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         Høsten 2020 

 Nytt fra     
 

 
 

2020 går inn i historien som et helt annerledes år. 
Corona-pandemien påvirker oss og  

forandrer måten vi kan være sammen på.    
Også i denne tiden vil Kulturkirken Fjell være  

et møtested og en positiv kraft for alle som bor i vår 
bydel. Vi ønsker at alle skal føle seg velkommen!  

 

Les mer om hvem vi er og våre tilbud her! 
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Fjell kirke i Coronaens tid 

 
Vi har lagt bak oss en helt spesiell vår og sommer i verden, i Norge og også i 

kirken vår. Onsdag den 11. mars vurderte kirken det som nødvendig å avlyse 

aktivitetene våre og dagen etter kom den nasjonale nedstengningen. Fra en dag 

til den neste måtte vi tenke helt nytt om hvordan vi kan være kirke og menighet. 

 

I Fjell kirke valgte vi å bruke mye tid med telefonen. Mange syntes det var fint 

å prate og bli husket på.  Vi har engasjert oss i samarbeidsprosjekt med andre 

organisasjoner med utdeling av matpakker og aktivitetspakker til familier som 

trenger det. Vi har produsert digitale gudstjenester, sangandakter for sykehjem, 

trosopplæringsfilmer og Gøy med musikk-samlinger. Ikke minst har vi (nesten 

hver dag frem til sommerferien) lagt ut en liten film «Dagens fra Fjell» som gir 

små glimt fra kirkens arbeid og møter med folk i lokalmiljøet. Gjennom den 

digitale satsningen har vi fått et mye større nedslagsfelt enn før. Det er først og 

fremst Facebook som har vært vår digitale kanal, men vi har også opprettet vår 

egen kanal på YouTube (Fjell kirke – Drammen) 

 

Torsdag den 7. mai ble det gitt klarsignal for en forsiktig gjenåpning. Fjell 

kirke, som hadde vært først ute med å stenge, var nå blant de aller første til å 

åpne. 10. mai ble det arrangert en fysisk gudstjeneste med strenge 

smittevernrestriksjoner. Det har vi fortsatt med. I denne tiden har vi også startet 

opp med noen nye tiltak: Vi arrangerte en flott 17-mai-samling med allsang, 

tale og nasjonalromantisk musikk. I slutten av mai startet vi også opp med 

Åpen kirke på tirsdager kl. 11 – 13, som vi også opplever dekker et behov og 

som vi vil fortsette med. Et viktig spørsmål fremover er å finne ut av hvordan vi 

kan opprettholde og videreutvikle den digitale satsningen parallelt med at det 

ordinære arbeidet tas opp igjen. 

 

Høsten 2020 planlegger vi for, og håper og ber om, at vi kan gjennomføre mest 

mulig av de planlagte fysiske aktivitetene våre. Alt arbeidet må oppfylle 

smittevernreglene, så kapasiteten vil bli mindre og noe må fortsatt vente. Men 

vi er optimister, og vi tror at vi vil komme styrket ut av denne krisen. Corona-

pandemien har vist oss enda mer enn ellers hvor sårbare vi er og hvor viktig det 

er å stå sammen, bygge broer og legge til rette for trygge og åpne fellesskap. 

Dette har vært viktig for Fjell kirke lenge, og det skal prege oss også i tiden 

som kommer. 

Les mer her om hvem vi er og hva som står på programmet i høst! 
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Kulturkveldene 
Kulturkomiteen inviterer hvert år til månedlige kulturkvelder. Det er flest 

konserter, men også foredrag. Arrangementene skjer i kirkerommet, som de 

siste årene har blitt vesentlig oppgradert også som scene for konserter. Før og 

etter programmet i kirken inviteres det til kafeteria i peisestua med 

hjemmebakte kaker, kaffe og te (Litt avhengig av Coronasituasjonen)  
 

 
 

Torsdag 17. september kl. 19.00 

Konsert: Helge Harila med band: Modige Maria 

I 2019 utgav Helge Harila albumet Modige Maria, med nye, gode og sangbare 

salmer i et spekter av ulike sjangere. Med seg denne kvelden har han Runar 

Nørsett (flygel), Espen Grundetjern (kontrabass), Kenneth Ekornes (perkusjon), 

Frøydis Grorud (sax / fløyte), Ingrid Grøvan (vokal) og Helge Harlia (vokal). 
Konserten er en del av Drammen Sacred Music Festival som arrangeres 12. – 20. september 

2020. Mer info og forhåndssalg av billetter på www.drammensacred.no. Entré (250 kroner / 

125 kroner under 25 år). Kafeteria før og etter konserten. 
 

