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1.0 Menighetsrådet  
 

Faste representanter:    Vara representanter: 
Eilin Ekeland, leder     Bjørnulf Borge 
Egil Fladmark, vara fellesrådet   Ingrid Lycke Ellingsen 
Jørgen Haugseth, repr.fellesrådet   Hans Olav Kongsvik (permisjon) 
Annette Weberg, økonomikontakt   Bodil Johannessen 
Kirsten Skille      Godwin Brown Narnor (flyttet) 
Anne Merete Jensen 
Ivar Flaten, sogneprest 
 
Vi praktiserer fortsatt tilnærmet likhet mellom medlemmene slik at også vara-representanter 
kalles inn til alle møter og fyller verv i menighetsrådet.  
 
Det ble gjennomført 8 møter i menighetsrådet og behandlet 68 saker i 2017.  
 
Utvalg og komiteer med representanter (MR) 
Trosopplæringsutvalg TR 
Det er felles trosopplæringsutvalget for Strømsø, Strømsgodset, Fjell og Tangen og ledes av 
Kjersti Reknes.  Jorunn Lyng Haugseth har deltatt fra Fjell menighet våren 2017, mens 
Skaiste Arvan overtok høsten 2017.  
 
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, Anne 
Jensen, og Ingvild Tågvold Flaten.  
 
Representasjon i styrer og råd MR 
Eilin Ekeland har sittet i prostirådet. Jørgen Haugseth har vært representant til fellesrådet 
med Egil Fladmark som vararepresentant. Ingrid Lyche Ellingsen har vært Kirkens nødhjelp  
og bymisjonens kontakt.  
 
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 
 
Kulturkomiteen KU 
Komiteen har planlagt og gjennomført kirkens kulturkvelder og ledes av Galina Trintsoukova.  
 
Vaktmesterteam VM 
En gruppe frivillige utgjør et vaktmesterteam for oppfølging av underetasjen. De sørger for at 
utleie blir fulgt opp med utlevering av nøkler og etterkontroll, småreparasjoner osv. De ser 
også etter uteområdene rundt kirka. Kirsten Skille i MR er koordinator for dugnader ute og 
inne. 
 
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. 
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Nabokafeen NK 
I samarbeid med Galterud skole har vi kafeteriatilbud i storefri på onsdager og torsdager (fra 
1.1.2017). Våre frivillige medarbeidere forbereder mat, serverer og rydder etterpå. 
Onsdagene er det en gruppe elever med lærer som gjør det praktiske arbeidet med mat og 
servering. Frivillige bistår med det praktiske og prater med gjestene. 
 
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. 
 
På høyden PH 
Vi publiserer informasjon om Fjell menighet i felles lokalblad. Frivillige distribuerer dette i vårt 
nærmiljø. 
 
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 
 
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. 
 
Andre frivillige AN 
Her samler vi små og større aktiviteter som ikke ellers er nevnt. Det kan være oppgaver med 
foto, lyd, postgang, trosopplæringsaktiviteter som for eksempel babysang og juletrefesten, 
Fjell bydelsdag osv.  
 
Frivillige medarbeidere 
Antall frivillige medarbeidere har økt i 2017. 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, DI, DU, 
NE, KS 

Anne-Kathrine Bondø KU 

Annelise Aasgaard AN 

Annette Vibeke Weberg MR, TV, DU 

Arne Haugseth AN 

Arzanne Devitre KS 

Asbjørn Ludvik Stavem KV 
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Astrid Jørgensen VM, BA, AN 

Bassam Alaa Eldin 
Alshawa VM, KJ 

Berit Bastiansen NK, KK 

Berit Bondø KL, KV 

Bjørn Lerstad NK 

Bjørnulf Borge MR, KV, NE 

Bodil Johannessen MR, GMM, NK, 
ME 

Brit Fladmark GMM, KV, KK 

Brit Ornum NK 

Brit Ulriksen KA, GMM 

Brit Wall KL, KV, KK, 
PH, ME 

Dana Bjerkelind KS 

Egil Alfsen 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 

Hans Olav Kongsvik MR 

Helge Johansen KU, TV 

Ingjerd Sveen KL, PH 

Ingrid Lycke Ellingsen MR, DI, KS 

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

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, PH 

Kåre Langeteig 
Gulhaugen NK 

Laila Ellinor Kaasa AN 

Lill Tone Grahl-
Jacobsen NE 

Liv Benedicte Sontum-
Tenhovaara GMM 

Malahat Nasibova KS 

Margrethe Renaa ME 

Marie Henriette Korsrud NK 

Marit Eldrup Evju PH 

Nahrin Gharib Irgens AN 

Nastaran Samavat KS 

Oddvar Gustav Tomta AN 

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 KV, KL 

Terje Ellingsen AN 

Toril Naper Hauge NK 

Toril Røgeberg PI 

Tove Synøve Halvorsen AN 

Victor Borisovich 
Riakhine KU 

Wajdi Taliaa KK, AN 

Zahida Parveen Mughal KT 

Øystein Wall VM, KV, ME 

Åse Helene Lahiani KK 

Åse Marie Harket NK 
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Viktige saker i året som har gått 
Menighetsrådet var i 2017 opptatt av utviklingen av dialogarbeidet og etablering av Kirkelig 
dialogsenter Drammen. I siste møte før jul ble forslag til vedtekter godkjent av 
menighetsrådet og dialogsenteret formelt stiftet rett over nyttår. Som en konsekvens av 
dette, ble det endringer i presteressursene. Ivar Flaten ble formelt dialogprest i 80% på 
høsten 2017, og Yohannes Shanka ble vikar i sognepreststillingen i 80%. Dialogarbeidet skal 
bygge videre på den profilen Fjell menighet har: kulturarrangementer, åpne arrangementer 
rettet mot ulike målgrupper som for eksempel torsdagskafeen og kvinnetrimmen, samt gøy 
med musikk. Dialogarbeidet innebærer også samarbeid med andre aktører det er relevant å 
samarbeide med, som Familiehjelpen og KFUK/KFUM som også leier i kirken. 
 
Uavhengig av dette ble det noen nedskjæringer på presteressursene, og vi gjennomførte en 

lekmannsgudstjeneste våren 2017.  

2.0 Administrasjon  
Sokneprest Ivar Flaten    100 % 
Diakon Signe Myklebust      50 % 
Kantor Galina Trintsoukova      80 %  
Kirketjener Wenche Solbakken     50 % 
Kateket Runar Reknes    100% i Strømsø, Fjell og Tangen menigheter 
Trosopplærer Kjersti Haave Reknes  100% i prostiet  
 
(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.) 
 
Staben i Fjell har samarbeid med staben i Strømsø både når det gjelder gudstjenester, 
konfirmantopplegg, babysang og trosopplæring. Vår trosopplæringssone omfatter Strømsø, 
Strømsgodset Fjell og Tangen, og gir flere samarbeidsmuligheter. 

3.0 Statistikk fra kirkelig årsstatistikk  
 

 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

Antall medlemmer: 1962 2072 2157* 1964 1986 2045 

Antall døpte: 5 7 4 6 5 10 

Antall døpte som bor i 
sognet 

1 5 1 3 3 5 

Antall konfirmerte: 2 6 6 2 8 20 

Antall vigde: 0 0 0 0 0 1 

Antall gravferder: 30 33 37 33 21 34 

Antall gudstjenester i 
sognet: 

49 77 77 46 56 85 

Antall deltakere på 
gudstjenester: 

2215 2583 2845 1902 2627 3805 

Antall deltakere nattverd 786 796 913 914 989 1225 

Antall kulturarrangementer: 17 15 13 11 6 10 

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

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

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

* Menighetsgrensene justert i 2015. 
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4.0 Menighetsrådets virksomhetsområder i 2017 
 

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

 Ha en rolle i arbeidet med asylsøkere og migranter i bydelen 

 Være et møtested på tvers av generasjoner, kultur, tro og livssyn 

 Være aktive i dialogarbeid mellom religioner 

Styrke eksisterende aktiviteter 

 Bevisstgjøre vår identitet som kirken 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 behersker, med mål både om at oppgaver blir gjort men også at alle opplever at 
de bidrar. Registrerer oss på www.frivillig.no 

Kommunikasjon 

 Aktiv 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  

Fjell kirken som en tilrettelegger for møteplasser blir stadig mer tydelig både i bydelen og 
i byen for øvrig.  
 
