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    Høstsemesteret  2022 

 Nytt fra     

 
Austad Fjell menighet ønsker nye og gamle varmt 
velkommen til våre tilbud og aktiviteter i Fjell kirke! Vi er en 
aktiv menighet i Den norske kirke, som i tillegg til 
gudstjenester og tradisjonelt kirkelig arbeid også legger mye 
vekt på diakoni, frivillighet, dialog og kulturarbeid. For 
mange er vi mest kjent som Kulturkirken Fjell. Våre konserter 
og kulturkvelder trekker folk fra hele byen, og også dette 
semesteret har vi planlagt et flott og variert kulturprogram. 
Les mer om oss og våre tilbud her i semesterprogrammet! 
Følg oss gjerne på Facebook og på www.fjellkirke.no.  

http://www.fjellkirke.no/
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Konserter og Kulturkvelder høsten 2022! 
 

Eter tidenes mest omfattende kulturprogram gjennom vårsemesteret, fortsetter vi 

med mange flotte arrangement i høst. Nytt av året er samarbeidet med 

Kulturoasen i Drammen kommune /  Den kulturelle spaserstokken, hvor vi 

inviterer til konserter og bevertning på dagtid under overskriften Møteplassen. 

Les mer om våre konserter og kulturkvelder på www.fjellkirke.no og på 

Facebook.  Stort sett inviterer vi til kafeteria før og etter arrangementene.  

 

Tirsdag 13. september kl. 12 – 14 

MØTEPLASSEN: 

Gratis konsert med trubaduren Magne Frydenlund.  

Magne Frydenlund er en trubadur fra Mjøndalen, som spiller kjente rockeslagere 

og låter fra utenlandske artister med sprudlende humør og høy allsangfaktor. 

Gratiskonserten skjer i samarbeid med Kulturoasen – Aktiv fritid i Drammen 

(Drammen kommune) og Den kulturelle spaserstokken. Påfølgende bevertning.  

Målgruppen er først og fremst eldre, men konserten er åpen for alle som er 

hjemme på dagtid!  

 

Mandag 19. september kl. 19.00 

KULTURKVELD:  

Konsert: Ragajazz med Jai Shankar & friends.  

I samarbeid med Drammen Sacred Music Festival 

presenterer vi konserten RagaJazz, et møte mellom 

indisk klassisk musikk og jazz. Saksofonlegenden 

Trygve Seim blir med og laget toppes med 

Sunanda Sharma, en av Indias fremste utøvere i 

klassisk indisk sang. Programmet blir samtidig en markering av Ravi Shankars 

30 år som artist. Dette blir en strålende konsert med appell både til jazzpublikum 

og et publikum med indiske røtter. Billetter: Forhåndssalg til 1.september: kr. 

230,-. Ordinærpris: kr.300,- Student/honnør: kr. 150,-. Billetter kjøpes 

på www.drammensacred.no/program/ragajazz/  eller i døra.  

 

Torsdag 29.september kl. 19.00 

KULTURKVELD:  

Konsert med operasanger Cecilie Cathrine Ødegården 

og pianist Kristin I. Lunde 

I anledning 175-års jubileet for Agathe Backer Grøndals 

fødsel,  inviterer vil til operakonsert i Kulturkirken Fjell. 

Backer Grøndahl er Norges største kvinnelige komponist, 

http://www.fjellkirke.no/
http://www.drammensacred.no/program/ragajazz/
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pianist og venn til Edvard Grieg. På konserten skal operasanger Cecilie Cathrine 

Ødegården og pianist Kristin Irene Lunde presentere verket «Sommer» op. 50, 

som består av 8 sommerlige sanger. Billetter selges ved inngangen: kr. 

150,- Barn: gratis.  

 

Tirsdag 11.10 kl. 12-14  

MØTEPLASSEN:  

Gratis konsert med Frode Moltemyr.  

Frode Moltemyr er en sanger og musiker fra Arendal, som siden 1994 har hatt 

tusenvis av konserter rundt om i Norge og Sverige. Han har et store repertoar 

som spenner fra country og slagere til salmer, og fremfører også egenkomponert 

musikk. Etter konserten inviterer vi til servering i Peisestua. Gratis inngang.  

