp 
2.juni kl. 13.00 – 16.00 inviterte vi for andre gang til «Kjoleslipp» med konsert, salg av 
kjoler/klær/tilbehør til damer, catwalk, loddsalg og kafé. Flott arrangement, men det falt på en 
helg der mange var bortreist og enda flere var nok på stranda pga sommervarmen. Dette 
viser igjen på resultatet; vi fikk inn kr 7689,- i inntekter til Kulturkirken Fjell mot kr 12 000,- 
året før. Det var likevel svært hyggelig og noe vi ønsker å gjenta. Kjoleslippet fungerte både 

som kulturarrangement, inntektskilde, sosial møteplass og markedsføring av kirka. Vi tok 
vare på noen poser med fine klær/ting. Det meste av rest-klærne ble gitt til Strømsø 
menighet som planlegger loppemarked.  
 
19. Oppfølgingssamtaler med frivillige  
Høsten 2017 starta sogneprest og diakon opp med enkeltsamtale for frivillige. Målet er trivsel 
og at den enkelte får brukt sine evner og realisert sine drømmer. Dette har vi dessverre ikke 
klart å prioritere i 2018.  
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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. Det er et mål å 
aktivisere i 2019.  
 
2. Bruke Fair Trade-produkter 
Målsetting: Kjøpe kun Fair Trade-produkter der det er mulig. Oppfordre 
menighetsmedlemmer til det samme. 
Dette følger vi ikke godt nok opp. Diakoniutvalget bør snarest etablere fast innkjøpsordning 
som sikrer dette.  
 
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.   
 
4. Skaperverkets dag 
Målsetting: Gi en opplevelse av Guds skaperverk ved å feire gudstjeneste ute. 
Friluftsgudstjenesten som var planlagt på Blektjern 17.juni måtte flyttes til Fjell kirke på grunn 
av svært ustabilt vær.   
 
5. Klimagudstjeneste  
Målsetting: Sette fokus på klima-arbeid utifra et bibelsk perspektiv.  
Gudstjenesten 28.januar inngikk i den nasjonale Klimafestivalen §112.  
 
 
 

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. 
I fastetida brukte vi «Regnbuekalenderen» fra Kirkens Nødhjelp med forbønn og fortellinger 
fra hele verden. Fasteaksjonsinnsamlingen skjer 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 et mål med større fokus på disse og på barnas fastekalender.  
 
 2. TV-aksjonen  
Målsetting: Samle inn penger og skape bevissthet rundt årets tema ved å organisere 
innsamlingsaksjonen i Fjell bydel. Markere TV-aksjonen i gudstjenesten samme dag. 
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TV-aksjonen «Mindre alene sammen» 21.oktober gikk til Kirkens Bymisjons arbeid. Aksjonen 
fikk et godt resultat i vår bydel.  
Bøssebærerne fikk servert vafler, kaffe og saft. Det var mange nok bøssebærere.  
 
3. Utleie og samarbeid med Den Eritreisk Ortodokse Menighet i Buskerud 
Målsetting: Gi rimelig leie til menigheten og samarbeide om aktuelle tiltak 
Menigheten har hatt fast leiekontrakt hos oss siden 2016. De leier et rom i underetasjen på 
heltid, og resten av underetasjen på deltid (fredag – lørdag). Utleien følges opp av 
vaktmesterteamet og diakon, og fungerer fortsatt godt, vi hadde likevel færre sosiale 
møtepunkter enn året før. Høsten 2018 kjøpte menigheten egne lokaler på Konnerud og sa 
derfor opp leieavtalen med oss med virkning fra 01.02.2019. Om mulig ønsker de å fortsatt 
leie hos oss ved store anledninger. Vi ser tilbake på leieforholdet med takknemlighet.  
 
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 økonomisk 
støtte og noe frivillig innsats. Det er fortsatt et mål å informere om Gi det videre på Gøy Med 
Musikk og små-store gudstjenester.  
 