Multikulturell kveld i mai hadde tema Palestina med utstilling av foto, besøk av Kefaya 
Azis fra Ramallah og palestinske musikere. Mat fra Amina og Bassam har blitt et 
varemerke og en attraksjon. Vi har stadig samarbeid med asylmottak og nye og gamle 
venner som er nyankomne til Drammen. Særlig viktig er kulturkvelder sammen med 
Familiehjelpen og Buskerud innvandrerråd med tema «Hvis klær kunne fortelle» - og 
verdensdagen for psykisk helse. Relasjonen til Familiehjelpen har også resultert i 
ukentlige aktiviteter i underetasjen.  
 
«Sammen for fred» -arrangementet i september med bred deltakelse av 8 ulike 
trossamfunn ble en viktig milepæl for dialogarbeid i byen. DOTL vil videreføre dette som 
et årlig arrangement i Drammen. 
 
Forandringshuset etableres i Fjell kirke samtidig med at KFUK/M, Buskerud krets 
sammen med drammenskontoret flytter sitt kontor til Fjell kirke. Kim Andre Vian utvikler 
Forandringshuset som en del av den samlede dialog- og nærmiljøsatsingen fra Fjell kirke. 
 
Etableringen av Kirkelig Dialogsenter Drammen ble et faktum etter lang tids forarbeid. 
Sentret blir en viktig del av Fjell kirkes videre profil. Ivar Flaten ble ansatt som daglig 
leder og dialogprest i 80% fra 1. oktober. 
 
Like før jul ble Fjell menighet oppfordret av SLT-koordinator Harald Schønning-Lycke og 
leder for Fjell 2020, Parminder Kaur Bisal om å bidra til å få i stand natteravning på Fjell 

http://www.frivillig.no/
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nyttårsaften. Det ble en god erfaring av samarbeid mellom folk fra moske, kirke og 
nabolag. Det blir sannsynligvis fulgt opp med planlegging av en mer permanent ordning. 
Dugnaden førte også til en konkret plan om å planlegge tiltak for ungdom på Fjell i 
samarbeid mellom kirke og moske. 
 
Styrke eksisterende virksomhet. 
Samarbeidet med Galterud har materialisert seg i utvidelse med en ekstra nabokafe-dag 
for elevene som nå har tilbud om kafeteria både onsdag og torsdag.  
Det er veldig få konfirmanter og konfimantarbeidet er samlet i Strømsø med konfirmanter 
fra Tangen, Fjell og Strømsø. Vårt ungdomsarbeid er knyttet til nabokafeen. Forsøk på å 
etablere KRIK-gruppe har ikke lykkes. Etablering av Forandringshus med KFUK/M-
lokalisering i Fjell kirke åpner nye muligheter. 
 
Gøy med musikk er en etablert suksess som nå også eksporteres til Konnerud under 
Galinas ledelse. 
 
Sosiale medier blir aktivt brukt, og det kommer stadig nye som liker Facebook-siden vår. 
Det er likevel fortsatt et potensiale der. Hjemmesiden oppdateres regelmessig uten den 
store aktiviteten. Arrangementer og grunnleggende informasjon skal ligge der. 
Besøk til gudstjenester er synkende og det er nødvendig med bevisst rekruttering og 
invitasjon. Nedskjæringer i kirkens økonomi både sentralt og lokalt i prostiet, gjør det 
nødvendig å prioritere og tenke nytt. Vi hadde en lekmannsgudstjeneste på våren som 
fungerte fint.  
 
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. Årets mottaker av Ja-prisen i Fjell menighet var Egil 
Svein Fladmark. Vi har nå over 80 frivillige medarbeidere, en pen økning fra i fjor. 
 
Kommunikasjon 
Vi jobber med å bevisstgjøre både stab og frivillige i bruk av sosiale medier. Vi har fått 
20% flere følgere på Facebook og 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 kontaktarbeid både i forhold til kommunen (Familiehjelpen) og til 
flykninger og asylsøkere fått omtale.  
 
Økonomi 
Menighetsrådet satser systematisk på å følge opp søknader til fonds og legater. Det gir 
resultater. Både Lyches fond, Einar Juells legat, Anders Jahres fond og Sparebanken Øst 
har tildelt midler.  

 
Faste aktiviteter 
 
Diakoni 

 Nabokafeen, torsdag kl. 11.00-12.00. Fra januar 2018 også på onsdager. 

 Fjell i bevegelse: Kvinnetrening mandag og onsdag kl. 19.00-20.00 

 Familiehjelpen med mestringsgruppe for barn tirsdager kl. 13.00-15.00, fra mars 
2018 også foreldregrupper. 

 
Kultur 

 En kulturkveld i måneden 
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Gudstjenester 

 En gudstjeneste for små og store i måneden 

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

 Ekstra musikalske innslag på de fleste gudstjenestene 

 
Barn/unge 

 Babysang på Strømsø menighetshus på fast basis tirsdager kl 12.00 God 
deltakelse 

 Gøy med musikk onsdager kl. 16.30 

 Nabokafeen, torsdag kl. 11.00-12.00 (og onsdager fra 2018) 

 Konfirmasjonsundervisning i samarbeid med Strømsø 

 
Stabens rapporter fra virksomhetsområdene følger her: 

4.1 Gudstjenester og kirkelige handlinger 
 
Gudstjenester  
Menighetsrådet er svært godt fornøyd med gudstjenestene i Fjell kirke. Særlig 
familiegudstjenestene er godt besøkt og barn og voksne fra Gøy med musikk er en viktig del 
av rekrutteringen til disse. «Den vanlige» gudstjenestemenigheten setter også pris på en mer 
«leken» liturgi. Vi legger til rette for medvirkning så mye som mulig. Små-store 
gudstjenestene er vitalisert gjennom trosopplæringsarbeidet hvor fasene knyttes til 
enkeltgudstjenester.  
 
Vi ser en liten nedgang i det samlede gudstjenestebesøket. Med en liten menighet gir små 
tall store utslag. Samarbeid med Strømsø, Tangen og Skoger menigheter gjør at sommerens 
gudstjenester er noe færre. Dette gjør noe utslag. Som eksempel føres nå 
pilegrimsgudstjenesten i Skoger menighets statistikk og ca 40 gudstjenestedeltakere der 
utgjør det meste av nedgangen fra 2016 til 2017. 
 
Det arbeides med innsparing på prestetjeneste i prostiet og Fjell menighet har valgt å spisse 
virksomheten inn mot dialog. Etableringen av Kirkelig Dialogsenter Drammen har medført at 
sokneprest Ivar Flaten er ansatt i 80% stilling som daglig leder. Kontor og virksomhet er i 
Fjell kirke og 20% av stillingen er prestestilling på Fjell. Prest Yohannes Shanka har vikariert 
i 80% fra 1.11.2017.  
 
Menigheten hadde en lekmannsgudstjeneste på våren. Det er snakket om å utvide 
alternative gudstjenester. Kirkelig dialogsenter ønsker å legge til rette for stille, meditative 
gudstjenester og det er samtale med KFUK/M om eventuelle kveldsgudstjenester. Hver 
annen uke på onsdager er vi 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. Metodistkirken var med for første gang dette året. 
Vi var 40 deltakere. Vi startet med morgensang i Skoger gamle kirke og avsluttet med 
pilegrimssuppe i Fjell kirke. Skaperverkets dag ble feiret med gudstjeneste i lavvoen ved 
Blektjern i juni. Dette året var vennskapsmenigheten fra Melton i Suffolk med og satte sitt 
preg på dagen. 
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 2017 2016 2015 

Type Antall Frammøte Antall Frammøte Antall Frammøte 

Gudstjeneste på søn- 
og helligdag 

45 1725 44 1779 50 1881 

Gudstjeneste utenom 
søn- og helligdag  

4 490 33 804 27 964 

 
Nedgang i antall gudstjenester utenom søn- og helligdager i 2017 skyldes at andaktene på 
Fjell bo- og servicesenter er tatt ut og registrert i annen kategori. I 2016 var det 584 deltakere 
på påske- og julegudstjenestene med Fjell skole. I 2017 var tilsvarende tall 490.  
 
Kirkemusikk 
I 2016 har vi for det meste brukt den nye liturgiske musikken til både Familiegudstjenesten 
og Høymessen. Den gamle liturgiske musikken ble også brukt i enkelte tilfeller, ofte når 
vikarer gjorde tjeneste. 
 
Mange solister deltar i gudstjenester, både kulturskoleelever, studenter og profesjonelle 
musikere. 
 