Møteplassen er et samarbeidsprosjekt mellom Kulturkirken Fjell og Kulturoasen 

/ Drammen kommune.  

 

Lørdag 22. oktober kl. 18.00 

KULTURKVELD:  

Konsert i anledning Drammen Arts Festival.  

Denne kvelden får vi besøk av en gruppe svært 

dyktige musikere, flere med lokal tilknytning: 

Sofie Rose Strømme (sang), Julie Helgeland 

Davidsen (fløyte), Håvard Ringsevjen (piano), 

Aleksander Lindås (gitar), Henrik Sandstad Dalen (kontrabass) og Sander 

Wetterhus (trommer). Billetter selges på www.drammenartsfestival.com eller ved 

inngangen:  Voksen kr. 200,- kr., Student kr. 100,-  Barn kr. 50,-. Ikke kafeteria 

denne kvelden.  

 

Tirsdag 8. november kl. 12 – 14 

MØTEPLASSEN:  

Gratis konsert med jazzduoen Kristhild 

Rønning (vokal) og Dag Asbjørn Johansen 

(flygel) 

Her blir det gladjazz og swingjazz og mere til. 

Dette er virkelig en konsert du må få med deg.  

Gratis inngang og bevertning. Møteplassen er et 

samarbeid mellom Kulturkirken Fjell og Kulturoasen / Drammen kommune.  

 

 

 

http://www.drammenartsfestival.com/
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Tirsdag 8. november kl. 19.00  

KULTURKVELD:  

Konsert med elever fra Musikklinja på St. 

Hallvard.  

Vi gjentar suksessen fra i fjor med fullt hus og 

en strålende konsert med dyktige elever fra St. 

Hallvard. Også i år blir det et allsidig klassisk 

repertoar, og elevene arrangerer selv konserten.  

Bill 100 / gratis for barn og skoleungdom.  

 

Fredag 2. desember (se nærmere info for klokkeslett) 

Gratis julekonsert med elever fra Drammen Kulturskole 

 

Tirsdag 6. desember kl. 19.00  

KULTURKVELD:  

Julekonsert med The Real Choir 

Prosjektet The Real Choir, bunner i en 

idé om å prøve og skape noe litt 

annerledes enn alt annet. Helt fra 

begynnelsen har koret vært opptatt av å 

bygge opp et repertoar av låter som et 

bredt publikum kjenner igjen og har et forhold til. Koret bruker også mange ulike 

typer arrangementer til sangene. Stort sett synger alle sammen, men koret har 

også solo- eller gruppeinnslag. I tillegg kan man alltid forvente en interessant 

koreografi når koret holder konserter. The Real Choir serverer musikalske 

mesterstykker for enhver smak og spennende og fengende sceneshow. Billetter: 

Voksen kr. 300,- Barn kr. 150,-. Forhåndssalg av billetter på www.fjellkirke og 

via ticketmaster www.ticketmaster.no   

 

Tirsdag 13.12 kl. 12 – 14  

MØTEPLASSEN:  

Gratis julekonsert og bevertning. Nærmere info kommer. Møteplassen er et 

samarbeid mellom Kulturkirken Fjell og Kulturoasen / Drammen kommune.  

 

Fredag 23.12 kl. 22.00 

Lillejulaftenkonsert med musikk, solister og allsang. Gratis. 
 

 

 

 

 

http://www.fjellkirke/
http://www.ticketmaster.no/
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Gudstjenester høsten 2022 
 

Vi feirer gudstjeneste hver søndag. Stort sett er det høymesse kl. 11. Vi har også 

jevnlig «små- og storegudstjenester» som er spesielt tilrettelagt for barn og 

dialoggudstjenester, som kjennetegnes av en enklere liturgi og en spesiell gjest 

hver gang. Etter alle gudstjenester inviterer vil til kirkekaffe i peisestua med 

hjemmebakst og hyggelig sosialt fellesskap. På de fleste gudstjenestene har vi 

invitert en solist eller flere. Vi annonserer gudstjenestene våre på vår 

Facebookside, på hjemmesiden vår og i Drammens Tidende. Vil du ha en SMS-

påminnelse med invitasjon (vi sender om lag en SMS i uken), kan du gi oss et hint 

(send gjerne epost til sokneprest@fjellkirke.no)   

 
28.8 kl. 11: Semesterstartsgudstjeneste v/ Christoffer, Signe og Galina. Solist: 

Mathea Myrland (saxofon). Kirkekaffe med presentasjon av høstens høydepunkt! 