 
 

Torsdag 15. oktober kl. 19.00: Jazzkonsert med Espen Eriksen Trio. 

Espen Eriksen Trio ble dannet i 2007 og har opparbeidet seg en sterk stilling på 

den internasjonale jazzscenen. Med sin melodiske minimalisme, subtile 

komposisjoner og vakre, lyriske stemninger blir trioen ofte kreditert for å ha en 

unik stemme. Trioen har gitt ut fire plater, som alle har blitt hyllet  av tunge 

internasjonale publikasjoner. Trioen har også vært svært aktive på konsertfronten 

og har turnert i 16 land på 4 kontinenter. Kulturkirken Fjell er svært glade for å 

være trioens scene når de besøker Drammen høsten 2020. Trioen består av Espen 

Eriksen (flygel / komposisjon), Lars Tormod Jenset (kontrabass) og Andreas Bye 

(trommer). Entré kroner 250,-. Kafeteria før og etter konserten. 

http://www.drammensacred.no/
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Torsdag 12. november kl. 19.00 

Petter Uteligger: 52 dager på gata–og livet etterpå 

I november 2014 forlot Petter Nyquist familien for å leve 52 dager på gata i Oslo 

blant hjemløse og rusavhengige. I dette foredraget vil Petter ta oss med til en side 

av Oslo svært få av oss kjenner til. Vi blir kjent med mennesker og fortellinger 

som berører, og han kommer inn på stigmatisering, utenforskap og lyspunkter i 

en hverdag fylt med motgang. Arrangementet er gratis.  

Mulighet til å gi en gave ved utgangen til «Stiftelsen Petter Uteligger».  

Kafeteria før og etter arrangementet. 
 

Torsdag 10. desember kl. 19.00 

Julekonsert med Jernbanemusikken og Fine Blend 

En av de lange tradisjonene i Kulturkirken Fjell er julekonserten med 

Jernbanemusikken. Her blir det garantert julestemning og høyt musikalsk nivå. 

Dette året medvirker også Acapellagruppen Fine Blend, som også har deltatt på 

denne julekonserten flere ganger tidligere. Konserten er gratis. Kafeteria før og 

etter konserten. 

 

Lille julaften i Fjell kirke 

Onsdag 23. desember kl. 22.00 

Gå i ikke glipp av vårt stemningsfulle arrangement på Lille julaften. Sent på 

kvelden møtes vi til en kveldstime i kirken med dyktige solister og musikere, 

allsang og tekstlesning. Arrangementet er gratis. 
 

Temakveld 

Torsdag 8. oktober kl. 19.00 
I forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse inviteres det til en temakveld 

på torsdag 8. oktober kl. 19.00. Følg med på Facebooksiden vår «Fjell kirke» 

eller www.fjellkirke.no for nærmere informasjon. Arrangementet er gratis. 

Matservering (Litt avhengig av Coronasituasjonen) 
 

http://www.fjellkirke.no/
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Gudstjenestekalender for august - desember 2020  
Dato Tid Arrangement Informasjon 

 

23. aug 

30. aug 

 

 

11.00 

11.00 

 

Gudstjeneste 

Semesteråpningsgudstjeneste 

 

Høymesse. v/ Tjelle og Per Roar Ekeland.  

Semesteråpning. v/ menighetens ansatte. 

Presentasjon av Menighetsrådet. Solist Pavel 

Napalkov (sang).  Menighetens årsmøte (ca. kl. 

13.00). Markering av at Ivar Flaten har mottatt 

Brobyggerprisen.   

6. sept 

 

 

13. sept 

 

20. sept. 