6. Diakoniens dag 
Målsetting: Løfte frem og skape engasjement for diakoni 
Vi har en målsetning om en årlig gudstjeneste med tema diakoni. Den har ofte blitt 
gjennomført med en spissing på et diakonalt tema/prosjekt, eksempelvis TV-aksjonen. De to 
siste årene har vi valgt bort å ha en egen gudstjeneste kalt diakoniens dag, siden vi hadde 
mange andre diakonale gudstjenester i 2018  
 
7. Forbønn 
Målsetting: Be for menigheten, byen vår og verden 
Forbønn har en sentral plass i gudstjenesten. Vi har også forbedere som ber for menigheten 
uka igjennom. Diakoniutvalget må evaluere og følge opp dette arbeidet.  
 
  
 
Diakoniutvalg:  
Diakoniutvalget bidrog på Skjærtorsdagsgudstjenesten. Utover dette bidrog medlemmene 
aktivt i ulike sammenhenger, men vi hadde kun to utvalgsmøte i 2018 (mot ingen i 2017). 
Anne Merete Waal Jensen gikk ut av utvalget, og det bør derfor suppleres med et nytt 
medlem.  
I løpet av 2019 må også lokal diakoniplan revideres.  
 
Annet  
Diakon er styremedlem i hovedstyret for Stiftelsen Diakonhjemmet. Styreperioden er 4 år 
(2016 – 2020).  
 
Diakon deltar i arbeidsveiledningsgruppe i regi av Tunsberg bispedømme.   
 
30.mai: Institutt for sjelesorg / danske prester – studiebesøk  
 
24.sept.: Styringsgruppe for diakoni i Trondheim på studiebesøk i Fjell kirke.  
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4.6 Samarbeid med skoler og barnehager 
 
 
Også i 2018 ble det arrangert tradisjonelle påske- og julevandringer for barnehager i soknet 
og de yngste elevene ved Fjell skole. I tillegg var det egne vandringer for barna fra Gøy med 
musikk. Påskevandringene ble arrangert av diakon og kantor og samlet til sammen 102 
deltakere på 6 samlinger.  Julevandringene ble arrangert av diakon, kantor og prest. Disse 
fikk en ny vri fordi Christoffer har hatt masse fine nye ideer! Masse kostymer, økt spenning i 
fortellingen, ekstra sanger (fra GMM repertoaret). Mange flotte tilbakemeldinger fra 
barnehagebarn og ansatte! 
 

     
Josef                                                                      Vismann 
 
 
 
Vi samarbeider med Fjell skole om gudstjenester både før påske og før jul. Opplegget er 
fortsatt godt forankret hos skoleledelse og foreldre, men vi ser at oppslutningen stadig er 
nedadgående. Her er tallene for skolegudstjenestene med Fjell skole: 
 
 

År Jul Påske Total 

2013 319 336 655 

2014 310 290 600 

2015 301 283 584 

2016 284 300 584 

2017 230 260 490 

2018 246 216 462 

 

Det er ikke noe fast samarbeid med Galterud ungdomsskole som faller inn under 

kirke – skolesamarbeid. Dette blir en tiltaksområde for 2019.  

4.7 Kulturvirksomhet og kirkemusikk 

Ansvarlige: Galina Trintsoukova 

Kulturkomiteen består av Per Roar Ekeland, Egil Fladmark, Kjell Nilsen, Anne-Kathrine 
Bondø, Grethe Rognan og Galina Trintsoukova.  

Faste frivillige hjelper til på forskjellige måter med det praktiske. 
Brita Borge, Eva Oppdal, Toril Røgeberg, Bjørnulf Borge og Helge Johansen med flere.   

 
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 
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hatt samarbeid med Drammen Sacred Music Festival. I 2018 har vi også startet samarbeid 
med Johan Halvorsen Festival.  
 
Konserter og andre kulturkvelder: 
 

2018  2017  2016  2015  

Antall Frammøte Antall Frammøte Antall Frammøte Antall Frammøte 

11 924 13 1065 14 871 12 980 

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

Kulturprogram Fjell kirke 2018 
 
Torsdag 11. Januar kl. 19:00: Abram Bezuijen, Bach orgelkonsert.  

