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         Sommer 2021 

 Nytt fra     
 

 
 

Tro og håp er nøkkelverdier i kirken. Det siste året 
har vi måttet tro og håpe mer enn på lenge. 
Koronarestriksjonene har vært krevende. Nå gleder 
vi oss til at vi kan åpne kirken mer og mer utover 
våren og sommeren. Det er fortsatt usikkerhet, men 
vi velger å håpe! Vi vil være en kirke, et møtested og 
en positiv kraft både for våre medlemmer og for alle 
som bor i lokalsamfunnet!  

 

Les mer om hvem vi er og våre tilbud. 
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Det spirer og gror i Fjell kirke 
 

Da vi oppsummerte det siste året, så var mye annerledes. Mange av våre 

aktiviteter har vært stengt, og det har vært alt for få oppgaver til våre frivillige. 

Likevel så ser vi at mye positivt har skjedd også i Koronaåret. Vi har funnet 

mye måter å være kirke på, og nytt arbeid har vokst frem.   
 

Et viktig nytt tilbud er Åpen Kirke, som startet opp i april 2020.  Hver tirsdag 

mellom kl. 11 – 13 er kirkerommet åpent for stillhet, lystenning og bønn og kl. 

12 inviterer vi vanligvis til en kort hverdagsmesse. Les mer om Åpen Kirke i 

dette heftet! 

 

En annen nyvinning i koronaåret er at det digitale arbeidet har utviklet seg 

voldsomt. Gjennom hele nedstengningsperioden fra november 2020 har vi 

strømmet / sendt direkte gudstjenestene våre fra Fjell kirke. Dette vil vi 

fortsette med også etter gjenåpningen på enkelte søndager.   
  

For mange er vi kjent som Kulturkirken Fjell. Kulturprogrammet vårt med 

jevnlige kulturkvelder og konserter er viktig. Kulturkomiteen har nå planlagt 

mange flotte arrangement utover, og vi begynte allerede på torsdag 27. mai 

med 2 konserter med Lars Klevstrand med tittelen «Evert og jeg». I juni gleder 

vi oss spesielt til en flott Kammermusikk-konsert den 10. juni.  
 

Våre faste aktiviteter med Gøy med musikk, nabokafé for ungdom og 

aerobictrening for kvinner starter opp etter sommeren, men også i sommer 

skjer det ting. Vi vil feire gudstjeneste hver søndag, med unntak av 27.6, 11.7, 

25.7 og 8.8 (hvor vi i stedet inviteres til Tangen kirke). Åpen Kirke går sin 

gang med unntak av juli måned hvor staben er på ferie. Måltidsfellesskap og 

kirkekaffe er viktig i Fjell kirke. Når vi nå sakte men sikkert åpner mer opp, 

vil dette bli en prioritert oppgave å få på plass igjen. I fjor ble vi en del av 

nettverket «Fremtiden bor hos oss» som består av menigheter som virker i 

spesielt mangfoldige lokalsamfunn i forhold til religion og kulturell bakgrunn. 

Vi gleder oss til erfaringsdeling og inspirasjon fra andre menigheter som deler 

våre erfaringer, og tror at også vi har mye å bidra med i nettverket.  
 

Vi håper du finner noe av interesse i dette lille heftet vårt! Se hva som kan 

passe for deg. Vi er mange som er glade i Fjell kirke og her er det plass til 

flere! Vil du få mer informasjon om hva som skjer? Følg oss på  

https://www.facebook.com/fjellkirke og på  www.fjellkirke.no  

 

Vi ønsker alle en velsignet god – og koronafri sommer! 

https://www.facebook.com/fjellkirke
http://www.fjellkirke.no/
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Kulturkirken Fjell 
 

Konsert på torsdag 27. mai kl. 19.00:  

Lars Klevstrand: «Evert og jeg» 

Lars Klevstrand er kjent som en 

fantastisk tolker av Evert Taubes 

viseskatt! Denne kvelden får vi besøk av 

Lars Klevstrand og gitaren hans, og vi 

gleder oss! Billetter (250,-) kan 

reserveres på www.fjellkirke.no eller på 

epost til billetter@fjellkirke.no.  

Her blir det begrenset med plasser så det 

er lurt å være tidlig ute.  

 

Johan Halvorsens Musikkfest: «Operagull i Fjell» 

Konsert mandag 31. mai kl. 19.00 

To svært lovende sangere skal glede oss med opera-

arier og operetter  denne kvelden i Kulturkirken Fjell. 