4.9 kl. 19: Dialoggudstjeneste med konfirmantpresentasjon. v/ Christoffer og 

Galina. Solist Greta Stanyte. Samtale med Madeline og Johanna.  Kveldsmat. 

11.9 kl. 11: Høymesse v/ Karoline Faber og Galina. Solist: Kristin A. Rukke 

(saxofon).  Kirkekaffe.  

18.9 kl. 11: Høymesse v/ Christoffer og vikarorganist. Kirkekaffe. Etter 

kirkekaffen (12.25) er det bussavgang utenfor kirken til «Åpne Hellige Rom». 

Vi drar til Lier og besøker Sikhtempelet, en moské og Buddisttempelet. Se mer 

info på www.dotl.no. Bli med på en spennende tur! Retur før kl. 16.00 

25.9 kl. 11: Små- og storegudstjeneste v/ Christoffer og Galina. 4-årsbok. Dåp. 

Gøy med musikk synger. Kort kirkekaffe. Vi anbefaler gratis forestilling om 

Jakob, Esau og Josef v/ forteller Helga Samset og trompetist Jonas K. Vemøy i 

Strømsø kirke kl. 12.30. I etterkant av forestillingen blir det også vandring til 

Åpne Hellige Rom.   

2.10 kl. 19: Dialoggudstjeneste v/ Christoffer, Ivar Flaten og Galina. Solist: 

Solveig Hübschle (klarinett).  Kveldsmat.  

9.10 kl. 11: Høymesse v/ Karoline Faber og vikarorganist.  Kirkekaffe.  

16.10 kl. 11: Små- og storegudstjeneste v/ Christoffer og Galina.  

Høsttakkefest. Kirkekaffe.  

23.10 kl. 11: Høymesse v/ Signe, Christoffer og Galina. Markering av TV-

aksjonen (Leger uten grenser).  Kirkekaffe. Innsamling fra kl. 15.30 – 18.00. 

30.10 kl. 11: Høymesse v/ Christoffer og Victor Riakhin. Kirkekaffe.  

6.11 kl. 11: Gudstjeneste på Allehelgensdag v/ Signe, Galina og Christoffer. 

Lystenning. Solist: Aurora Grønnestad (klarinett). Kirkekaffe.  

13.11 kl. 19: Dialoggudstjeneste v/ Karoline Faber og vik.organist.  Kveldsmat.  

20.11 kl. 11: Høymesse v/ Christoffer og Galina. Solist: Sander Lislott (horn) 

Kirkekaffe.  

http://www.dotl.no/
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27.11 kl. 11: Små- og storegudstjeneste på 1. søndag i advent!  Juleverksted. 

4.12 kl. 11: Høymesse v/ Karoline Faber og Galina. Solist: Sanna Wirum Bøen 

(klarinett). Kirkekaffe.  

11.12 kl. 11: Høymesse v/ Christoffer og vikarorganist. Kirkekaffe.  

18.12 kl. 11: Adventsgudstjeneste på Fjell bo- og servicesenter v/ Christoffer 

og Galina. Saksofonkvartetten Aqua Dór spiller. Åpent for alle!     

23.12 kl. 22: Lillejulaften i Fjell kirke. Musikk, tekstlesning, solister og 

allsang. Mer info kommer på www.fjellkirke.no  

Lørdag 24.12 kl. 15: Julaftengudstjeneste for små og store v/ Christoffer og 

Galina m. fl. Solist. Ikke kirkekaffe. Plassgaranti!!! 