 
Torsdag 8. Februar kl. 19.00: Thor Gotaas:” Skråblikk på norsk langrenns historie”. 
Billedkåseri med landets fremste ekspert på norsk og internasjonal idrettshistorie.  
 
Mandag 12. Mars kl. 19.00 Johan Halvorsen festivalen.  Krakow Duo (fløyte og piano).  
 
Torsdag 19. April kl.19.00:” Katharinas stemmer” med Cecilie Schilling og Magnus Asplund. 
Et kirkespill om nonnen Katharina von Boras flukt fra klosterlivet i Marienthron.  
 
Torsdag 24.Mai kl. 19:00:  Konsert med norsk visesanger og komponist Lars Klevstrand.  
 
Tirsdag 18. September kl. 19:00.  
«Vintermåne». 
Konserten er en del av Drammen Sacred Music Festival.  
 
Torsdag 11. oktober kl. 19.00  
«Vær raus!» Temakveld i anledning Verdensdagen for psykisk helse. 
 
Torsdag 8.November kl. 19:00.  
Trygve Hoff-konsert ved Jon Wold m/band. 
 
Tirsdag 4. desember kl. 19:00.  
YMCA Oslo Community Choir v/ Martin Alfsen 
 
Onsdag 12. Desember kl. 19:00. Julekonsert med vokalgruppen «Fine Blend» og 
Jernbanens Musikkorps Drammen med dirigent Knut Elias Barstad. 
 
23.desember. Lille Julaften med Skaiste Arvan, Julie Davidsen og Aina Davidsen, Ivar Flaten 
og Galina Trintsoukova 
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Kirkemusikk  
 
Kirkemusikk i 2018 var preget av solister og barnegrupper som deltok på 
de fleste gudstjenester vi har hatt. Deriblant kulturskoleelever på høyt 
nivå, studenter, Gøy med musikk-grupper og profesjonelle solister.  
 
Bruk av ny liturgisk musikk ble mindre. Vår faste vikarprest våren 2018 
benyttet ikke den nye musikken, og det gjør heller ikke vikarer som er 
inne på enkelttjenester. Det positive med dette er at den gamle musikken 
er godt kjent også i menigheten.  Med ny fast vikar fra august har vi 
høsten 2018  stort sett brukt den nye musikken.                       Fra høsttakkefest 

 
På familiegudstjenester bruker vi en egen liturgi som er rettet mot barn og barnefamilier. Det 
fungerer bra.                                                                                 
 
To påskegudstjenester og to julegudstjenester med barn og voksne fra Fjell skole er alltid 
godt besøkt. Store og små er engasjert og synger flott! 
 
Det ble gjennomført to gudstjenester med hovedvekt på musikk:  
Påsken i ord og toner (andre påskedag) og Lillejulaftensgudstjenesten.  
  
 

4.8 Dialogarbeid  
12. januar 2018 ble Kirkelig Dialogsenter Drammen stiftet. Fire medlemmer utgjør stiftere og 
«eiere», nemlig Tunsberg bispedømmeråd, Areopagos, Drammen kirkelige fellesråd og Fjell 
menighetsråd. Ivar Flaten er tilsatt som dialogprest/daglig leder i 80% stilling.  
Senteret har sin plass i Fjell kirke og skal utvikles videre ut fra de erfaringer og aktiviteter 
som allerede er gjort gjennom 10 år. Senteret blir en del av «familien» av kirkelige 
dialogsentere i andre bispedømmer.  
 
Vi har også dette året mottatt besøk av store og små grupper som ønsker å snakke med oss 
og se på arbeidet. Ivar har holdt foredrag for foreninger og grupper gjennom året.  
Fjell menighet bidrar aktivt i dialogarbeid mellom tros- og livssyn i Drammen. Vi er 
medlemmer i Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL – www.dotl.no ). To andre 
viktige prosjekter i Drammen er Gjestebud (dialogmiddag nært FN-dagen: 
www.gjestebud.net) og Drammen Sacred Music Festival (www.drammensacred.no).  
 