Sopranen Eldrid Gorset  og tenoren Simen Bredesen 

Hørthe har satt sammen kveldens program og med seg 

som akkompagnatør har de Andreas Løken Taklo. 

Billettsalg på www.johanhalvorsen.no. Her kan det bli 

begrenset med plasser, så det er lurt å sikre seg billetter 

tidlig (200,-)  

 

 

Kammermusikk-konsert  

torsdag 10. juni kl. 19.00:  

EKKO Quartet: «Echoes of of an old story» 

4 dyktige musikere, blant annet Mirjam Kammler, 

her fra Drammen, har dannet en ny kvartett som 

denne torsdagskvelden inviterer til konsert i 

Kulturkirken Fjell. Vi får høre musikk av Mozart, 

Shaw og danske folketoner. Musikerne som er med er Emilie Norum Gudim 

(fiolin), Lone Meinich (fiolin), Inger Thommassen (bratsj) og Mirjam Kammler 

(cello). Konserten varer om lag 45 minutter og har en entré på kroner 200,-. Du 

finner lenke til billetter på www.kirken.no og på facebooksiden vår.  

 

Se www.kulturkirkenfjell.no for mer info om høstens program. 

http://www.fjellkirke.no/
mailto:billetter@fjellkirke.no
http://www.johanhalvorsen.no/
http://www.kirken.no/
http://www.kulturkirkenfjell.no/
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Gudstjenester sommeren 2021  
 

Vi feirer søndagsgudstjeneste hver søndag med unntak av noen uker i sommer hvor vi 

annenhver uke inviteres til fellesgudstjenester i Tangen kirke. Antallsbegrensninger som følge 

av Corona kan endre seg på kort varsel, og er fra 2. juni på 50 personer.  På kalenderen «hva 

skjer» på hjemmesiden vår www.fjellkirke.no blir det mulighet til å reservere plasser, og der 

vil det også stå oppdatert informasjon om smitteregler vi må følge. Vi anbefaler også å følge 

med på Facebooksiden vår «Fjell kirke». Der er det alltid oppdatert informasjon.  
 

6. juni:  Høymesse kl. 11.00 v/ Ivar Flaten, Christoffer Tjelle, Signe 

Myklebust og Galina Trintsoukova. Solist: Jan Morten Helgestad 

(gitar / piano og sang). Gudstjenesten filmes og sendes i opptak 

søndag 27. juni på Den norske kirkes nasjonale plattformer: 

www.kirken.no 

13. juni:  Friluftsgudstjeneste ved Blektjern kl. 12.00 v/ Christoffer Tjelle, 

Signe Myklebust og Galina Trintsoukova. Solister: AquaDòr 

saxofonkvartett. Ikke nattverd. Ta med egen kirkekaffe og badetøy (!). 

Felles avgang fra Drafnhuset kl. 11.30. Skyss for vaksinerte ved 

vaksinert sjåfør Egil Fladmark – ring 45414250 for avtale.  

20. juni:  Små- og storegudstjeneste kl. 11 v/ Christoffer Tjelle og Galina 

Trintsoukova. Dåp. Barn deltar som ministranter. 

27. juni:  Ingen gudstjeneste i Fjell, men gudstjenesten fra 6. juni i Fjell kirke 

sendes på Den norske kirkes nasjonale plattformer: www.kirken.no. 

Vi anbefaler også høymesse i Bragernes kirke kl. 11. 

 4. juli:  Sommergudstjeneste kl. 11 v/ Ivar Flaten og Galina Trintsoukova.  

11. juli:  Ingen gudstjeneste i Fjell. Fellesgudstjeneste i Tangen kirke kl. 11 

18. juli:  Sommergudstjeneste kl. 11 v/ Ivar Flaten og vikarorganist.  

25. juli:  Ingen gudstjeneste i Fjell. Fellesgudstjeneste i Tangen kirke kl. 11 

1. august:  Sommergudstjeneste kl. 11 v/ Karoline Faber og vikarorg.  

8. august:  Ingen gudstjeneste i Fjell. Fellesgudstjeneste i Tangen kirke kl. 11 

15. august:Sommergudstjeneste kl. 11 v/ Marit S. Skogesal og Galina 

Trintsoukova.  