Også i 2017 ble det arrangert påske- og julevandringer for barnehager i sognet og Fjell skole 
slik det er blitt tradisjon for. Diakon Signe Myklebust og Galina Trintsoukova var ansvarlige 
for disse vandringene.  
 
Som tidligere år ble det gjennomført gudstjenester preget av musikk: Påsken i ord og toner 
(andre påskedag) og Lillejulaftensgudstjenesten.  
 

4.2 Trosopplæring 
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 3 fra Fjell på 
vårkurset og 5 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. 
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 Noah. 
Vurdering: Lurt å kjøre 2-åringene sammen med 4-åringene og Gøy med musikk. 
2017. 83 % oppmøte. 
2016: 73 % oppmøte. 
2015: 20 % oppmøte.  
2014: 75 % oppmøte. 
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3 år: Gøy med musikk 
Rapporteres under Gøy med musikk.  
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 og 
frivillige sto for julevandringen.  
Vurdering: Ikke mye ekstra arbeid når det allikevel skulle lages middag til Gøy med musikk, 
og de uansett skulle ha musikktime og julevandring.  
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. 
 
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.  
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. 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. Nytt i år var også 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. Lurt med avisannonser i 
Byavisa og DT. 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 (hvorav totalt 2 fra Fjell og 49 fra SSFT). 
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 
Juletrefesten samlet 44 barn hvorav 22 barn i alderen 0-5 år og 22 barn i alderen 6-12 år.  
Vurdering: Også i år startet vi gudstjenesten litt sent for å få med etternølerne. 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.  
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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. 
Vurdering: Samme vurdering som under 4-årsfasen. 
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 38 barn fra SSFT.  
Vurdering: Hyggelig å bli kjent på tvers av menighetene. Folk har begynt å krysse 
menighetsgrensene. 
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, 
Elvebyen familiekirke (Knoffen) og Den norske kirke i Drammen. Samlet 150 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. 
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 inkludert 
gudstjeneste. Ved hjelp av koder fant barna fram til kirkeskipet, lysgloben, altertavlen og 
dåpsservietten og lærte på den måten om Den hellige ånd, bønn, kirkekunsten og dåpen. 
Barna fikk omvisning i tårnet, lærte om kirkeklokkene og forberedte og deltok på 
Tårnagentgudstjenesten som handlet om pinsen.  
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Vurdering: Ideelt konsept for 2.- og 3. klassinger. Er det vanskelig for familiene at det går 
over både lørdag og søndag? 
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.  
2013: 32 % oppmøte.  
2012: 21 % oppmøte. 
 
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 første gang arrangert tre leirer etter hverandre. 
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 (37 deltakere) hvor man lærer 
flere triks og får ekte trylleutstyr, trylleshow for hele familien (103 deltakere) med kreativ 
trosformidling, familiegudstjeneste dagen etter (104 deltakere) med trylling og preken av 
magiker Ruben Gazki. 
Vurdering: Proft opplegg som er skreddersydd for aldersgruppen. Arrangementet finner sted i 
Konnerud kirke, blir det for langt å dra? Vi sliter med markedsføringen.  
2017: 29 % oppmøte. (2 barn) 
2016: 9 % oppmøte. 
2015: 60 % oppmøte.  
2014: 11 % oppmøte. 
 
10, 11 og 12 år: LysVåken 
Temaet for arrangementet var Paulus’ liv og oppgave, misjon. 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 Strømsgodset at de var med på Fjell lørdagen, 
overnattet i Fjell kirke og ble fraktet til Strømsgodset kirke søndagen. Til sammen ble det en 
fin gjeng i Fjell kirke.  
2017: 29 % av 10-åringene, 0 % av 11-åringene, 0 % av 12-åringene. (2barn) 
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. I anledning 
reformasjonsjubileet hadde vi Luther som tema, så klipp fra Lutherfilmen og spilte et rollespill 
om Luthers liv som gikk over alle gangene. Deler av KodeB-gudstjenesten ble filmet i 
forbindelse med Luther Øre-prosjektet og finnes på Youtube («Teser og Lutherspill i 
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Strømsø, Drammen»). 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.  
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. 
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.  
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 
Dette tiltaket har overtatt etter båttur. 13-åringene har fått invitasjon til 5 klubbkvelder i 
klubben i Strømsgodset med en gang etter oppstart på ungdomsskolen. Målet har vært å gi 
ungdommene en smakebit av ungdomsklubbmiljøet når de starter på ungdomsskolen. Dette 
skal være en arena der man kan få venner i det kristne ungdomsmiljøet, reflektere og snakke 
med andre ungdommer om tros - og livsspørsmål, samt bli kjent med ledere som de vil møte 
som konfirmanter. 
Tiltaket ble avlyst før gjennomføring pga. få påmeldte og nedleggelse av klubben i 
Strømsgodset grunnet nedbemanning i staben.  
 
14-15 år: Konfirmasjon 
Av 6 døpte 15-åringer bosatt i Fjell, ble 1 gutt og 1 jente konfirmert, begge i Fjell kirke. 
Kateketen rapporterer mer fra tiltaket.  
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: Vanskelig å få med Fjell på Reunion. 
2017: 0 % oppmøte. 
2016: 5 % oppmøte. 
2015: 0 % oppmøte. 
 
15-16 år: MILK. 
MILK står for Minilederkurs og er et kurs utviklet av Norges KFUK-KFUM for å skape unge 
ledere til klubb, Ten Sing og annet barne-og ungdomsarbeid, og for å få fjorårets 
konfirmanter med videre i menighetens arbeid 
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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.  
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: Strømsgodset har gjennomført Oppreist tro i flere år med god tilbakemelding. 
Opplegget er nå overført til 7,7 som fellestiltak for SSFT. Ingen deltakere fra Fjell i 2017. 
 
18 år: Hybelkurs 
Også i 2017 ble tiltaket avlyst før gjennomføring pga. manglende kapasitet hos lederne. I 
2018 vil vi teste ut et ferdig opplegg for denne aldersgruppen som Sjømannskirken har, «Når 
jeg så skal ut i verden …». Dette inkluderer en tur til Sjømannskirken i Hamburg.  
 

4.3 Gøy med musikk  
Leder: Galina Trintsoukova 
 

 2017 2016 2015 2014 

Antall medlemmer: 38 32 31 39 

Antall møter: 31 30 33 30 

Antall frivillige medhjelpere: 12 12 14 11 

 
Gøy med musikk er et ukentlig tilbud for barn 1-7 år og deres voksne. Gøy med musikk har 
hatt to grupper i 2017: 1-2 år, 3-år +, sang/korgruppe for de eldste (opp til 10 år, starter i høst 
2017) Skaiste Arvan, utdannet sanger, var ansvarlige for denne korgruppen.  
 
På GMM-musikktimene synger vi, leker med musikk, spiller på de enkle musikkinstrumenter, 
improviserer og danser. Kveldene starter med enkel, barnevennlig middag. Et flott sosialt 
møtested for barn, foresatte, frivillige. Tilbudet er åpent for alle. Deltagere er fra forskjellige 
menigheter i Drammen, i tillegg er det noen som kommer fra Nedre Eiker, Sande og Lier 
kommuner.  Barn og voksne har flerkulturell bakgrunn. Galina Trintsoukova er musikalsk 
leder.  
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11 frivillige står for middagslaging og ekstra hyggelig atmosfære på tilbudet. I tillegg hjelper 
flere andre ved behov. Til sammen er det 14 frivillige på Gøy med musikk. Tilbudet kunne 
ikke fungert uten denne frivillige innsatsen. Vi er veldig takknemlig for den. 
 
Barn og voksne fra Gøy med musikk deltar med sang, dans og spill i familiegudstjenester 
flere ganger i året. 
Fra dette året har vi begynt å lage Gøy med musikk DVD/filmer som alle deltagere og 
frivillige får som gave. Det er også frivillige som har hjulpet oss å filme og lager DVD.  
 
I år var gruppe med eldre barn større. Dette åpnet flere muligheter slik at musikktimene ble 
mere attraktive og morsomme. Med litt eldre barn kan vi utforske mer, snakke og diskutere 
ting, spille flere instrumenter, lage enkle «skuespill», synge litt mere avanserte, flerstemte 
sanger osv. Foreldre/foresatte er også aktive i musikktimene og koser seg sammen med sine 
små. Alle har det veldig gøy! 
 
Gøy med musikk er en stor suksess for Fjell menighet som nå også sprer seg til andre. 
Galina etablerer samme tiltak både i Konnerud og Skoger menigheter. 