Prosjektet Internasjonale Drammen (ID) har som formål å finne fast arbeid til 1000 
innvandrere innen noen år. NAV, Buskerud fylke, Drammen kommune og næringslivet er 
deltakere og Ivar Flaten var blant prosjektets initiativtakere. Det er planer om å utvikle et 
søsterprosjekt til ID med utgangspunkt i Fjell kirke. Det vil ha som målsetting å skape 
samhandling mellom offentlige og private instanser for å bidra til styrket integrering og 
fellesskap.  

4.9 Økumenisk samarbeid – vennskapsmenighet 
Kontakten med vår vennskapsmenighet i Melton / Ufford har vært svært begrenset i 2018. 
Besøket fra dem sommeren 2017 hvor 12 personer kom til Fjell var en veldig positiv 
opplevelse, og vi fikk god kontakt med deres nye prest Paul Hambling. Det ble lagt løse 
planer om en felles tur til det økumeniske fellesskapet Iona i Skottland høsten 2018. Dette 
fikk Melton ansvar for å planlegge og invitere til. Når dette ikke er fulgt opp skyldes nok dette 
også vikarsituasjonen i prestetjenesten her i Fjell, men det er også grunn til å stille spørsmål 
om dette prosjektet var for ambisiøst. Det vil være naturlig at kontakten tas opp igjen og at vi 
sammen finner ut hvordan kontakten kan bli i fremtiden.   
 

http://www.dotl.no/
http://www.gjestebud.net/
http://www.drammensacred.no/
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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, men det har 
ikke vært formell kontakt i 2018.  
 
Vennskapsprosjektet er initiert som en konkret følge av Porvoo-avtalen som gir fullt 
fellesskap mellom Church of England og Den norske kirke.  

4.10 Informasjonsarbeid  
Menighetens hjemmesider og Facebook.  
Fjell kirkes hjemmesider www.fjellkirke.no blir brukt til å informere om virksomheten. Sidene 
inneholder oversikt over arrangementer i Fjell menighet, menighetens ansatte og frivillige 
medarbeidere, menighetsrådets møter og referater og nyheter.  
 
Det har i 2018 vært jobbet med å innføre nye hjemmesider for menighetene i Den norske 
kirke i Drammen. Noe arbeid har blitt gjort her, men vi har ikke lykkes i å få de nye sidene 
opp og gå. Dette skyldes vikarsituasjonen i prestetjenesten, men også tekniske utfordringer 
med å finne gode løsninger for informasjon om trosopplæringen som skjer i 
samarbeidsområdet vårt mellom menighetene sør for elva. Dette vil være en prioritert 
oppgave å få realisert i 2019.  
 
Vårt viktigste kanal for informasjon er Facebook. Siden vår «Fjell kirke», har nå 643 personer 
følgere.  Aktiviteten og interessen knyttet til siden er stor. Ser vi på det siste året (fra 
skrivende stund) har 74.000 personer fått opp informasjonen vår på skjermen sin, mot 
68.900 personer foregående år. 2.000 personer har svart at de er interessert eller vil delta på 
arrangementene, dette er en økning på 200. Vi har til sammen lagt ut 86 arrangement, mot 
48 i 2017 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.  
 
 
Mediaomtale  
Fjell menighet har også i år vært omtalt i avisene. En del av våre arrangement har vært 
omtalt i både lokale og nasjonale medier i året som har gått. Generelt kan en si at media i 
byen er interesserte i Fjell kirkes arbeid og skriver både om dialog, kulturarbeid og diakoni. 
Her er noen av oppslagene: 
 
Vårt Land 21.02: Intervju med diakon Signe Myklebust «Dette er et eksempel på profetisk 
diakoni».  
https://www.vl.no/kultur/dette-er-et-eksempel-pa-profetisk-diakoni-1.1104716?paywall=true  
 
Åpningstale på Kirkemøtet 2018: Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaums refererte til 
diakon Signe Myklebust:  
https://www.dagen.no/meninger/debatt/2018-04-12/Kirken-m%C3%A5-v%C3%A6re-
l%C3%A5ved%C3%B8r%C3%A5pen-599386.html    
 
Vårt Land 31.05: Kristent annerledesland: https://www.vl.no/nyhet/kristent-annerledesland-
1.1151988?paywall=true Diakon Signe Myklebust ble intervjuet i saken.  
 