22. august:  Pilgrimsvandring fra Gamle Skoger kirke til Fjell kirke. Christoffer 

Tjelle, Signe Myklebust og Galina Trintsoukova deltar. Vi starter med 

kort pilgrimsgudstjeneste kl. 11 i Gamle Skoger kirke. Felles 

busstransport fra Fjell kirke kl. 10.30. Suppe i Fjell kirke kl. 14 

29. august: Semesteråpningsgudstjeneste for Fjell menighet kl. 11.00. Stab og 

frivillige medarbeidere deltar. Frivillige og alle venner av Fjell kirke 

er spesielt invitert. Solist. Hyggelig kirkekaffe og fellesskap etterpå. 

5. sept:  Dialoggudstjeneste v/ Ivar Falten, Christoffer Tjelle og Galina 

Trintsoukova.  

http://www.fjellkirke.no/
http://www.kirken.no/
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Åpen kirke og messe på 

Fjell hver tirsdag 
 

Hver tirsdag har vi Åpen kirke på 

Fjell fra kl. 11.00 – 13.00. Da 

inviterer vi til et åpent kirkerom 

med muligheter for lystenning, 

stillhet og bønn. Som regel øver 

kantor Galina Trintsoukova på orgelet eller flygelet fra kl. 11.30.  

Kl. 12.00 inviterer vi vanligvis til en kort (30 minutter) hverdagsmesse med 

tekstlesning, salmesang og nattverdfeiring. Det er ikke anledning til reservasjon 

av plass på Åpen kirke / hverdagsmessen. I tilfeller hvor vi når makstaket i 

forhold til de aktuelle smittevernbestemmelsene, er det noen som kommer og 

noen som går. Når smittevernbestemmelsene åpner for det vil vi igjen invitere til 

matpakkelunsj, kaffe og te etter Åpen kirke / hverdagsmessen.  

På Åpen kirke møter du som regel frivillige fra menigheten sammen med kantor 

Galina Trintsoukova, sokneprest Christoffer Tjelle og diakon Signe Myklebust. 

I juli måned må Åpen kirke holde stengt.  

 

Pilegrimsvandring fra Skoger gamle 

kirke til Fjell kirke den 22. august! 
Tradisjonen tro inviterer vil til en annerledes 

søndag i august. Dette er en kjempefin 

mulighet som passer for barn, voksne og 

eldre. Vi tar buss fra Fjell kirke kl. 10.30. 

Busse går til den gamle middelalderkirken på Skoger hvor det blir en kort 

gudstjeneste. Vandringen får via Skoger kirke og gjennom marka til Fjell kirke 

hvor det serveres suppe ca. kl. 14.30.  Underveis er det flere stopp og servering 

av bålkaffe.  

 

De som har ansvaret for gudstjenesten og vandringen i år er kantor Anders Moe 

og kirketjener Grete Bergersen fra Skoger kirke og Signe Myklebust og 

Christoffer Tjelle fra Fjell kirke. I tillegg er det flere frivillige som har faste 

oppgaver! 

 
Pris (for buss og suppe) er 100 kr. (200 for familie). Er penger et problem, så gi 

et hint, for det skal ikke være et problem.  

 

Arrangører:  Skoger, Fjell, Strømsø, Tangen og Konnerud menigheter 
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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 (2-3 åringer). 

Kl. 17.30 – 18.10 er det sang- og musikktimer for de eldre barna (4 

– 8 åringer). Ta kontakt med Galina Trintsoukova 

(gt498@kirken.no / mob. 90614962 

) for nærmere info og påmelding. Planlagt oppstart er 8. september.  
 

Nabokafeen for skoleungdom har vært en stor suksess gjennom mange, mange 

år. Hver torsdag kommer over 100 skoleelveer innom kaféen for gratis 

tomatsuppe og salg av billige vafler. Nabokaféen har måttet holde stengt 

gjennom hele pandemien, men vil åpnes når det gis klarsignal for det til høsten.  
 

Aerobictilbudet for kvinner har trening på mandager og onsdager i kirkens 

kjelleretasje. Kontaktperson er diakon Signe Myklebust. Sjekk ut hjemmesiden 

vår for oppstartsdato etter sommeren. Treningstilbud i lokalmiljøet med dyktige 

instruktører!  

 

Babysangen er populær og har sitt faste samlingssted i sentrum, 

nærmere bestemt i Strømsø menighetshus kl. 12.00 på torsdagene. 

Ta kontakt med Galina Trintsoukova (gt498@kirken.no / mob. 

90614962) for nærmere info og påmelding. Oppstart 9. september.  
 