25.12 kl. 11: Høytidsgudstjeneste på Juledag v/ Christoffer og Galina m. fl. 

Solist. Enkel kirkekaffe.   

31.12: Nyttårsaften: Vi anbefaler midnattsmesse kl. 23.00 i Bragernes kirke.  

1.1.2023: Nyttårsdag: Vi anbefaler høymesse kl. 11.00 i Bragernes kirke  

8.1 kl. 15: Små og storegudstjeneste med påfølgende juletrefest v/ Christoffer  

og Galina m. fl. Barn fra Gøy med musikk deltar.  

15.1 kl. 11: Høymesse v/ Christoffer og Galina. Solist. Kirkekaffe 

 

Åpen Kirke og sangandakter på Fjell Bo- og servicesenter 
 

Åpen kirke har rullet og gått på tirsdager mellom 11 – 13 siden våren 2020.   

Vanligvis spiller kantor Galina fra 11.30 – 12.00. Kl. 12.00 er det en kort 

middagsbønn og lystenning. Etter Åpen kirke inviteres det til kaffe og enkel 

servering i peisestua /ta gjerne med matpakken). Høsten 2022 vil Åpen Kirke 

utgå når det er andre arrangement, som Møteplassen – vårt nye konsert og 

trefftilbud for eldre og andre som er hjemme på dagtid (13.9, 11.10, 8.11 og 

13.12) Følg med på Facebook og på 

www.fjellkirke.no. Kontaktperson er diakon 

Signe Myklebust. Første Åpen kirke er på 

tirsdag 6.9. Siste Åpen kirke er på tirsdag 29.11.    

 

Musikkandakter på Fjell Bo- og servicesenter 

er åpne for alle og er kl. 11.00 annenhver onsdag i partallsuker. Der er stort sett 

alltid kantor Galina med, mens diakon Signe og sokneprest Christoffer alternerer. 

Kafeen er åpen og det går an å kjøpe seg kaffe eller deilig lunsj etter andakten.  

 

Vi anbefaler også tilbudene i Bykirken Strømsø (Strømsø kirke). I tillegg til 

konserter og enkeltarrangement inviteres det til gratis suppe hver onsdag kl. 

17.00 med påfølgende hverdagsmesse kl. 18.00. I tillegg er det Åpen kirke hver 

tirsdag  fra kl. 12 – 16.  

http://www.fjellkirke.no/
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Våre faste aktiviteter! 
 

Gøy med musikk er vårt sang- og musikktilbud for barna. 

Hver onsdag inviterer vi til middagsservering fra kl. 16.30 

for hele familien. Kl. 17.00 er det musikktime for de 

minste (1-3 åringer). Kl. 17.30 – 18.10 er det sang- og 

musikktimer for de eldre barna (4 – og 6). Litt eldre søsken 

kan også være med. Semesterpris kr. 100,- Ta kontakt med 

Galina Trintsoukova (gt498@kirken.no / mob. 90614962) 

for nærmere info og påmelding. Oppstart 8. september.  

 
 

Nabokafeen for skoleungdom har vært en stor suksess gjennom 

mange, mange år. Hver torsdag i skolens midttime kommer rundt 

100 skoleelveer innom kaféen for gratis tomatsuppe og salg av 

billige vafler. Nabokaféen drives av frivillige i samarbeid med 

folk som er i språk- og arbeidspraksis.  
 

 

Aerobictilbudet for kvinner har trening på mandager og 

torsdager kl. 19.00 – 20.00 i kirkens kjelleretasje. Kontaktperson er diakon Signe 

Myklebust (sm984@kirken.no / mob. 48075166). Semesterpris er 1000,- kroner. 

(studenter og andre med dårlig råd kan få halv pris). Dette er et treningstilbud i 

lokalmiljøet med dyktige instruktører! Aldersgrense er 15 år. Oppstart 22. august.  
 

Babysangen er populær og har sitt faste samlingssted i sentrum, nærmere 

bestemt i Strømsø menighetshus (Knoffsgate 2) kl. 12.00 på 

torsdagene. Ta kontakt med Galina Trintsoukova  

(gt498@kirken.no / mob. 90614962) for nærmere info og 

påmelding.  