 

4.4 Konfirmasjon og ungdomsarbeid 
 
For tredje år på rad har Fjell, Strømsø og Tangen størstedel av konfirmantopplegget 
sammen. De fleste samlingene har foregått i Strømsø menighetshus og kirke. Konfirmantåret 
går fra november til september og har følgende ingredienser: 
 
- Månedlige undervisningssamlinger à 2 timer 
- En månedlig samling med annet innhold:  
- fasteaksjonshelg i Tangen (lørdag-søndag) 
- påskevandring,  
- nattcup,  
- 7,7 konfirmantfestival hvor også Strømsgodset er med. Konfirmantene og ungdomsleder      
blir delt i grupper innen Tensing, Sporty og Global.  
- Konfirmantleir med to alternativer 
- Sommerleir på Gulsrud leirsted 
- Basic: To helgeleire, én på Gulsrud + bo-hjemmeleir i august med pilgrimsvandring. 
- 8 gudstjenester (inkludert tjeneste på gudstjenester i Fjell). 
- Annet: utenatlæring og enkeltsamtaler. 

 
Antall konfirmanter som fulgte undervisning i forhold til konfirmerte i Fjell: 

 

Årstall Fulgte undervisning Konfirmert i Fjell 

2012 16 3[1] 

2013 10 8[2] 

2014 5 2 

2015 7 6 

2016 6 6 

2017 2 2 

 
De konfirmantene som ikke konfirmerer seg i Fjell, konfirmeres 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. 

                                                 
[1] 13 konfirmanter tilhørende Fjell sokn ble konfirmert i Strømsø. 
[2] Én konfirmert i Strømsø, én ikke konfirmert. 
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Vurdering: Samarbeidet mellom menighetene og ansatte gjør konfirmantopplegget mer 
variert, og påkjenningene for den enkelte konfirmantlærer blir mindre når man gjør ting 
sammen. 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.  

 
Etter 2016-kullet ble for første gang på mange år en av Fjell-konfirmantene med videre som 
leder og tok lederkurs og hun er fortsatt med. 
 

4.5 Diakoni  
Ved inngangen til 2018 var det 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.  
Rapporteringa følger oppsettet for menighetens lokale diakoniplan 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 2.november 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. 16 personer var tilstede.  
Flott tilbud som vi vil fortsette med å gjøre kjent og 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 på 
gudstjenesten denne gangen, pga. ferieavvikling. 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 informeres om på oppslag i kirken og på informasjonsskjermer på Fjell bo og 
servicesenter. De har også etterspurt en brosjyre til utdeling til pårørende, og det er et mål å 
få dette på plass. Både prest og diakon har enkeltsamtaler, men vi har ikke informert om 
dette via kirkens nettside eller under gudstjenester. Diakon og Saiqa Chaudry, frivillig fra 
aerobictilbudet, hadde foredrag om «sjelesorg på tvers» på det årlige Sjelesorgsymposiumet 
på Hamar 29. mai.  
 
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 
Humanetisk 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. 
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Sorg og Omsorg har en representant fra Den norske kirke i styret; diakon Beate Schmidt 
(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).  
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 13.januar. 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. Vi ser ikke 
behov for å ta i bruk steiner på alteret eller bønnetre som forbønnsstasjoner (slik 
diakoniplanen foreslår).  
 
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. For første gang deltok også konfirmanter/ungdomsledere og for første gang gikk 
det ut invitasjon til den nystifta Pilegrimsforeningen St.Hallvard av Huseby. Til sammen 55 
deltagere (31 i 2016). Positivt med større arbeidsdeling enn før med kollegaer fra andre 
menigheter. Fjell hadde koordinering av praktiske oppgaver, mens prest Karoline Faber var 
liturg/leder for vandringa i samarbeid med diakon Signe Myklebust.   
 
9. Invitasjon til PREP-kurs 
Målsetting: Gi par mulighet til å delta på kommunikasjonskurs.  
Gjennomført i februar 2017 med 8 par i Konnerud kirke. Kursansvarlig er diakon i 
Konnerud/Skoger menigheter på vegne av Drammen prosti. Våre konfirmantforeldre fikk 
invitasjon til kurset. Meget gode tilbakemeldinger fra deltakerne, og oppslag i Byavisa i 
forkant av kurset. 
 
10. Markedsføring av «Av og til»  
Målsetting: Oppfordre voksne til å ikke drikke alkohol med barn tilstede   
Evaluering: Vi mottok ikke informasjonsmateriell slik som tidligere, og har nå kontaktet 
organisasjonen ang. 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 har dette som sitt primæransvar i Drammen.  
Arbeidet har gått sakte i 2017. Det var ønskelig fra Drammen kommune å arrangere et 
seminar for alle tros og livssyn samfunn i Drammen. Dette viste seg meget utfordrende. Alle 
ble invitert, men ingen utenom Den norske kirke meldte seg på. Håp og visjon er å kunne 
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sette mer press på kommunens forpliktelser i forhold til beboeres rett til tros- og 
livsysnsutfoldelse. 
 
 

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 mer 
under eget 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 seks år. Vi har hatt stabile og flinke instruktører gjennom 
hele året. Tilbudet verdsettes høyt av deltagerne, men vi har hadde lavere deltagerantall i 
høstsemesteret enn tidligere (14 betalte full pris høst 2017, mot 21 våren 2017 og 16 høsten 
2016). Vi har ikke hatt promoteringstime på Drammen Frisklivssentral i år, fordi erfaring viser 
at tilbudet er for intensivt for de fleste av deltagerne der, og har heller ikke hatt ressurser til 
annen markedsføring. Tilbudet har 1-2 stabile frivillige. Diakon avlaster noe og deltar på 
trening jevnlig.    
Med ujevne mellomrom blir diakon kontaktet av damer som ønsker opplæring i svømming. Vi 
henviser til Eknes svømmehall, som har et tilbud for de som er trygge i vann. Men det er 
også behov for svømmeopplæring.  
 
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. 11-11.30 i skoleåret.  
Frivillige gjennomførte Nabokafeen også i 20167 og serverte tomatsuppe og vafler til mellom 
20 og 70 elever hver gang. Høsthalvåret bar preg av sykdom/permisjon i frivilliggruppa og 
det var tidvis for liten bemanning. Målet er å stille med 3 hver gang, men ofte var det bare to. 
Siste del av vårsemesteret fikk vi god hjelp av en elev i språkpraksis fra 
Introduksjonssenteret. De frivillige gjorde en svært god jobb gjennom hele året!  
Vi hadde felles sommeravslutning med vaktmesterteamet. Vi hadde en flott tur til Kongsberg 
kirke hvor kantor Matthias Anger hadde konsert, med påfølgende lunsj på et serveringssted i 
nærheten.   
På høsten utfordra Galterud ungdomsskole oss til å utvide tilbudet, fordi de ikke har kantine 
på skolen. Rolf Skille gjorde en kjempejobb med å rekruttere tidligere lærerkollegaer til å 
stille opp som frivillige. Skolen fikk på plass en elevgruppe som skal bidra med matlaging og 
servering, og det ble planlagt oppstart av «onsdagsnabokafe» i januar. Diakon har ansvar fra 
Fjell kirkes side.  
 
 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 etter nedbemanning av prestestaben i 
Drammen prosti. Dette har medført en større stabilitet og bedre kontakt med beboerne. Ivar 
har fortsatt som vikar, og Svein Orstad (pensjonert prest) har også stilt opp. Vi opplever at 
andaktene blir satt pris på og at vi har et godt samarbeid med personalet.  
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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, og har blitt 

videreutviklet dette året. Ved at beboere fra Drammen Mottak var spesielt invitert til   
Kulturkveld om Palestina 11.mai og at kulturkvelden «Noe å glede seg over», ble arrangert i 
samarbeid med Familiehjelpen og Buskerud Innvandrerråd. 
 
Kafeteria som møteplass (før og) etterpå, er en tilleggsverdi som ikke kan overvurderes. 
 
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 2017. 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. 
Det viktigste som skjedde på dette feltet var etableringen av Kirkelig Dialogsenter som et 
ressurssted for Tunsberg bispedømme med sete i Fjell kirke, og opprettelsen av 
Dialogpreststilling i 80% fra 01.01.2017. Se mer under pkt. 4.8 Dialogarbeid.  
I år hadde vi ikke moske-besøk på juleaften som tidligere. Imam Noor Ahmed Noor (i Minhaj 
Ul Quran International Drammen) som vi har hatt en god relasjon til i mange år har flytta til 
Canada.  
 