VL 2.06.2018 «Velkommen i Jesu navn». Intervjuet over ble referert til på lederplass:  
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11728423-velkommen-i-jesu-navn   
 
Byavisa 10.10: «Steinar forteller raust om livet».  
https://www.yumpu.com/no/document/read/62136912/byavisa-drammen-nr-438     
 

http://www.fjellkirke.no/
https://www.vl.no/kultur/dette-er-et-eksempel-pa-profetisk-diakoni-1.1104716?paywall=true
https://www.dagen.no/meninger/debatt/2018-04-12/Kirken-m%C3%A5-v%C3%A6re-l%C3%A5ved%C3%B8r%C3%A5pen-599386.html
https://www.dagen.no/meninger/debatt/2018-04-12/Kirken-m%C3%A5-v%C3%A6re-l%C3%A5ved%C3%B8r%C3%A5pen-599386.html
https://www.vl.no/nyhet/kristent-annerledesland-1.1151988?paywall=true
https://www.vl.no/nyhet/kristent-annerledesland-1.1151988?paywall=true
http://www.verdidebatt.no/innlegg/11728423-velkommen-i-jesu-navn
https://www.yumpu.com/no/document/read/62136912/byavisa-drammen-nr-438
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DT 24.10: Opent brev til dei politiske partia i Drammen v/ diakon Signe Myklebust  
https://www.dt.no/meninger/politikk-og-samfunn/religion/opent-brev-til-dei-politiske-partia-i-
nye-drammen/o/5-57-1009909  
 
 
Vi har også vært i NRK Buskerud i ulike sammenhenger for å fortelle om våre aktiviteter. 
 
Annonsering 
Drammens Tidende har sin Ut i dag-spalte som vi kan skrive inn aktuelle arrangementer. 
Dagsavisen Fremtiden og Byavisa har tilsvarende spalter. Vi kan utnytte denne muligheten 
enda bedre og mer systematisk. Kirkekontoret har en fast spalte i Drammens Tidende på 
fredager med gudstjenester.  
Kulturkomiteen sluttet å annonsere sine arrangement i Drammens Tidende i løpet av 2018. I 
stedet for konsentrerer vi oss om annonsering på Facebook, noe som er vesentlig rimeligere.  
 
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.  
 
Kardinal  
Kirkens interne dataprogram har system for utsending av mail og sms til medlemmer. Dette 
brukes til trosopplæring og i noen grad til invitasjon og informasjon til frivillige.   
 
 

4.11 Kirkebygg og uteområder 
Det er også i 2018 gjennomført dugnader inne og ute, og også foretatt mindre 
vedlikeholdsmessige investeringer i underetasjen, bl.a. ble det montert en ny dør i den store 
salen. Det gjenstår maling av lister og hvitting av takplater i fellesarealet i underetasjen, etter 
oppgradering og maling av vegger i 2017.  
 
Familiehjelpen har etablert virksomhet i grupperom 3 med foreldreveiledning på onsdager fra 
13.00-15.30. Grupperom 3 er et svært hyggelig innredet rom som også benyttes av Fjell 
menighet, Forandringshuset og Kirkelig Dialogsenter Drammen ved behov. 
 
Kirkelig Dialogsenter Drammen har etablert base i grupperom 2 i underetasjen der det er 
innredet med to kontorplasser og et konferansebord.  
 
Buskerud KFUK/KFUM disponerer dåpssakristiet som kontor, samt et lager i underetasjen. 
De bruker også møterom og lokaler til noen styremøter og seminarer. Forandringshuset ble 
etablert i Fjell kirke høsten 2018, med en hel stilling samt tre deltidsstillinger. Den eritreisk 
ortodokse menigheten sa opp sin leieavtale med virkning fra 01.02.2019 etter 3 års leie. 
Dette passet svært godt, fordi vi trenger lokalene til ny virksomhet. Forandringshuset ønsker 
å skape et ungdomspreg på deler av underetasjen, noe Fjell menighetsråd er åpne for.  
 