 

27. sept 

 

4. okt 

11. okt 

 

18. okt 

 

 

25. okt 

 

 

1. nov 

 

8. nov 

15. nov 

22. nov 

29. nov 

 

6. des 

 

13. des 

20. des 

 

23.des 

24. des 

 

25. des 

   3. jan 

19.00 

 

 

11.00 

 

12.00 

 

11.00 

 

19.00 

11.00 

 

11.00 

 

 

11.00 

 

 

11.00 

 

19.00 

11.00 

11.00 

11.00 

 

11.00 

 

11.00 

11.00 

 

22.00 

15.00 

 

11.00 

15.00 

Kveldsgudstjeneste 

 

 

Små- og storegudstjeneste 

 

Fellesgudstjeneste i Strømsø 

 

Gudstjeneste 

 

Kveldsgudstjeneste 

Gudstjeneste 

 

Gudstjeneste 

 

 

Små- og storegudstjeneste 

 

 

Gudstjeneste  

 

Kveldsgudstjeneste 

Gudstjeneste 

Gudstjeneste 

Små- og storegudstjeneste 

 

Gudstjeneste 

 

Gudstjeneste 

Gudstjeneste på Fjell bo- og 

servicesenter 

Lillejulaften i Fjell Kirke 

Julaftengudstjeneste 

 

Juledagsgudstjeneste  

Små- og storegudstjeneste 

Dialoggudstjeneste. v/ Flaten og Trintsoukova.  

Solist: Kristin A. Rukke (saxofon). Samtale 

med Unni Helland.    

Konfirmasjon av Sofie. Høsttakkefest.  v/ Tjelle 

og Trintsoukova.  

Jakobsmesse i anledning Drammen Sacred 

Music Festival. v/ Faber og musikere.  

Høymesse. Dåp. v/ Tjelle og Trintsoukova. 

Solist: Solveig Hübschle (klarinett) 

Dialoggudstjeneste v/ Tjelle 

Høymesse. Dåp. v/ Flaten og Trintsoukova. 

Solist: Greta Stanyte (saxofon) 

Diakoniens dag. Fokus på TV-aksjonen. v/ 

Tjelle, Myklebust og Trintsoukova. Solist: 

Sander Liselott (horn).   

Utdeling av bok til 2, 4 og 6 åringer. v/ Tjelle, 

Reknes og Trintsoukova. Tema «Skapelse». 

Barn fra Gøy med musikk deltar.  

Allehelgensdag. v/ Tjelle, Myklebust og 

Trintsoukova. Solist: Iryna Matviichuk (sang) 

Dialoggudstjeneste v/ Tjelle. Samtale v/ Flaten. 

Høymesse. v/ Flaten 

Høymesse. Dåp.  v/ Tjelle 

Første søndag i advent. v/ Tjelle og 

Trintsoukova.  

Høymesse v/ Tjelle og Trintsoukova.  

Solist: Sanna Bøen (klarinett) 

Høymesse v/ Flaten og Trintsoukova. AquaD’or 

Tradisjonell adventsgudstjeneste v/ Tjelle og 

Trintsoukova.  Trio Brio spiller.  

Vi synger julen inn med musikere og solister 

Gudstjeneste for alle v/ Tjelle og Trintsoukova 

med flere. Solist. 

Høytidsmesse v/ Tjelle og Trintsoukova. Solist. 

Påfølgende tradisjonell juletrefest. v/ Tjelle 
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Gøy med musikk på onsdager 16.30-18.10 
Vi ønsker alle barn fra 1-8 år og deres voksne velkommen 

til sosialt treff, sang, dans, lek og spill med musikk. På Gøy 

med musikk synger og spiller vi på enkle instrumenter. Vi 

improviserer, lytter, fantaserer, leser, forteller, tegner, 

danser og leker. Vi har det sosialt og hyggelig, både store 

og små.  

Gøy med musikk har to grupper: Barn 1-2 år: 

musikktime kl. 17.00 – 17.30. Barn 3 år og oppover: 

musikktime kl. 17.30 – 18.10. Fra kl. 18.10 – 18.30 

fortsetter de eldste (barn opp til og med 8 år) med «korøvelse» i kirkerommet 

(egne mikrofoner til hvert barn) enkelte ganger. Vi starter kvelden med enkel, 

billig og  barnevennlig MIDDAG for alle fra kl. 16.30.   

Gøy med musikk ledes av organist i Fjell kirke, Galina Trintsoukova. Hun 

er også utdannet som lærer i musikk-barnehage ved Barratt Due Musikkinstitutt i 

Oslo. Påmelding og spørsmål til Galina: gt498@kirken.no, tlf. 906 14 962. 

Oppstart 9.september.  