 

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 i november.  Synes du Fjell kirke og lokalmiljøet er 

viktig? Ta veldig gjerne kontakt med diakon Signe Myklebust eller sokneprest 

Christoffer Tjelle, så tar vi kontakt.  
 

Til alle frivillige i Fjell kirke: Husk frivilligfesten i november. Dato kommer snart! 

Da går den tradisjonelle frivilligfesten av stabelen – et årlig høydepunkt med god 

servering, hyggelig prat, kulturelt program, utdeling av JA-prisen og mye mer. 

Invitasjon sendes alle faste frivillige i store og små oppgaver.  

mailto:gt498@kirken.no
mailto:gt498@kirken.no
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Fjell menighets visjon og overordnede målsettinger 
 

Visjon: Fjell kirke – et møtested for alle! 
 

Overordnede målsettinger: 

I tråd med vår visjon og våre verdier bygger vi videre et fellesskap og en kirke 

som møter og inkluderer mennesker i alle aldre, i alle livssituasjoner og med ulik 

trostilhørighet med åpenhet og varme. Mennesker som bor i bydelen og i 

nærmiljøet kjenner til og har i økende grad lyst til å komme til Fjell kirke og ta 

del i vårt fellesskap. Gudstjenestelivet og den kristne forkynnelsen skal 

kommunisere til både hjerte og hode, mennesker bli utfordret og kommer 

nærmere Gud og hverandre. 

 

Vår aktivitet, og våre gudstjenester skal videre kjennetegnes av at det 

 

gir glede, samhørighet, refleksjon og vekst. 

preges av stor og god plass for frivillighet. 

gir rom for musikk og kulturelle uttrykk. 

bidrar til dialog og samarbeid med nærmiljøet og relevante grupper i byen. 

legges vekt på gode måltidsfellesskap. 

holder en høy kvalitet. 

er godt markedsført. 

blir gjennomført på en bærekraftig måte. 

 

 

 

Menighetsrådet i Fjell har 

vedtatt et mer omfattende 

strategidokument, med 

konkrete satsninger og 

resultatmål for 2020 – 2024, 

samt virksomhetsplan for 

2021. Vil du lese hele 

dokumentet finner du det på 

hjemmesiden vår, 

www.fjellkirke.no . Der kan 

du også lese referatene fra 

menighetsrådets møter og 

mer om Fjell menighet.  

http://www.fjellkirke.no/
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Smånytt fra Fjell kirke og menighet 
 

Under nedstengningen i vinter startet vi opp 

med et plante- og vekstprosjekt i Fjell kirke. 

Gjennom hele våren er våre 70 planter blitt stelt 

og vannet. I løpet av sommeren skal plantene 

gis bort og plantes ut. Flere frivillige og 

medarbeidere i jobbpraksis / språkpraksis har 

hatt et særskilt ansvar for dette prosjektet i 

samabeid med diakon Signe og frivillige. Et 

prosjekt som gir håp i en spesiell tid.  

 

I Fjell kirke vil vi at barna skal bli glad i kirken og i 

gudstjenesten, også når vi feirer vanlig høymesse. En 

måte å involvere barna på er gjennom 

ministranttjeneste, hvor barna er medhjelpere i 

gudstjenesten. Barna er med i prosesjonen, bærer lys 

under evangelielesningen, er med på lystenning og leser 

bønner, og er også med som medliturger. I vinter fikk vi 

støtte til å investere i flotte drakter til barna som vil 

ministrere. Vil ditt barn være med i ministrantgruppen i 

Fjell kirke kan man ta kontakt med soknepresten 

Christoffer Tjelle.  

 

En viktig prioritet etter 

nedstengningen i november 2020 ble 

det digitale arbeidet. I 2020 la vi ut 

over 100 egenproduserte filmer. I 

november 2020 begynte vi også  å 

overføre gudstjenestene våre direkte 

på nettet (strømming) hver søndag. 