 

Møteplassen er et samarbeid med Kulturoasen – Aktiv Fritid i Drammen, som 

igjen er en del av Drammen kommune og også støttes av Den kulturelle 

skolesekken. Etter flere svært vellykkede arrangement våren 2022, har vi nå fått 

en avtale om fast samarbeid med dem, og vi kan invitere til gratis konserter med 

påfølgende servering hver andre tirsdag i måneden mellom kl. 12 – 14. Vi håper 

spesielt seniorer og eldre vil benytte seg av tilbudet, men arrangementet er åpent 

for alle! Se Kulturprogrammet vårt på side 2 – 4 for konkret informasjon. Vi 

profilerer disse konsertene under headdingen «Møteplassen». Spre de gode 

nyhetene til venner og kjente! 

mailto:gt498@kirken.no
mailto:sm984@kirken.no
mailto:gt498@kirken.no
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Dyrk et vennskap!  
 

Bærekraftsmål 11 handler om bærekraftige bysamfunn og 

er utgangspunkt for et nytt diakoniprosjekt, støttet av 

Kirkerådet. Målet er en inkluderende, trygg og bærekraftig 

bydel. Middelet er vennskap – på sykkel, i kirken og i 

hagen! Sommeren 2022 startet vi dyrkeprosjektet «Sofies hage» bak kirken, en 

møteplass med blomster, urter og grønnsaker inspirert av Sofie og hennes familie. 

Målet er inkludering, spesielt av unge med utviklingshemming. Vi samarbeider 

med S-klassen ved Drammen vgs., med frivillige og folk i språk- og 

arbeidspraksis. Ta kontakt om du vil være med på dugnader eller matlaging.  

 

Vi har også et nært samarbeid med Fjell bo- og servicesenter rundt prosjektet. 

Takket være deres elektriske sykkeldrosje, «rikschaw» kan vi dra på tur med eldre 

som vil ha litt vind i håret! Numan Atik som tidligere var i språkpraksis hos oss 

gir opplæring til frivillige som ønsker å bli rikschaw-sjåfør.  

I høst skal vi også ta imot ungdomsskole-elever i faget Innsats for andre.  

 

Vil du også bidra til møteplasser og aktivitet sammen med frivillige, folk i praksis 

gjennom flyktningetjenesten og elever? Kontakt diakon Signe tlf.nr 480 75 166.  

 

Bli med som frivillig i Fjell kirke! 
Som frivillig i Fjell kirke blir du en del av et flott og inkluderende fellesskap, med 

folk som bryr seg og vil gjøre en forskjell. Det omfattende arbeidet i Fjell kirke er 

helt avhengig av at vi er mange som løfter sammen, og vår erfaring er at det er 

mange som trives godt med å være frivillig her i kirken.  Vi har ca. 80 frivillige 

som gjør en fantastisk innsats. Noen stiller opp et par ganger i året, mens andre er 

her ukentlig. I Fjell har vi også en egen frivilligpris; «Ja-prisen!». Denne deles ut 

hvert år under frivilligfesten, som i år blir på tirsdag 15. november kl. 18.00.  

Synes du Fjell kirke og lokalmiljøet er viktig? Ta kontakt med diakon Signe 

Myklebust eller sokneprest Christoffer Tjelle, så avtaler vi en tid for en prat.   

 

Jubilantfesten – for deg feirer jubileum i 2022 
I 2019 startet vi med jubilantfest for alle som fylte 70, 80 eller 90 år. Tiltaket har 

vært svært vellykket og har blitt en tradisjon. Årets fest blir på tirsdag 18. 

oktober kl. 11 – 13 og vi inviterer til hyggelig lunsj med snitter og 

fødselsdagskake, programinnslag under lunsjen og minikonsert i kirkerommet 

som en avslutning. Selvsagt synger vi også fødselsdagssangen! Alle medlemmer 

i menigheten får tilsendt spesiell invitasjon, men alle jubilanter er velkomne!   
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Barn og ungdom i Fjell kirke 
 

Fjell kirke ønsker å være et åpent sted for alle! Samtidig har vi som kirke et spesielt 

ansvar for barna som tilhører vår menighet, og for andre kristne familier som 

ønsker kristen opplæring og fellesskap.  
 