 

Babysang på torsdager kl. 12   
Babysang har blitt veldig populært over hele Norge. Samspillet som oppstår 

mellom babyen og foreldrene gjennom sang, rytme, bevegelse og lek, gir en god 

start på livet. Vi møtes hver torsdag (unntatt i høstferien) fra kl. 12.00-14.00 i 

Strømsø menighetshus, Knoffs gate 2 (mursteinsbygning rett overfor Strømsø 

kirke. Pris: 100,- for hele kurset inkl. kaffe/te. Penger skal ikke være en hindring; 

gi oss beskjed, så ordner vi det. Ta med matpakke og kom! Påmelding til 

kursholder Galina Trintsoukova på gt498@kirken.no. Spørsmål? Ring Galina på 

906 14 962. Nytt kurs startet opp 10.september.   

 

Aerobic for kvinner 
Hver mandag og onsdag fra kl. 19.00 – 20.00 inviteres det til aerobic-trening for 

kvinner i underetasjen i Fjell kirke. Dørene åpnes 18.50. Tilbudet ledes av 

dyktige instruktører og koster 800,- kroner per halvår. Gratis prøvetime. Diakon 

Signe Myklebust er kontaktperson: Mobil 48075166 - E-post: sm984@kirken.no. 

Velkommen til alle kvinner over 15 år! Oppstart onsdag 19.08.  
 

Jubilantfest  
I 2019 startet vi en ny tradisjon med jubilantfest for alle som fylte 70, 80 eller 90 

år. Festen ble svært vellykket og årets fest var planlagt i april. Det er fortsatt 

uklart om årets fest lar seg gjennomføre. Alle det gjelder får invitasjon i posten 

(vi sender til medlemmer, men andre er også velkommen)  

 

mailto:gt498@kirken.no
mailto:sm984@kirken.no
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Nabokafé på torsdager kl. 11.40-12.20  
Hver torsdag i skoleåret i over tolv år har vi invitert til åpen kafe med servering 

av gratis suppe og rundstykke og salg av vafler for en veldig billig penge. 

Tilbudet er fortrinnsvis for elever fra Galterud ungdomsskole, frem til korona-

nedstengningen var det 100-140 ungdommer som deltok hver uke. For høsten 

2020 har vi ikke avklart om vi kan drifte dette tilbudet pga. utfordringer med 

koronviruset. Dette avklares etter skolestart med skoleledelsen og kirkens 

frivillige.   

 

Åpen kirke på tirsdager fra 11.00 – 13.00 
Hver tirsdag inviterer vil til åpen kirke for stillhet, bønn og lystenning.  Diakon / 

prest og kantor vil være tilstede. Fra 11.30 – 12.00 vil ofte kantor spille. Det blir 

en liten middagsbønn kl. 12.00. Mulighet for å ta med nistepakke og spise lunsj 

sammen etterpå i peisestua. Her blir det også gode samtaler, men om du vil ha en 

egen samtale må du avtale tid med prest eller diakon.  

 

Bli med som frivillig i Fjell kirke 
I Fjell kirke har vi over 80 frivillige som gjør en fantastisk innsats. Noen stiller 

opp et par ganger i året, mens andre er her ukentlig. Uten alle de frivillige hadde 

det aller meste som vi driver med stoppet opp. I Fjell har vi også en egen 

frivilligpris «Ja-prisen!». Denne deles ut hvert år under frivilligfesten.  Synes du 

Fjell kirke er viktig? Og har du noen timer å avse? Ta veldig gjerne kontakt med 

diakon Signe Myklebust eller sokneprest Christoffer Tjelle, så tar vi en prat om 

hvilke oppgaver som kunne passe.  

 

Frivilligfesten 2020 
Til alle frivillige i Fjell kirke: Husk å sett av tirsdag 17. november kl. 18.00! Da 

går den tradisjonelle frivilligfesten av stabelen. Dette pleier å være et høydepunkt 

i løpet av året med god servering, hyggelig prat, kulturelt program, utdeling av 

JA-prisen og mye mer. Invitasjon sendes alle kirkens faste frivillige i store og 

små oppgaver.  
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Gudstjenester for små og store 

En søndag i måneden, kl. 11.00, er gudstjenesten spesielt tilrettelagt for 

småbarnsfamilier.  Sangene vi synger er kjente barnesanger og barna inviteres til 

å delta i lek og sang med rytmiske instrumenter under gudstjenesten. Etter 

gudstjenestene er det hyggelig sosialt samvær i peisestua med kaker, saft og 

kaffe.  