8.Frivillighetsfest 
Målsetting: Gi påfyll og inspirasjon til frivillige medarbeidere 
Frivillighetsarbeidet har vært i en positiv utvikling også dette året. Rundt 60 frivillige bidrar 
med oppgaver i menigheten, og nye har kommet til. Frivillighetsfesten var et høydepunkt, 
med 50 deltagere. Vi fikk en nydelig konsert ved musiker Joseph Angyal. Etter flere år med 
internasjonal mat ble det nå servert tradisjonell julemat fra Danvik catering. Vi fikk kr 2000,- i 
støtte fra Anders Jahres fond til festen.  
 
9. JA-prisen  
Målsetting: Gi påfyll og inspirasjon til frivillige medarbeidere 
JA-prisen gikk til vaktmester, menighetsrådsmedlem, kulturkomite-medlem og ja-menneske 
gjennom svært mange år, Egil Fladmark! 
Fjell menighetsråd skal velge nye representanter til JA-priskomiteen i 2018 (se vedtektene).  
 
10. Bydelsnettverket 
Målsetting: Nettverksbygging og informasjonsutveksling i bydelen 
Bydelsnettverket har møttes ved ujevne mellomrom dette året, det ene møtet var i Fjell kirke 
under utstillingen «Hvis klær kan fortelle». Staben er tilstede ved prest, kantor eller diakon. 
Egil Fladmark representerer Fjell Menighetsråd.  
 
11.Fjell bydelsdag  
Målsetting: Synliggjøre Fjell kirke og knytte kontakter 
Tre frivillige og diakon stod for vaffelstand på bydelsdagen. Flott vær, mye program og 
aktiviteter og svært mange deltagere. Det er mye jobb for 3-4 personer, så mulig å 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.  
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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  
Målsetting: Etterleve Porvoo-avtalen gjennom å ha vennskapsforbindelse med andre kristne 
kirkesamfunn. Utveksling av erfaringer og informasjon. Gjensidige besøk og kristent 
fellesskap. 
I juni tok vi imot en gruppe på 14 personer som bodde hos ulike vertsfamilier i menigheten. 
Vi besøkte Holmsbu kirke, den ortodokse menighetens årsfest i Fjell kirke, hadde 
fellesskapskveld i Fjell kirke og feiret friluftsgudstjeneste sammen på Blektjern.  
 
15. Spille på lag med andre aktører i integreringsarbeidet  
Målsetting: Bidra til god integrering i bydelen vår. 
Vi har samarbeida på ulikt vis med Introduksjonssenteret, Drammen mottak og 
Mangfoldshuset. Sammen med Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) og Den Eritreisk 
Ortodokse menighet i Buskerud fikk vi i 2016 IMDI-midler til fritid og inkluderingsaktiviteter. 
Noe av dette var kinobilletter og billetter til Drammensbadet som ble benyttet i 2017. Noe ble 
gitt til lavtlønnede familier, noe til flyktninger som følges opp av Senter for oppvekst og ved to 
anledninger samlet vi en stor gruppe fra den eritreiske menigheten til henholdsvis bading og 
kino. Dette har styrket båndene oss imellom og gjort praktisk samarbeid lettere i ettertid.   
 
16. Daghøyskolen/Velkomstsenteret 
I 2017 fikk Strømsø menighet prosjektmidler fra IMDI (Integrerings- og mangfolds 
direktoratet) til å drive et prosjekt for asylsøkere i Drammen gjennom hele året. Diakonen i 
Fjell menighet har rekruttert medarbeidere, og selv deltatt sporadisk i arbeidet.  
Våren 2017 ble det gjennomført et Daghøyskole-kurs på 10 fredager. 24 asylsøkere var 
innom og av dem kom 9 jevnlig. Vi har hatt en person i språkpraksis og dette fungerte veldig 
bra. Vi hadde noen elever ute i praksis i menigheter på enkelte arrangementer. 
Høsten 2017 ble navnet endret til Velkomstsenteret, vi kalte det ikke lenger kurs og vi byttet 
dag til onsdag. Velkomstsenteret var åpent hver onsdag fram til jul. Etter hvert kom mange, 
flere ganger over 20 stykker. Det har totalt vært ca. 50 ulike asylsøkere innom. Det var mer 
fokus på norsktrening og gruppesamtaler og mindre på ren undervisning.  
Flere av diakonene i Drammen har kommet på Daghøyskolen og hatt ulike temaer og vi har 
vært på noen utflukter bl.a. til Julekrybben i Bragernes kirke. 
Prosjektet har hatt 2 prosjekt-diakoner som har delt på ansvaret + 3 frivillige medarbeidere, 
der en er tidligere elev på daghøyskolen.  
I desember ble det avgjort at asylmottaket i Drammen skal legges ned derfor avsluttes dette 
prosjektet ved nyttår. Dagsavisen Fremtiden omtalte nedleggelsen av mottaket 12.desember 
og i riksutgaven av Dagsavisen 14.desember:  
http://www.dagsavisen.no/fremtiden/lokalt/wajdi-har-vert-innom-fem-mottak-pa-to-ar-
1.1069789   
Som følge av avisoppslaget tok bystyrerepresententant Havva Cukurkaya opp asylsøkernes 
situasjon med Rådmannen. Resultatet er at Drammen kommune vil gå i dialog med UDI og 
Drammen statlige mottak for å gi alternative mottaksplasser til enkelte barnefamilier. Dette er 
et godt eksempel på profetisk diakoni; at man står opp for noen som ikke selv har et talerør. 
Uten Daghøyskolen/Velkomstsenteret ville vi ikke kommet i kontakt med asylsøkerne, vi ville 
gått glipp av gode menneskelige møter og ny kunnskap. Vi kunne heller ikke løftet saken 
deres på denne måten. Dette viser at arbeidet har hatt en viktig betydning på mange nivå.  
 
 
 
 
  

http://www.dagsavisen.no/fremtiden/lokalt/wajdi-har-vert-innom-fem-mottak-pa-to-ar-1.1069789
http://www.dagsavisen.no/fremtiden/lokalt/wajdi-har-vert-innom-fem-mottak-pa-to-ar-1.1069789
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17. Volleyball-laget «Entusiastene» 
Målsetting: En sosial og aktiv møteplass for damer over 60 år  
Entusiastene er et sosialt volleyball-lag for kvinner over 60 år. Laget har 18 medlemmer fra 
hele byen, hvorav 15 er aktive og møtes til tirsdagstrening i Gulskogenhallen. Årskontigent 
var 400 kr per person.  
Den 29.april var laget vertskap for en stor turnering for seniorlag fra hele Østlandsområdet. 
Det var 10 lag med til sammen 76 spillere, den eldste var 90 år. Entusiastene stilte selv med 
to lag. En komite bestående av spillere fra Entusiastene la ned et omfattende arbeid i 
forbindelse med turneringen og den påfølgende banketten, ikke minst for å skaffe midler. 
Turneringen gikk tilslutt i overskudd. Drammens Tidende hadde en fin omtale og 
bildereportasje i nettavisen:  
https://www.dt.no/sport/drammen/volleyball/volleyballturnering-for-de-modne-pa-
gulskogen/s/5-57-623010   
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. Kontaktperson for 
laget er Marit Brattum Enger og Hanna-Karense Galleberg er trener.  
  
18. Kjoleslipp 
10.juni kl. 13.00 – 16.00 inviterte vi for første gang til «Kjoleslipp» med konsert, salg av 
kjoler/klær/asseciories til damer, catwalk, loddsalg og kafé. Det ble en stor suksess!  
Nærmere 100 mennesker kom innom. Fantastisk konsert og catwalk. God stemning, mange 
bra tilbakemeldinger. Fungerte både som kulturarrangement, inntektskilde, sosial møteplass 
og markedsføring av kirka.  
 
13 frivillige var i sving med det praktiske. 4 deltok på catwalk. 4 bidrog på konserten 
1 var engasjert til hennamaling.  
 
Vi fikk kr 12 000,- i inntekter til Kulturkirken Fjell, og flotte presseoppslag:  
https://www.dt.no/drammen/kultur/nyhet/kjoleslipp-i-kirka/s/5-57-654697   
https://www.dt.no/drammen/kultur/nyhet/kjoleslipp/g/5-57-654754   
 
19. Oppfølgingssamtaler med frivillige  
Høsten 2018 starta sogneprest og diakon opp med enkeltsamtale for frivillige. Målet er trivsel 
og at den enkelte får brukt sine evner og realisert sine drømmer. Frivillige inviteres til samtale 
fortløpende, men det går sakte fordi både Ivar og Signe jobber deltid for Fjell menighet. Vi 
ser det uansett som viktig å fortsette denne praksisen.  
 