Dåpen er det viktigste sakramentet – en hellig handling 

– hvor vi blir en del av det kristne fellesskapet og konkret 

medlem av Den norske kirke. Vi ønsker alle som ønsker 

å bære barna til dåp i kirken, eller som selv ønsker å bli 

døpt varmt velkommen! Familier som bor i lokalmiljøet 

og som ønsker det, får tilbud om gratis lokale til 

dåpsselskapet om man har dåpen i Fjell kirke.  
 

Vi har en egen konfirmantgruppe som starter opp i september med konfirmasjon 

den 4. juni. Vanligvis er man konfirmant det året man går i 9. klasse. Vi tilbyr et 

variert og innholdsrikt tilbud, som vi profilerer under overskriften 

dialogkonfirmant. Dialog handler om å møte hverandre med en åpen og positiv 

nysgjerrighet. I dialog med andre kan man også bli kjent med seg selv, med kirkens 

tro og hva man selv tenker og tror. Konfirmantene vil ha noe samarbeid med 

konfirmantene i Tangen og Strømsø menighet, som har samme 

konfirmantansvarlig. Vi du eller din 9-klassing hive seg med? Kontakt sokneprest 

Christoffer Tjelle.  
 

Gjennom våre faste tilbud som babysang (0-1 år) og Gøy med 

musikk (1-6 år med litt eldre søsken) og månedlige små- og 

storegudstjenester får barna bli kjent med kirken og i 

programmet er kristne barnesanger og praksis også en naturlig 

del. Ministrantgruppen i kirken (medhjelpere på 

gudstjenester) er for barn mellom 6 – 13 år og møtes i forkant 

av de fleste gudstjenester. Ønsker dit barn å være med som 

ministrant tar du kontakt med sokneprest Christoffer Tjelle 

(ct869@kirken.no).  
 

Sammen med våre nabomenigheter driver vi også 

Kirkens Teaterskole som er et prosjektbasert tilbud for 

barn mellom 10 – 18 år. Teaterskolen samler barn fra 

mange ulike menigheter og har Fjell kirke som sitt faste 

øvingssted. Høsten 2022 øver teaterskolen frem mot 

Julespillet som blir fremført i Drammen teater på 

fredag 16. desember kl. 17 og 19.  

Kontaktperson er trosopplærer Kjersti Reknes på epost: kr424@kirken.no   

mailto:ct869@kirken.no
mailto:kr424@kirken.no
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Menighetsrådet 
Menighetsrådet er valgt av 

medlemmene for en 4 års periode 

og har ansvar for alle store 

avgjørelser i menigheten, samt 

økonomi, virksomhetsplan og mye 

mer. Rådet består av 6 faste 

medlemmer i tillegg til 

soknepresten og 4 varamedlemmer 

som møter fast. Les mer om 

menighetsrådet og følg arbeidet 

(referatene blir lagt ut) på:  

www.fjellkirke.no. De månedlige møtene er offentlige.  

Leder i menighetsrådet er Eilin Ekeland.   

 

Kirkelig Dialogsenter i Drammen 
Kirkelig Dialogsenter Drammen flyttet sommeren 2022 fra Fjell kirke til Strømsø 

Menighetshus. Flyttingen henger sammen med at dialogprest Ivar Flaten nå har 

blitt pensjonist og arbeidet som dialogprest er overtatt av Karoline C. Faber, som 

også er bykirkeprest i Strømsø. Austad Fjell menighet fortsetter som en av eierne 

av Kirkelig Dialogsenter med fast plass i styret. Menigheten vil fremover 

konsentrere seg om det lokale dialogarbeidet i vår egen menighet, men vil også 

støtte opp om Dialogsenteret. Les mer om dette på hjemmesiden 

www.kddrammen.no. Tidligere dialogprest Ivar fortsetter med sin podcastserie 

Ypsilonsamtaler, med ukentlige timeslange samtaler med interessante mennesker 

fra byen vår.  
 