 

Små- og storegudstjenestene fremover er:  

13. september: Høsttakkefest! I tillegg skal Sofie konfirmeres.  

25. oktober: Utdeling av bøker til 2 / 4 / 6 åringer. Gøy med musikk er med.   

29. november: Vi markerer 1. søndag i advent. Juleverksted etterpå.  

24. desember: Julaftengudstjeneste for hele familien.  

3. januar: Kort gudstjeneste med påfølgende juletrefest.  

 

Dialoggudstjenester 
Tre søndager i høst inviterer vi til dialoggudstjenester på kvelden i stedet for 

vanlige formiddagsgudstjenester. Dette er gudstjenester med en enkel liturgi uten 

nattverd, og med god plass til en samtale med en spesiell invitert gjest.  

 

Julevandringer og skolegudstjenester 
I begynnelsen av desember pleier vi å samle mange barnehagebarn og de minste 

barna fra Fjell skole til julevandringer. Like før juleferien tar til inviteres det til 

skolegudstjeneste. I vår måtte vi avlyse både påskevandringer og 

påskegudstjenestene for skolen. Vi håper dette lar seg gjennomføre i år.  

 

Trosopplæring  
I Fjell kirke samarbeider vi med nabomenighetene i Strømsø, Strømsgodset og 

Tangen om trosopplæring for barn og ungdom. Vi tenker at alle barn som er døpt 

og dermed hører til i kirken også må få tilbud om å bli kjent med kirken og troen. 

Vi har en rekke tilbud til barn i alle aldere. Vil du at ditt barn skal få tilbud om 

våre aktiviteter, ta kontakt med trosopplærer Kjersti Haave Reknes: Mobil 

41570296. E-post: kr424@kirken.no.  Vi har også en egen facebookside som 

alltid er oppdatert: «Barn og unge i kirken – Drammen sør».  

 

Høsten 2020 anbefaler vi spesielt følgende tilbud i andre kirker:  
18. oktober kl. 12.30: Petter og Ulven – en orgelkonsert for barn i Tangen kirke. 

 

 
 

mailto:kr424@kirken.no
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Dåp 
I Fjell kirke er det fest hver gang vi har dåp i kirken, enten det er en baby et 

større barn eller en voksen! Dåpen en høytidelig og hellig handling hvor den som 

blir døpt på en konkret måte gjennom vannet blir en del av det kristne 

fellesskapet i Den norske kirke og i verden. For mange handler dåp også om 

tradisjon og fest, trygghet og tilhørighet. Er foreldrene døpt og medlem av 

kirken, oppleves det for de fleste spesielt naturlig å velge dåp for sine barn, men 

dåpen er åpen for alle.    

 

Ønsker du dåp for barnet ditt i Fjell kirke finner du aktuell informasjon og 

påmeldingsinfo når du går du inn på hjemmesiden vår «www.fjellkirke.no». Der 

er det elektronisk påmelding, og det er viktig at du da velger Fjell kirke som 

dåpskirke. Det er vårt felles kirkekontor i Albumsgate 8, i Drammen sentrum, 

som har ansvaret for all registrering og praktiske spørsmål knyttet til dåp, og ta 

gjerne kontakt med dem om du har praktiske spørsmål rundt registreringen etc. 

(se siste side for kontakt infoformasjon).  Vi tilbyr gratis fine selskapslokaler til 

dåpsfesten for våre medlemmer som ønsker dåp i vår kirke.  Ønsker du å prate 

med oss om dåp før du bestemmer deg, så ta også gjerne kontakt med sokneprest 

Christoffer Tjelle på 93246983.   

Fjell menighet er ingen stor menighet i Drammen med våre 2000 medlemmer. 

Vi erfarer likevel at Fjell kirke kan være den beste rammen for disse kirkelige 

handlingene. I 2020 har vi  hatt en sterk økning i antall dåp, og vil i løpet av 

året ha over tre ganger så mange dåp som i 2019.   
 

Konfirmasjon i Fjell 

Vi ønsker å tilby en spennende og god konfirmanttid for ungdommer som skal 

gå i 9. klasse i skoleåret 2020/2021. Konfirmantopplegget starter på nyåret 

2021 og avsluttes med konfirmasjon i Fjell kirke søndag den 12. september kl. 