Vaktmesterteamet gjør en flott jobb for å lette arbeidet med utleie, og gjør mindre 
reparasjoner og tilpasninger når det er nødvendig. Frivillige står for både organisert dugnad 
og generelt bidrag til at det er hyggelig og pent i og rundt kirken.  
 

https://www.dt.no/meninger/politikk-og-samfunn/religion/opent-brev-til-dei-politiske-partia-i-nye-drammen/o/5-57-1009909
https://www.dt.no/meninger/politikk-og-samfunn/religion/opent-brev-til-dei-politiske-partia-i-nye-drammen/o/5-57-1009909
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Vi har hatt lekkasje i menighetsalen ved et par anledninger vinteren 2017/18 og igjen før jul 
2018. Kirkevergen er informert og sendte fagfolk fra Castor kompetanse til å undersøke 
forholdene når snøen var borte. De rapporterte:  

 

 Ingen synlige defekter på taket. Alle sluk er åpne, og vann renner unna. 
Noe vann samles på taket pga ett høyt sluk, men dette er i motsatt hjørne for 
lekkasjesonen. 

 Innvendig er det synlig gjennom spilene i himlingen, at det ‘flyter’ vann ovenpå 
plasten, bak ESWA. 
Poser med vann kan beveges med meterstokk stukket opp i himlingen. 

 
Forslag: 
 

 Vi gjennomfører videoinspeksjon av alle taksluk. Dette blir å regne for en kvalifisert 
eliminasjonsmetode. Vi vurderer resultatet og ser om feil knyttet til sluk og innvendige 
nedløp kan være årsaken. 

 Dersom ikke videoinspeksjon gir ønsket resultat: Så anbefaler vi at vi åpner en del av 
himlingen i kirkerommet der det er synlig vann bakenfor. Da kan vi forhåpentligvis se 
lekkasjepunktet nedenfra. 
 

Forslagene til utbedring er ikke tatt tak i, og må følges opp i 2019.  
Vinduer mot øst er skjeve og bør skiftes. Dette er også meldt kirkevergen. 
 
Våren 2018 ble det montert lysskjerming på alle vinduene i kirkerommet for å kunne 
gjennomføre lyssetting ved kulturarrangementer hele året.  
 
Det er meldt behov for maling av kirken innvendig. Det er skjemmende skygger over lysene 
til høyre for alteret.  
 
Nye kirketekstiler ble ferdigstilt og innviet høsten 2018. Det gjelder fire antependier 
(alterduker) og et nytt prekestolklede. Det er samme designer som har laget stolaene som 
gjør jobben. Dette var et stort løft for kirkerommet og menigheten.  
 
Det er behov for maling av yttervegger, særlig klokketårnet som har mye misfarging. 
Inngangspartiet nede bør også males. Korset på taket er blitt svært skittent igjen og bør 
males. Alt dette er meldt kirkevergen som nødvendige oppgaver.  
 
Det ble satt i gang et arbeid med å få på plass lyskastere i kirkerommet. Dette vil bli 
gjennomført i 2019.  
 
Menighetsrådet under ledelse av Kirsten Skille gjorde en grundig jobb med planlegging av ny 
innredning i kjøkkenet i kirkeetasjen. Dette bestilles og monteres over nyttår 2019. 
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5.0 Nøkkeltall fra regnskapet med årsdisposisjoner 
 

Driftsregnskap 
Regnskapsskjema - Driftsregnskapet (Vedlegg 2A) 2018 Budsjett Avvik 2017 

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659) 309 303 224 700 84 603 313 613 

Refusjoner/overføringer (700-789) 89 446 77 000 12 446 47 018 

Statlige tilskudd (800-829) 0 0 0 5 000 

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

Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859) 43 442 35 500 7 942 44 386 

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879) 240 587 202 700 37 887 303 355 

Sum driftsinntekter 682 778 544 900 137 878 713 372 

     