DOTL – Dialogarbeid i praksis 
DOTL er forkortelsen for Drammen- og omegns tros- og livssynsforum. Forumet 

samler rundt 25 ulike trossamfunn i Drammensregionen, samt Human etisk 

forbund. Sokneprest Christoffer Tjelle er representert i styret for perioden 2022 – 

2024. Les mer om DOTL på www.dotl.no. Følg også DOTL på facebook! 
 

På hjemmesiden til DOTL finner du informasjon om flere spennende prosjekter og 

tilbud høsten 2022. Blant annet arrangeres det besøk til ulike trossamfunn under 

overskriften «Åpne hellige rom». Turene høsten 2022 blir på 18.9 (Buss fra 

Fjell kirke 12.30), 20.9 og 25.9. Alle turene er også del av festivalen Drammen 

Sacred Music Festival (17 – 25.9). Se www.drammensacred.no 

 

http://www.fjellkirke.no/
http://www.kddrammen.no/
http://www.dotl.no/
http://www.drammensacred.no/
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Forandringshuset Drammen 
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 og familier både i Fjell kirkes underetasje og andre steder i byen. Mer info 

finner du på: www.forandringshuset.no. 
  

Drammen kirkeforum 
Drammen kirkeforum er en del av Norske Kirkeakademier og arrangerer jevnlig 

foredrag og temamøter i skjæringsfeltet mellom kirke og samfunn. Mer info finner 

du på Facebooksiden «Drammen kirkeforum». Kirkeforumet har vanligvis sine 

møter i Bragernes menighetshus på mandager. Alt på lørdag 3. september inviteres 

det til semesterets første arrangement, som er en ekskursjon til Utøya med avreise 

kl. 10.00 

 

Utleie av lokaler i Fjell kirke 
Vi har flotte lokaler som vi leier ut til selskaper og seminarer i underetasjen. I 

Storsalen kan man dekke til 100 personer. Vi har også et helt nytt kjøkken som 

hører til. Se mer informasjon på www.fjellkirke.no.  
 

 

Støtt Austad Fjell menighet! 
Hvert år sørger utleie av lokaler og ofringer i kirken for viktige inntekter til 

menigheten. Vil du være med å støtte arbeidet? Gi din gave til Austad Fjell 

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

menighet») eller på VIPPS 647975 (Gave til Austad Fjell menighet). I 2022 vil vi 

revitalisere og styrke den organiserte givertjenesten i menigheten. Mer info finnes 

på www.fjellkirke.no under overskriften givertjeneste.  

 

http://www.forandringshuset.no/
http://www.fjellkirke.no/
http://www.fjellkirke.no/
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Staben i Fjell kirke  
Vi er på plass i kirken de 

fleste dager. Vi har ingen fast 

åpningstid, så ønsker du å 

gjøre en avtale, er det best å 

kontakte oss på epost, sms 

eller på telefon på forhånd. 

Vi liker besøk og synes det er 

hyggelig når folk tar kontakt!  

 

 

Sokneprest:  Christoffer Tjelle (nr. 1 på bildet)  

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

Diakon:    Signe Myklebust (nr. 2  på bilde) 

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

Kirketjener:   Finn Rune Karlsen  (nr. 3 på bilde) 

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

Diakonimedarbeider: Sigrun H. Johnsen (nr. 4  på bildet) 

    Tel. 92284229. E-post: sj856@kirken.no 

Kantor:    Galina Trintsoukova (nr. 5 på bildet) 

Tel: 90614962 - E-post: gt498@kirken.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. Se også: 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 

 
Vil du ha SMS-info om det som skjer i kirken? Kontakt soknepresten! 

mailto:ct869@kirken.no
mailto:sm984@kirken.no
mailto:fk677@kirken.no
mailto:sj856@kirken.no
mailto:gt498@kirken.no
mailto:ekelaeil@online.no
mailto:post.drammen@kirken.no
http://www.drammen.kirken.no/
http://www.fjellkirke.no/