Det gjorde vi hver søndag frem til 

mai. Når kirken åpnes opp for fysisk 

deltakelse vil vi fortsatt filme og strømme en del gudstjenester, i den grad vi har 

kapasitet. Vi ser at vi når mange og at det å kunne følge gudstjenesten direkte 

hjemme i stua eller i opptak er et flott supplement for folk som ikke har 

anledning til å komme til gudstjenesten. Men vi erfarer og tenker at gudstjeneste 

er best med ekte fysisk deltakelse! Du kan følge våre sendinger på 

www.fjellkirke.no og på Facebooksiden vår 

https://www.facebook.com/fjellkirke 

http://www.fjellkirke.no/
https://www.facebook.com/fjellkirke
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Samarbeid i lokalmiljøet 
 

I Fjell kirke ønsker vi å bidra til et godt lokalmiljø. Vi tror at dialog og samarbeid 

med ulike grupper og miljøer kan utløse mye positivt. Det er mye vi står sammen 

om, enten det er skoler og barnehager, moskeene, bydelen eller Fjell bo- og 

servicesenter for å nevne noen. Hvert år har vi arrangement i kirken hvor vi 

samarbeider med ulike grupper og vi deltar aktivt for å styrke felles arenaer.  
 

Vi har et nært samarbeid med Fjell bo- og servicesenter. Annenhver uke inviterer 

vi til sangandakt i felleslokalene der, og under pandemien har vi spilt inn digitale 

sangandakter som vises i avdelingene. Vi er også tilgjengelige for samtaler og 

besøk, og enkelte ganger legger vi gudstjenesten til Fjell bo- og servicesenter.  
 

Barnehagene inviteres til påskevandringer og julevandringer, hvor vi gjennom lek 

og drama blir kjent med viktige fortellinger og tradisjoner fra disse viktige kristne 

høytidene. Vi har også en lang tradisjon med å invitere Fjell skole til 

skolegudstjenester før påske og i adventstiden. De minste klassetrinnene blir også 

invitert med på påske- og julevandringer. Galterud ungdomsskole er en viktig 

samrbeidspartner spesielt i forhold til nabokaféen hvor vi hver torsdag (i coronafrie 

år!) inviterer til gratis suppelunsj og salg av vafler  
 

Forandringshuset har på få år bygget opp et stort arbeid for barn og ungdom her 

på Fjell og i byen ellers. Forandringshuset har sin hovedbase i kjelleren på Fjell 

kirke, og spesielt diakonen vår jobber tett med denne organisasjonen. Et 

fellesprosjekt er språkpraksistilbudet hvor 5 unge voksne deltar på språkpraksis 

gjennom en lenger periode, i et samarbeid med Flyktningetjenesten i kommunen. 

I 2021 er vi også godkjent som arbeidssted for jobbpraksis gjennom NAV.  

 

Danvik/Fjell frivillighetssentral er også glad for samarbeid. Vi har jobbet 

sammen om flere prosjekt, og høsten 2021 står vi sammen om arrangement i 

forbindelse med Verdensdagen for psykisk helse, som er den 10. oktober i 2021.  
 

Kirkelig Dialogsenter holder til i Fjell kirke, med tidligere sokneprest Ivar Flaten 

som daglig leder og dialogprest. På mange måter kan vi si at dialogsenteret 

springer ut av det langvarige dialogarbeidet som har kjennetegnet Fjell kirke, og 

selv om dialogsenteret har hele bispedømmet som sitt nedslagsfelt, er Fjell 

menighet fortsatt sterkt engasjert i arbeidet, og dialogarbeidet preger menigheten.  

 

Spesielt ønsker vi å styrke kontakten og vennskapet med moskéene i bydelen.  

Vi besøker hverandre ved høytider, og enkelte andre arrangement. Høsten 2021 

håper vi å få realisere gjensidig besøk til hverandre, som egentlig var planlagt til 

perioden med nedstengning i 2020.  



10 

 

Barn og ungdom i Fjell kirke 
 

Gjennom samarbeid med ulike grupper i lokalmiljøet møter vi mange barn og 

ungdom i Fjell kirke. Mange av tilbudene benyttes av barn og ungdom med ulik 

religiøs og livssynsmessig tilhørighet. 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! I 2021 har vi 

hatt en sterk økning i antall dåp her i 

kirken, og vi opplever at hver 

gudstjeneste med dåp er høytid og fest! Familier som bor i lokalmiljøet og som 

ønsker det, får tilbud om gratis lokale til dåpsselskapet om man har dåpen i Fjell 

kirke.  
 

Gjennom våre faste tilbud som babysang (0-1 år) og Gøy med musikk (2-8 år) 

får barna bli kjent med kirken og i programmet er kristne barnesanger og praksis 

også en naturlig del. Ministrantgruppen i kirken er under oppstart og vil passe 

for barn i alderen 6 – 12 år. Sammen med våre nabomenigheter driver vi også 

Kirkens Teaterskole, som i sommer og høst jobber med en oppsetning av Frans 

av Assisi, med gratis forestillinger i Drammen Teater på lørdag 9. oktober kl. 