Kjøp av varer og tjenester (100-299) 581 197 536 900 44 297 475 773 

Refusjoner/overføringer (300-389:429) 102 950 101 500 1 450 102 686 

Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429) 44 810 52 500 -7 690 60 014 

Sum driftsutgifter 728 957 690 900 38 057 638 473 

     

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -46 179 -146 000 99 821 74 899 

     

Renteinntekter og utbytte (900-909) 4 144 0 4 144 3 810 

Netto finansinntekter/-utgifter 4 144 0 4 144 3 810 

   0  

NETTO DRIFTSRESULTAT -42 035 -146 000 103 965 78 709 

     

Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930) 143 856 143 856 0 63 103 

Bruk av disposisjonsfond (940-949) 149 647 149 647 0 119 330 

Sum bruk av avsetninger 293 503 293 503 0 182 433 

Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530) 3 647 3 647 0 52 330 

Avsatt til disposisjonsfond (540-549) 143 856 143 856 0 68 603 

Sum avsetninger 147 503 147 503 0 120 933 

Regnskapsmessig mindreforbruk (580) 0 0 0 0 

Regnskapsmessig merforbruk (980) 0 0 0 0 

REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK 103 965 0 103 965 140 209 
 

 

Regnskapet viser et netto negativt driftsresultat på kr. 42 035,- og et regnskapsmessig 

mindreforbruk på kr. 103 965,-.   

Kommentarer avvik budsjett 

 Konto 600-659 Brukerbetaling.  

Merinntekter konserter. 

 Konto 860-879 Andre tilskudd.   

Gaver fra Anders Jahre, Lyches fond, Samfunnsutbytte Spire, Sparebanken Øst 

og Einar Juels legat 
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Balanse 

Konto 2018 2017 Diff 

Omløpsmidler    

51000 - Kontanter 0 1 000 -1 000 

51020 - Bankinnskudd innland 451 422 491 208 -39 786 

51021 - Bankinnskudd Fjell MR 1503.85.02856 5 000 0 5 000 

51310 - Forskuddsbetalte kostnader 2 898 2 154 744 

51311 - Kortsiktige fordringer 21 196 15 845 5 351 

53745 - Inngående MVA kompensasjon 88 914 44 151 44 763 

SUM OMLØPSMIDLER 569 430 554 358 15 072 

    

SUM EIENDELER 569 430 554 358 15 072 

    

Egenkapital    

55600 - Disposisjonsfond -291 870 -297 662 5 792 

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

55602 - Prosjektkor disposisjonsfond -10 304 -10 304 0 

55900 - Regnskapsmessig merforbruk 0 0 10 773 

55950 - Regnskapsmessig mindreforbruk -103 964 -140 209 36 245 

SUM EGENKAPITAL -441 138 -483 175 52 810 

    

Gjeld    

53200 - Leverandørgjeld (reskontro) -113 384 -59 001 -54 383 

53290 - Annen kortsiktig gjeld -14 907 -12 182 -2 725 

SUM KORTSIKTIG GJELD -128 291 -71 183 -57 108 

    

SUM GJELD OG EGENKAPITAL -569 430 -554 358 -15 072 

 

 
 
 
Menighetsrådets vedtak for disponering av overskudd/underskudd 
 
 
Avdeling Resultat Disponering 
Menighetsråd 61 193 Avsettes disposisjonsfond 
Fjell diakoni -953 Dekkes av disposisjonsfond 
Gøy med musikk 20 472 Avsettes disposisjonsfond 
Fjell kultur -18 443 Dekkes av disposisjonsfond 
Fjell i bevegelse 10 597 Avsettes disposisjonsfond 
Kirkemusikk 3 564 Avsettes disposisjonsfond 
Menighetssenter 14 542 Avsettes disposisjonsfond 
Trosopplæring/babysang 4 779 Avsettes disposisjonsfond 
Dialog 8 212 Avsettes disposisjonsfond 
   

   

Minus foran tallene under resultat betyr merforbruk
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6.0 Menighetens virksomhetsplan for 2019 
 
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 

 
 