11.00. For det meste er konfirmantopplegget sammen med konfirmantene fra 

Tangen, men det er også noen møtepunkter i Fjell kirke. Fra og med 

konfirmantkullet 2020/2021 er konfirmasjonsavgiften vesentlig redusert til 

500,- kroner (500,- kroner ekstra for de som velger sommerleir – noe vi håper 
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flest mulig gjør). Det er menighetsrådet  som på denne måten ønsker å gjøre det 

enda lettere å velge konfirmasjon i lokalkirken. Torsdag 24. september kl. 

19.00 inviteres det til informasjonsmøte for potensielle konfirmanter og 

foreldre i Fjell kirke. All informasjon om konfirmasjon står på nettsiden vår 

«www.fjellkirke.no». Kontaktperson er sokneprest Christoffer Tjelle.  

 

Musikkandakter   

Annenhver onsdag kl 11.00 (partallsuker) inviterer Fjell menighet til 

musikkandakter på Fjell Bo- og Servicesenter. Diakon Signe Myklebust  og 

sokneprest Christoffer Tjelle holder andakten sammen med kantor Galina 

Trintsoukova. I korona-tider med strengt smittevern spilles andaktene inn digitalt 

og vises for beboerne via Fjell kirkes YouTube-kanal. Den siste søndagen før jul, 

legger vi gudstjenesten vår til Fjell Bo- og servicesenter, til vanlig tid kl. 11.  
 

Kirkelig Dialogsenter i Drammen 
Fjell kirke har gjennom over 10 år vært et viktig møtested og ressurssenter for 

dialogarbeid mellom mennesker med ulike bakgrunner, nasjonaliteter og 

religioner. I januar 2018 ble Kirkelig Dialogsenter Drammen etablert med 

tidligere sokneprest i Fjell, Ivar Flaten, som daglig leder og dialogprest. Senteret 

har kontor i kjelleren i Fjell kirke og er et ressurssenter for kirkelig 

dialogsatsning i hele Tunsberg bispedømme. Fjell menighet er en av 4 eiere.  Ivar 

vil fortsatt ha en nær tilknytning til Fjell menighet, så vi er glade for fortsatt nær 

kontakt, samarbeid og at han jevnlig er prest på gudstjenester i kirken. Følg 

kirkelig dialogsenter på Facebook: «Kirkelig dialogsenter Drammen» eller på 

nettsiden «www.kirkeligdialogsenter.no».  E-post til dialogsenteret sendes til 

ivar@kirkeligdialogsenter.no. Telefon er 41545849.  
 

Utleie 
På grunn av utfordringer med smittevern og Corona har menighetsrådet besluttet 

å ikke leie ut våre lokaler til selskaper og andre arrangement høsten 2020. Dette 

beklager vi. Når smittesituasjonen blir bedre vil vi ta opp utleien igjen. 

Underetasjen har rom i ulik størrelse som passer godt til møter og arrangementer. 

Kjøkken og god garderobeplass. Se hjemmesidene våre for priser og mer 

informasjon. www.fjellkirke.no.  
 

Forandringshuset 
Forandringshuset Drammen ble etablert i 2018 med tilhold i Kulturkirken Fjell. 

Forandringshuset eies og drives av KFUK-KFUM, og gir et omfattende tilbud for 

ungdom (13 – 18 år) både i Fjell kirkes underetasje og andre steder i byen. Mer 

info finner du på: www.forandringshuset.no. 

  

mailto:ivar@kirkeligdialogsenter.no
http://www.fjellkirke.no/
http://www.forandringshuset.no/
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Drammen kirkeforum 
Drammen kirkeforum er en del av Norske Kirkeakademier og har som formål å 

sette på dagsorden aktuelle saker  som ligger i skjæringsfeltet mellom kirke og 

samfunn. Fjell menighet er en av medlemmene og vi anbefaler møtene. Mer info 

finner du i deres semesterprogram og på facebooksiden « drammen kirkeforum».  

Kirkeforumet har sine møter i Bragernes menighetshus på mandager.  

 

• Konsert med Ellen Sofie Hovland , mandag 14. september kl. 19-21. NB:  på 

Drammensbiblioteket. Før konserten samtaler Ellen Sofie med dialogprest Ivar 

Flaten. Registrering av «Gratisbillett» på www.drammensacred.no.  

• «Å skape barn i bioteknologiens tidsalder», mandag 19. oktober kl. 19-21. 

Foredrag ved lege og førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved 

UiO, Morten Magelsen. Musikalske innslag ved Galina Trintsoukova.  