 
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 2018.  
 
2. Bruke Fair Trade-produkter 
Målsetting: Kjøpe kun Fair Trade-produkter der det er mulig. Oppfordre 
menighetsmedlemmer til det samme. 

https://www.dt.no/sport/drammen/volleyball/volleyballturnering-for-de-modne-pa-gulskogen/s/5-57-623010
https://www.dt.no/sport/drammen/volleyball/volleyballturnering-for-de-modne-pa-gulskogen/s/5-57-623010
https://www.dt.no/drammen/kultur/nyhet/kjoleslipp-i-kirka/s/5-57-654697
https://www.dt.no/drammen/kultur/nyhet/kjoleslipp/g/5-57-654754
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Dette følger vi ikke godt nok opp. Diakoniutvalget må jobbe med dette i 2018. 
 
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. 
Godt besøkt gudstjeneste i fint vær gjennomført på Blektjern 18.juni sammen med gjester fra 
vennskapsmenigheten vår i England. Vi hadde skyss t/r kirka for de som trengte det.  
 
5. Klimagudstjeneste  
Målsetting: Sette fokus på klima-arbeid utifra et bibelsk perspektiv.  
Gudstjenesten 22.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 Nødhjelps med forbønn og fortellinger 
fra hele verden. Vi innledet fastetiden med besøk av Kristina Rødahl fra Kirkens Nødhjelp 
som bidro i samtalepreken i gudstjenesten den 5.mars.   
Fasteaksjonsinnsamlingen skjer i samarbeid med Strømsø menighet og våre konfirmanter 
gikk med bøsser derifra.  
 
 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. 
TV-aksjonen «Hvert barn er en mulighet» gikk til UNICEFs arbeid for å gi skolegang til barn 
og unge i konflikt. Aksjonen fikk et godt resultat i vår bydel.  
Bøssebærerne fikk servert vafler, kaffe og saft. Det var flere bøssebærere med 
minoritetsbakgrunn enn tidligere, noen av dem er selv flyktninger, andre tilhører moskeen vi 
samarbeider med.  
 
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 noen sosiale møtepunkter i løpet av året: Fire barn fra menigheten fikk sponset 
påskeleir på Solsetra i regi av NMS, diakon besøkte deres eritreisk-ortodoks 
påskenattsmesse i Fjell kirkeden 16.april,  mange fra Fjell menighet og gjestene våre fra 
England besøkte den årlige St.Michaels-festen 17.juni. Se også pkt. 2 under Inkluderende 
fellesskap (felles tur til kino og bading på Drammensbadet).  
 
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. Vi starta med bruk av Vipps i 2016, og ser at dette bidrar til at flere gir 
kollekt.  
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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, nytt her var gudstjeneste med fokus på vold og 
overgrep mot barn. Diakoniutvalget må ta stilling til hva vi skal gjøre 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.  
 
8. Samarbeid om utstilling mot vold og overgrep 
Målsetting: Bruke kirken til en arena som snakker sårbare barn og unges sak. Målet med 
utstillingen er å gi kunnskap om problematikken, informasjon om hva psykisk og fysisk vold 
er og hvor grensen går, forebygge vold og formidle at utsatte for vold kan få hjelp.  
Utstillingen «Hvis klær kunne fortelle I» var stilt ut i kirkerommet fra mandag 30.januar – 
mandag 13.januar.  Prosjektet var et samarbeid med Familiehjelpen, Buskerud 
Innvandrerråd. I gjennomføringen var også Galterud ungdomsskole, diakon Beate Schmidt 
(Konnerud og Skoger menigheter), DKF/Prosten i Drammen og Fjell skole 
samarbeidsaktører.  
Vi fikk økonomisk støtte fra Buskerud Innvandrerråd, Tunsberg bispedømme, Drammen 
Sanitetsforening, Drammen Kirkelige Fellesråd og Familiehjelpen.  
Det var flere arrangement og visninger i utstillingsperioden. Til sammen besøkte 1057 
mennesker utstillingen.   
 

Dato Utstillingsbesøk – Fjell kirke Klokkeslett Antall Alder  

Mandag 30.januar  Pressebesøk 11:30 8    
Tirsdag 31.januar Galterud ungdomsskole 9:30-14:45 108 14-16 år  

Onsdag 1.februar 
Fagsamling for ansatte i Den 
norske kirke 

8:15-11:30 42   
 

Torsdag 2.februar Galterud u.skole 9:30-14:45 107 14-16 år  

  

Unni Helland - kongens 
fortjenstemedalje 

19:00 120   
 

Fredag 3.februar  
Sosionomstudenter fra VID 
Høyskole 

10:00-13:00 18   
 

Søndag 5.februar 
Temagudstjeneste, utvida 
kirkekaffe + åpen utstilling 

11:00-14:00 34   
 

Søndag 5.februar Temamøte flerkulturell gruppe 14:00-16:00 30    
Mandag 6.februar Galterud u.skole 9:30-14:45 109 14-16 år  
Tirsdag 7.februar  Galterud u.skole 9:30-14:45 102 14-16 år  
  Fjell bydelsnettverk 15:00 - 17:00 20    
Onsdag 8.februar Hallermoen + NRK Super   10 11-12 år  



Side 26 av 34 

 Fjell skole  08:45:13:30 109 12-13 år  
Torsdag 9.februar  Lier vgs   30 17-18 år  

 Rosthaug vgs, Modum  13:30 - 14:30 30 17-18 år  
Torsdag 9.februar  Kulturkveld 19:00-21:00 180    

Sum antall besøkende, Fjell kirke i Drammen   1057    
 
Både Drammens Tidende, Byavisa og NRK Super omtalte utstillingen. Vi ble bedt om å lage 
et ressursdokument om utstillingsarbeidet, som allerede har blitt brukt andre steder.  
 
Diakoniutvalg:  
Diakoniutvalget bidrog på Skjærtorsdagsgudstjenesten. Utover dette bidrog medlemmene 
aktivt i ulike sammenhenger, men vi hadde ikke utvalgsmøter i 2017.  
 
Annet  
Diakon er styremedlem i hovedstyret for Stiftelsen Diakonhjemmet. Styreperioden er 4 år 
(2016 – 2020).  
Diakon hadde innledning om «Framtidas diakoni» på årsmøtet i Haug Diakonat 15.mars.  
Fagsamling om vold og overgrep for ansatte i Drammen prosti, Nedre Eiker og Svelvik den 
1.februar i Fjell kirke. Diakon var initiativtager sammen med diakon Beate Schmidt. 
Fagsamling for ansatte i Tunsberg bispedømme 1. juni: Diakon ledet pilgrimsvandring langs 
elva sammen med diakon Edel Gervin og prost i Lier, Ellen Martha Blassvær.  
DT hadde et spesialbilag om Fjell bydels 50 årsdag den 2.september. Diakon Signe 
Myklebust var en av personene som hadde en hilsen til Fjell på trykk i DT.  
Diakon deltar i arbeidsveiledningsgruppe i regi av Tunsberg bispedømme.   
 

4.6 Samarbeid med skoler og barnehager 
 
Våre årlige påske- og julevandringer som arrangeres for barnehager, med fortelling, musikk 
og vandring gjennom påsken og julen, får alltid god respons. Før påske hadde vi tre 
barnehagegrupper, og før jul 4 barnehagegrupper og for første gang på flere år hadde vi 
også 2 skolegrupper (førsteklassinger). I år hadde vi til sammen 9 grupper, mot 8 og 11 de to 
foregående årene. 
 
Diakon og kantor gjennomførte de fleste vandringene, men nytt av året ble to gjennomført av 
to frivillige!  
 
Vi samarbeider med Fjell skole om gudstjenester både før påske og før jul. Opplegget er 
fortsatt godt forankret hos skoleledelse og foreldre.  
 
 

År Jul Påske Total 

2012 331 375 707 

2013 319 336 655 

2014 310 290 600 

2015 301 283 584 

2016 284 300 584 
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4.7 Kulturvirksomhet og kirkemusikk 
Ansvarlig: Galina Trintsoukova 
 
Kulturvirksomhet  
Kulturkomiteen planlegger og gjennomfører kulturarrangementer i Fjell kirke.  
Dette inkluderer konserter og foredrag i forskjellig sjanger, med lokale og internasjonale 
musikalske krefter, unge og profesjonelle musikere og foredragsholdere. Vi har i en årrekke 
hatt samarbeid med Drammen Sacred Music Festival. I 2017 har vi også startet samarbeid 
med Johan Halvorsen Festival.  
 