14 og 17! Les mer på www.fjellkirke.no om dette spennende tilbudet! 
 

Om lag en gang i måneden inviterer vi til små- og storegudstjenester på 

søndagene. Dette er gudstjenester som er spesielt tilpasset barna, og er en flott 

mulighet til å la barna få erfaring og tilhørighet til kirken og kristen tro og praksis. 

Som regel er barna aktivt med på disse gudstjenestene og enkelte ganger blir noen 

årskull spesielt invitert, som ved utdeling av 4-årsbok og tilsvarende bøker.  
 

Kirken ønsker også å gi tilbud om en systematisk trosopplæring for barna som 

tilhører menigheten. Mange av tilbudene blir gitt i samarbeid med 

nabomenighetene våre, og kateketen i menigheten (vi ansetter ny kateket i juni 

2021) har et spesielt ansvar for å utvikle dette tilbudet. Den mest kjente delen av 

trosopplæringen er konfirmasjonstiden. Hvert år inviterer vi de som skal begynne 

i 9. klasse til å bli konfirmanter i kirken, med konfirmasjon i september året etter.  

http://www.fjellkirke.no/
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Kirkelig Dialogsenter i Drammen 
Kirkelig Dialogsenter Drammen holder til i Fjell kirke, med tidligere sokneprest i 

Fjell, Ivar Flaten, som daglig leder og dialogprest. Senteret driver et omfattende 

og spennende arbeid med fokus på dialog og forståelse mellom ulike kulturer og 

religioner.  Les mer om dette på hjemmesiden www.kddrammen.no. E-post til 

dialogsenteret sendes til ivar@kirkeligdialogsenter.no. Telefon er 41545849.  
 

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. 
  

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 i deres semesterprogram og på Facebooksiden «Drammen kirkeforum». 

Kirkeforumet har sine møter i Bragernes menighetshus på mandager.  
 

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

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

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 støtte arbeidet? Gi din gave til Fjell 

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

menighet») eller på VIPPS 647975 (Gave til Fjell menighet). I 2021 jobber vi med 

å revitalisere og styrke den organiserte givertjenesten i menigheten.   
 

Kirkelig Gravferdshjelp A/S 
Sammen med 7 av Den norske kirkes menigheter i Drammen 

eier Fjell menighet vårt eget gravferdsbyrå. Dette er virkelig 

sosialt entrepenørskap, og vi ser det som et folkekirkelig 

oppdrag å tenke nytt om hvordan vi som kirke kan bidra sterkere 

også i forhold til den praktiske tilretteleggingen av gravferdene 

og støtte til de pårørende i dette arbeidet. Selskapet vårt samarbeider med små, 

lokale leverandører, og etterstreber bærekraft og fornuftige og rimelige priser. 

Kirkelig Gravferdshjelp A/S har kontorer i Strømsø menighetshus, Knoffsgate 2, 

og kan nås på epost: post@kirkeliggravferdshjelp.no Telefon: 32890545.  

Les mer om Kirkelig Gravferdshjelp  på  www.kirkeliggravferdshjelp.no 

http://www.kddrammen.no/
mailto:ivar@kirkeligdialogsenter.no
http://www.forandringshuset.no/
http://www.fjellkirke.no/
mailto:post@kirkeliggravferdshjelp.no
mailto:post@kirkeliggravferdshjelp.no%20eller%20på%20telefon
http://www.kirkeliggravferdshjelp.no/
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Staben i Fjell kirke  
Vi er på plass i kirken de 

fleste dager, selv om også 

vi er mer på 

hjemmekontor i denne 

coronatiden. Hvis du 

ønsker å gjøre en avtale, er 

det best å gjøre en avtale 

med oss på epost eller på 

telefon på forhånd. Vi 

liker besøk og synes det er hyggelig når folk tar kontakt! På tirsdager under Åpen 

Kirke / hverdagsmesse og på søndagene er vi også selvfølgelig alltid her.  

 

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. 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 

mailto:sm984@kirken.no
mailto:ct869@kirken.no
mailto:gt498@kirken.no
mailto:fk677@kirken.no
mailto:kr424@kirken.no
mailto:ekelaeil@online.no
mailto:post.drammen@kirken.no
http://www.drammen.kirken.no/
http://www.fjellkirke.no/