• «Tro det eller ei. Tros- og livssynspolitikk i Oslo», mandag 16.11 kl. 19-21.  

Foredrag ved kirkeleder og tidligere prost Trond Bakkevig. Musikalske 

innslag ved Galina Trintsoukova.  
 

Drammen Sacred Music Festival:  12 – 20. september 
Klimakrisen blir stadig mer synlig for oss. Etter at koronakrisen kom, skjønner vi 

at sårbarheten er større enn vi var forberedt på. Mange er usikre og urolige. Vi 

lengter etter å komme sammen. Vi lengter etter opplevelser og fellesskap. Vi 

trenger trøst og vi trenger håp. Menneskemøter og gode opplevelser gir krefter til 

å stå i utfordringene, finne håp og skape en fremtid. Mer enn noen gang trenger 

vi å være  sammen for å lytte. Mer enn noen gang kjenner vi også behov for å 

synge ut både mismot, frykt og glede. Vi ønsker velkommen til den 11. utgaven 

av Drammen Sacred Music Festival i drivkraftens, motets og håpets tegn. Se 

www.drammensacred.no for program og mer info om årets festival og program.  
 

Smittevern i Fjell kirke 
Kirken følger smittevernregler utarbeidet av Drammen kirkelige fellesråd og 

godkjent av smittevernmyndighetene. Les mer om dem på «www.fjellkirke.no».  

De vanlige reglene gjelder med avstand og hygiene og forbud for mennesker med 

symptomer på luftveisinfeksjon å delta.  
 

Fjell menighet trenger din økonomiske støtte! 
Hvert år sørger utleie av lokaler og ofringer i kirken for viktige inntekter til 

menigheten. På grunn av Coronapandemien og nedstengningen vil vi i år få en 

betydelig inntekstssvikt. Vil du være med å hjelpe! Gi din gave til Fjell menighet 

på bankkonto 2220 14 83666 (merk innbetaling med «Gave til Fjell menighet») 

eller på VIPPS 126377 (velg gave til Fjell menighet).  

http://www.drammensacred.no/
http://www.drammensacred.no/
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Staben i Fjell kirke Vi er på plass i kirken de fleste dager. Det er sikrest å treffe oss fra 

tirsdag til torsdag – og på søndag i kirken, naturligvis! Hvis du ønsker å gjøre en avtale, kan 

du enklest gjøre det ved å kontakte oss enten på e-post eller telefon på forhånd. Vi liker 

besøk og synes det er hyggelig om noen tar kontakt! 

Diakon:    Signe Myklebust  

Tel: 32989234 / 48075166 - E-post: sm984@kirken.no 

Sokneprest:   Christoffer Tjelle 

Tel: 32989237 / 93246983. E-post: ct869@kirken.no 

Menighetsforvalter:  Jorunn Lyng Haugseth 

    Tel: 32989111 / 48201087 E-post: jh376@kirken.no 

Kantor:    Galina Trintsoukova  

Tel: 90614962 - E-post: gt498@kirken.no 

Kirketjener:   Finn Rune Karlsen   

Tel: 32989235 / 46660362 - E-post: fk677@kirken.no 

Trosopplærer:   Kjersti Haave Reknes  

Tel. 41570296. E-post: kr424@kirken.no 

Dialogprest   Ivar Flaten  

    Tel: 41545849. E-post: ivar@kirkeligdialogsenter.no    

Menighetsrådets leder: Eilin Ekeland. Tel: 41559030. ekelaeil@online.no 

 

Kirken i Drammen – felles administrasjon  

Den norske kirke i Drammen har en felles administrasjon og resepsjon i  «Albumgården» 

like ved siden av Bragernes menighetshus i sentrum. Adresse er Albumsgate 8, 3016 

Drammen.  Dersom du har spørsmål om kirkelige handlinger (dåp, vigsel og gravferd) kan 

du kontakte det felles kirkekontoret på telefon 32989100 eller på e-post: 

post.drammen@kirken.no.  Kirkekontoret har åpningstider på hverdager fra kl. 8 – 15. Den 

felles internettsiden er: www.drammen.kirken.no. 

Fjell kirke sin besøksadresse er Solsvingen 90 – 3034 Drammen. 

 

Følg oss på www.fjellkirke.no og på Facebook «Fjell kirke». 

YouTube: Fjell kirke - Drammen 

mailto:sm984@kirken.no
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