Det er også verdt å nevne at sogneprest Ivar Flaten ble tildelt Drammen kommunes 
kulturpris for 2017. Utdelingen skjedde på Kulturens festaften i Drammen teater og fikk stor 
oppmerksomhet i media. Kantor Galina Trinsoukova spilte også på arrangementet.  
 
Konserter og andre kulturkvelder 
 

2017  2016  2015  2014  

Antall Frammøte Antall Frammøte Antall Frammøte Antall Frammøte 

13 1065 14 871 12 980 16 1024 

- inkludert 2 spesielle gudstjenester-konserter: 2. påskedag og Lille julaften 
 
Kulturprogram 2017 
 
9. Februar: Utstillingen «Hvis klær kunne fortelle» tema omsorgssvikt og overgrep av barn, 
satt sammen av Øivind Aschjem.  
 
13.Mars: 1 flygel, 2 virtuose pianister og 20 fingre. Kristin Fyrand Mikkelsen og Gunnar 
Flagstad, klaver  
 
30. mars «Jeg fant, jeg fant! Elling Holst som musisk nasjonsbygger» foredrag ved professor 
Jon-Roar Bjørkvold og museumslektor Torkild Alsvik: «Elling Holst – med blikk for de små i 
samfunnet» 
 
17.april Vandring gjennom påsken i ord og toner.  
Skaiste Arvan (sopran), Jan Otto Eek (liturg), Galina Trintsoukova(orgel, piano) og frivillige. 
 
11. Mai Multikulturell konsert 
 
1. juni: Minicabarét med Veslemøy Solberg, Sven Ohrvik, Yngve Kristiansen og fotograf 
Torbjørn Tandberg.  
 
Søndag 24. september kl. 19:00 Ola Bremnes, Petter Dass-konsert.  
 
31.august.Konsert med Håvard Svendsrud, trekkspill. 
 
Tirsdag 17.oktober kl. 19:00 «Noe å glede seg over». Markering av Verdensdagen for 
psykisk helse. 
 
Torsdag 2. November kl. 19:00: «En stille poesikonsert i allehelgenstiden – når verden er på 
sitt mørkeste» med Anne Lande, Per Husby og Ole Jørn Myklebust.  
 
 
Torsdag 7. Desember kl. 19:00: Julekonsert med CAP (gospel/pop gruppa fra Filadelfia) 
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Onsdag 13.desember kl. 19:00. Julekonsert med Jernbanens musikkorps Drammen og 
vokalgruppa Fine Blend. 
 
23.desember. Lille Julaften med Skaiste Arvan, Julie Davidsen og Annie Lundgreen, Ivar 
Flaten og Galina Trintsoukova 
 
Etter hvert arrangement arrangeres det kafeteria som frivillige er ansvarlige for. Det er også 
frivillige som bidrar med å sette opp og ta ned utstyr og annet praktisk arbeid ved disse 
arrangementene. 

 
Kirkemusikk  
 
Kirkemusikk i 2017 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 nye liturgisk musikk ble mindre, pga. mange preste-vikarer som ikke kan den nye 
musikken. Derimot den gamle liturgisk musikk er godt kjent for både vikarer og menigheten.  
På Familiegudstjenester bruker vi egen liturgi som er rettet mot barn og barnefamilier og det 
fungerer bra. 
 
Også i 2017 som før ble det arrangert påske- og julevandringer for barnehager i sognet og 
Fjell skole. Diakon Signe Myklebust, og Galina Trintsoukova var ansvarlige for disse 
vandringene. I tillegg har frivillige ledet egne julevandringer for skole- og barnehagegrupper. 
 
Det ble gjennomført to gudstjenester med hovedvekt på musikk: Påsken i ord og toner 
(andre påskedag) og Lillejulaftensgudstjenesten.  

 

4.8 Dialogarbeid  
Arbeidet med å formalisere dialogarbeid for bispedømmet fortsetter. Fra oktober ble det 
bestemt at 80% av stillingen til soknepresten i Fjell skal legges til innsatsen med å etablere 
Kirkelig Dialogsenter Drammen. Den formelle stiftelsen skjedde 12. januar 2018 og fire 
medlemmer i foreningen Kirkelig Dialogsenter Drammen utgjør stiftere og «eiere», nemlig 
Tunsberg bispedømmeråd, Areopagos, Drammen kirkelige fellesråd og Fjell menighetsråd.  
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 ) og 
sokneprest Ivar Flaten ble leder i styret i DOTL i februar. To andre viktige prosjekter i 
Drammen er Gjestebud (dialogmiddag nært FN-dagen: www.gjestebud.net) og Drammen 
Sacred Music Festival (www.drammensacred.no).  
 
Kulturkomiteen i Fjell hadde også dette året ansvar for den første konserten i festivaluka med 
Ola Bremnes med orkester i «Herr Petters poetiske pulver». Det var en meget godt besøkt 
konsert som ga både terningkast 6 i avisa og fullt hus og et lite økonomisk overskudd.  
I mai 2017 mottok Ivar Drammen kommunes kulturpris for 2017. Begrunnelsen var 
dialogarbeidet i Drammen gjennom flere år som brobyggings – og fredsarbeid. Det er en stor 
anerkjennelse av det arbeidet vi i Fjell menighet har bidratt til. 
 

http://www.dotl.no/
http://www.gjestebud.net/
http://www.drammensacred.no/
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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. 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 
I dagene 16.-19. juni hadde vi besøk av en gruppe fra Melton/Ufford. Den nye presten, Paul 
Hambling var med og gruppen talte 12 personer. De fikk oppleve besøk hos den eritreisk-
ortodokse menigheten i Fjell kirke, tur til Holmsbu kirke og deltok i en felles salmesangkveld 
der vi bidro med hver våre salmer – og en gudstjeneste på Blektjern.  
Melton har ansvar for å planlegge og invitere til en felles tur til Iona, eventuelt på høsten 
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. Beskrivelse med bilder og 
tekst av skjer for det meste på Facebook-siden for Fjell menighet. Både Gøy med musikk, 
Babysang og andre aktiviteter blir markedsført og fulgt opp. Det er i skrivende stund 571 som 
følger oss. Det er over 150 flere enn i fjor på samme tid. 
Vi har også annonsert på Facebook for enkeltarrangementer. Det er fint for å nå bredt ut til 
de målgruppene vi ønsker til en moderat pris. Det er antakelig grunn til å gjøre dette mer 
systematisk for kulturarrangementene spesielt. 
 
Mediaomtale  
Fjell menighet 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: 
Drammens tidende (utvalg): 

 https://www.dt.no/meninger/politikk-og-samfunn/religion/look-to-fjell/o/5-57-810863 

 https://www.dt.no/drammen/kirkens/jul/fra-nar-drukningsdod-i-middelhavet-til-frivillig-pa-

fjell-jeg-er-sa-takknemlig/s/5-57-802211 

 https://www.dt.no/drammen/fjell/kirkens/bade-to-og-firbeinte-koste-seg-pa-juletrefest-pa-

fjell/s/5-57-802301 

 https://www.dt.no/skole/utdanning/drammen/utvider-kantinetilbudet-for-elevene/s/5-57-

783629 

 https://www.dt.no/musikk/kultur/anmeldelser/bremnes-med-poesi-og-musikk/r/5-57-

732774 

 https://www.dt.no/nyhet/drammen/kultur/brobyggeren-hedret-med-kulturpris/s/5-57-

637104 

 https://www.dt.no/nyheter/drammen/kultur/viser-den-vonde-virkeligheten/s/5-57-546721 

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.  

http://www.fjellkirke.no/
https://www.dt.no/meninger/politikk-og-samfunn/religion/look-to-fjell/o/5-57-810863
https://www.dt.no/drammen/kirkens/jul/fra-nar-drukningsdod-i-middelhavet-til-frivillig-pa-fjell-jeg-er-sa-takknemlig/s/5-57-802211
https://www.dt.no/drammen/kirkens/jul/fra-nar-drukningsdod-i-middelhavet-til-frivillig-pa-fjell-jeg-er-sa-takknemlig/s/5-57-802211
https://www.dt.no/drammen/fjell/kirkens/bade-to-og-firbeinte-koste-seg-pa-juletrefest-pa-fjell/s/5-57-802301
https://www.dt.no/drammen/fjell/kirkens/bade-to-og-firbeinte-koste-seg-pa-juletrefest-pa-fjell/s/5-57-802301
https://www.dt.no/skole/utdanning/drammen/utvider-kantinetilbudet-for-elevene/s/5-57-783629
https://www.dt.no/skole/utdanning/drammen/utvider-kantinetilbudet-for-elevene/s/5-57-783629
https://www.dt.no/musikk/kultur/anmeldelser/bremnes-med-poesi-og-musikk/r/5-57-732774
https://www.dt.no/musikk/kultur/anmeldelser/bremnes-med-poesi-og-musikk/r/5-57-732774
https://www.dt.no/nyhet/drammen/kultur/brobyggeren-hedret-med-kulturpris/s/5-57-637104
https://www.dt.no/nyhet/drammen/kultur/brobyggeren-hedret-med-kulturpris/s/5-57-637104
https://www.dt.no/nyheter/drammen/kultur/viser-den-vonde-virkeligheten/s/5-57-546721
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Kulturkomiteen annonserer sine kulturkvelder.  
 
E-post 
Vi har en epostliste med ca 250 besøkende og interesserte til våre kulturarrangementer. Den 
benyttes ved invitasjon til kulturarrangementene.  
 
Kardinal  
(kirkens fagsystem) har system for utsending av mail og sms til medlemmer. Dette brukes til 
trosopplæring og invitasjon til gudstjenester.  
 
Nyhetsbrev 
Mailchimp er et system som strukturerer utsending av epost til en målgruppe. Det ligger inne 
funksjoner for å melde seg av listen, slik at mottakere kan avgrense seg mot å få tilsendt 
«reklame». Systemet er brukt et par ganger, men av kapasitetsgrunner har det ikke blitt fulgt 
opp.  

4.11 Kirkebygg og uteområder 
Det er også i 2017 gjennomført dugnader inne og ute, og også foretatt mindre 
vedlikeholdsmessige investeringer i underetasjen. Det største arbeidet er gjort i gangen der 
Jan Haug med litt hjelp fra andre har grunnet og malt teglsteinsveggene hvite. Det gjenstår 
maling av lister og hvitting av takplater. Noen må byttes ut. Det er også foreslått en 
ansiktsløfting av gangarealene nede som blir iverksatt i 2018. 
 
Familiehjelpen har etablert virksomhet i grupperom 3 med mestringsgruppe for barn av 
psykisk syke foreldre på tirsdager fra 13.00-15.30. En frivillig lager mat til barna når de 
kommer fra skolen. Fra mars starter de også familiegruppe på onsdager fra 13.00-15.30. 
Grupperom 3 er malt og ominnredet og har blitt en veldig hyggelig rom som også kan brukes 
av Fjell menighet 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. Bjørnulf Borge har gitt oss de brukte 
kontormøblene gratis. Drammen kirkelige fellesråd har dekket utgifter til kabling av nettverk 
og til datautstyr. 
 
Fra 1. september flyttet Buskerud KFUK/KFUM inn i Fjell kirke og disponerer kontoret ved 
prestekontoret og lager i underetasjen. De bruker også møterom og lokaler til noen 
styremøter og seminarer. Forandringshuset etableres også i Fjell kirke. Foreløpig som en 
20% del av en stilling men fra høsten 2018 med en hel stilling. Plassering av ny medarbeider 
må drøftes i forhold til behov for lokaler både for Forandringshuset og KD Drammen. Etter 
hvert må en vurdere om leieforholdet til den eritreisk ortodokse menigheten må sies opp for å 
kunne disponere lokalene til ny virksomhet. 
 
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.  
 
Vi har hatt lekkasje i menighetsalen ved et par anledninger i vinter og Kirkevergen er 
informert og tar ansvar for å følge opp når snø og is er borte. Vinduer mot øst er skjeve og 
bør skiftes. Dette er også meldt kirkevergen. 
 
Det er montert nye gardiner på de små vinduene i kirkerommet. Våren 2018 blir det montert 
lysskjerming på alle vinduene i kirkerommet for å kunne gjennomføre lyssetting ved 
kulturarrangementer hele året.  
 
Lamellgardiner foran de store vinduene er slitt og bør skiftes etter hvert. 
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Det er meldt behov for maling av kirken innvendig. Det er skjemmende skygger over lysene 
til høyre for alteret.  
 
Nye kirketekstiler er bestilt og vil bli levert i 2018. Det gjelder fire antependier (alterduker) og 
et nytt prekestolklede. Det er samme designer som har laget stolaene som gjør jobben.  
 
Gjerdet som ble satt opp da vi hadde utleie til barnehagene har endelig blitt fjernet ved hjelp 
av frivillige. Noe av gjerdet ble gitt bort og resten kjørt til Lindum. 
 
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.  
 
Ny innredning av kjøkkenet i kirkeetasjen bestilles og monteres første halvår 2018. 
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5.0 Nøkkeltall fra regnskapet med årsdisposisjoner 
 

Driftsregnskap 
Regnskapsskjema - Driftsregnskapet (Vedlegg 2A) 2017 Budsjett Avvik 2016 

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659) 313 613 216 500 97 113 220 583 

Refusjoner/overføringer (700-789) 47 018 0 47 018 34 465 

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

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839) 0 5 000 -5 000 400 

Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859) 44 386 35 500 8 886 40 886 

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879) 307 355 167 500 139 855 168 430 

Sum driftsinntekter 717 372 424 500 292 872 464 764 

     
Kjøp av varer og tjenester (100-299) 475 773 376 000 99 773 292 793 

Refusjoner/overføringer (300-389:429) 102 686 42 500 60 186 67 692 

Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429) 60 014 67 500 -7 486 100 687 

Sum driftsutgifter 638 473 486 000 152 473 461 172 

     

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 78 899 -61 500 140 399 3 592 

     
Renteinntekter og utbytte (900-909) 3 810 0 3 810 3 181 

Netto finansinntekter/-utgifter 3 810 0 3 810 3 181 

     

NETTO DRIFTSRESULTAT 82 709 -61 500 144 209 6 773 

     
Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930) 63 103 63 102 0 14 034 

Bruk av disposisjonsfond (940-949) 119 330 119 330 0 18 034 

Sum bruk av avsetninger 182 433 182 432 0 32 068 

Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530) 52 330 52 330 0 14 034 

Avsatt til disposisjonsfond (540-549) 68 603 68 602 0 14 034 

Sum avsetninger 120 933 120 932 0 28 068 

Regnskapsmessig mindreforbruk (580) 0 0 0 63 103 

Regnskapsmessig merforbruk (980) 0 0 0 -52 330 

REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK 144 209 0 144 209 0 
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Balanse 

Konto 2016 2017 Diff 

Omløpsmidler    
51000 - Kontanter 1 000 1 000 0 

51020 - Bankinnskudd innland 402 525 495 208 92 683 

51021 - Bankinnskudd Fjell MR 1503.85.02856 3 091 0 -3 091 

51310 - Forskuddsbetalte kostnader 0 2 154 2 154 

51311 - Kortsiktige fordringer 32 288 15 845 -16 443 

53745 - Inngående MVA kompensasjon 34 465 44 151 9 686 

SUM OMLØPSMIDLER 473 369 558 358 84 989 

    

SUM EIENDELER 473 369 558 358 84 989 

    

Gjeld    
53200 - Leverandørgjeld (reskontro) -54 840 -59 001 -4 161 

53290 - Annen kortsiktig gjeld -14 062 -12 182 1 880 

SUM KORTSIKTIG GJELD -68 902 -71 183 -2 281 

    

Egenkapital    
55600 - Disposisjonsfond -348 388 -297 662 50 726 

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

55602 - Prosjektkor disposisjonsfond -10 304 -10 304 0 

55900 - Regnskapsmessig merforbruk -10 773 0 10 773 

55950 - Regnskapsmessig mindreforbruk 0 -144 209 -144 209 

SUM EGENKAPITAL -404 465 -487 175 -82 710 

    

SUM GJELD OG EGENKAPITAL -473 367 -558 358 -84 991 

 

 
Menighetsrådets vedtak for disponering av overskudd/underskudd 
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6.0 Menighetens virksomhetsplan for 2018 
 
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 kirken 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. 

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.  

Kommunikasjon 

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

Økonomi 

 Være aktive på å søke fondsmidler 

 
 


