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Oppsummert viste 2021 seg å ha vært et innholdsrikt år hvor mye aktivitet er 
opprettholdt, på tross av koronapandemien og de smittevernsrestriksjonene som 
vi har forholdt oss til. Vi er takknemlig for å ha kunnet feire Konnerud kirkes 
25årsjubileum gjennom en hel uke med markeringer. En særlig takk går til alle 
dedikerte frivillige medarbeidere som er med på å bygge fellesskap og gode 
arenaer der tro og liv får folde seg ut for hver enkelt. 
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1.0  Menighetsrådet 
 

Menighetsrådets sammensetning 2021 

Helene Vian Bjerkestrand, leder 

Ann Kristin Blomholt, nestleder 

Mai-Therese Halle, sekretær 

Dagfinn Hodt, representant fellesrådet 

Marianne Likværn 

Hege Elisabeth S. Kirkhorn 

Lage Sofienlund, permisjon fram til september 2021 

Åse Marit Hovde, vara til fellesrådet 

Christine Fossen, permisjon fra august 

Siri Elisabeth T Jansen, permisjon fra august 

Martine Hasselberg 

Marianne R Orji 

Ole Morten Weydahl, fungerende sokneprest fram til juli 

Marita Elvemo Sivertsen, sokneprest tiltrådt 17. september 

 

Menighetsrådet har hatt 12 møter og behandlet 78 saker. 

De viktigste sakene har vært: 

• Ansettelse av ny sokneprest 

• Ny lokal grunnordning for gudstjenesten 

• 25-årsjubileum for Konnerud kirke 

• 100-års jubileum for søndagsskolen i Konnerud menighet 

• Satsning på søndagsskolen med oppstart høsten 2021 

• Høring om kirkelig organisering 

• Istandsatt kapellet ved Konnerud gamle kirke 
 

Utvalg: 

Menighetsrådets arbeidsutvalg 

Helene Vian Bjerkestrand, leder 

Ann Kristin Blomholt, nestleder 

Mai-Therese Halle, sekretær 
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Ole Morten Weydahl/Marita Elvemo Sivertsen, sokneprest 

Beate Schmidt, stabsleder, gikk inn i AU fra november 2021 

 

Økonomiutvalget 

            Christine Fossen 

Helene Bjerkestrand 

 

Huskomite 

Dagfinn Hodt 

Torkjell Hovde 

 

Gudstjenesteutvalget 

            Ole Morten Weydahl/Marita Sivertsen 

Victor Riakhin 

Marianne Orji 

Siri Elisabeth T Jansen fram til august 

 

Trosopplæringsutvalget 

Siri Elisabeth T Jansen fram til august 

Helene Vian Bjerkestrand 

Martine Hasselberg 

Nina Fergestad 

Christine Krüger 

Karin Vaskinn 

 

Diakoniutvalget 

Elisabeth Martens, leder 

Hege Elisabeth S Kirkhorn 

Åse-Marit Hovde 

Beate Schmidt 

 

           Arbeidsgruppa familiearbeid 
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           Hanna Nessjøen 

           Christine Krüger 

           Trond Sandhaug 

            Beate Schmidt 

 

DesignGruppa 

Trond Martens, leder 

Tove Hodt 

Åse-Marit Hovde 

 

Barnehageutvalget 

Marianne Likværn, leder 

Christine Fossen 

Nina Fergestad 

Elisabeth Martens 

Tonje Kleverud 

Vara: Hege Elisabeth S Kirkhorn 

 

Representant i styret i Kirkelig gravferdshjelp 

Marianne Orji 

 

Representant i styret for sportskapellet: 

Inge Otterskred 

 

Representant til Kirkens Bymisjon: 

Marianne Likværn 

 

Kjønnslikestilling 

Menighetsrådet har en overvekt av kvinner med 10 valgte kvinner og 2 valgte menn. Det 

vil være et naturlig tema for en valgkomite å forsøke å rekruttere et balansert antall menn 

og kvinner til valg til neste periode. Det ble gjort en innsats for å få flere menn til å stille til 

valg før denne perioden, men man lyktes ikke med dette.  
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2.0 Administrasjon  

Ole Morten Weydahl     Fungerende sokneprest, 100% tom 4.juli 2021 

Marita Elvemo Sivertsen     Sokneprest 100%, fra 17.sept 2021                                                                         

Victor Riakhin   Kantor, 100% Konnerud 

Per Arne Helgesen  Kirketjener, 40 % Konnerud 

Dagfinn Hodt                             Kirketjener 10 % Konnerud 

Karin Vaskinn   Kateket i Skoger og Konnerud, 100 % 

Nina Fergestad  Menighetspedagog i Skoger og Konnerud, 100%  

Christine Krüger  Trosopplærer i Konnerud og Skoger, 100 % 

Beate Schmidt                          Stabsleder og diakon Konnerud og Skoger, 100% 

 

Menighetskontoret ligger i Konnerud kirke, Gramsborgveien 3. 

3.0  Statistikk fra kirkelig årsstatistikk 
 

Antall medlemmer: 7011 

Antall døpte: 52 

Antall konfirmerte: 86 

Antall vielser: 7 

Antall gravferder: 45 

Antall gudstjenester i soknets kirker: 73 

Antall deltagere på fysiske gudstjenester: 4182 

Antall korgrupper: 2 

Antall konserter og musikkandakter: 5 i egen regi 

Andre kulturarrangementer: 

Offer til egen virksomhet: 80.346,- 

Offer til andre: 44.792,- 

 

 

 

 



7 
 

4.0  Menighetsrådets virksomhetsområde i 2021 

 

4.1 Gudstjenestelivet 

Gudstjenestelivet har gjennom hele 2021 vært preget av pandemien. Vi har gjennomført 

Gudstjenester i ulike former, alt etter som smittevernreglene tillot det. Det har vært 

utendørsgudstjenester, digitale gudstjenester og gudstjenester både inne og ute med begrenset 

antall deltakere. I perioden gjennom påsken og frem til begynnelsen av mai var det ikke mulig å 

samles fysisk, og da ble det produsert digitale varianter som vi publiserte på nett. Julaften og 1. 

juledag kunne vi være 50 til stede om gangen, og vi valgte derfor å ha direkte overføring av 

gudstjenestene som et tilbud til de som ikke kunne komme til kirken.  

Erfaringen fra de digitale produksjonene, er at det er relativt få som følger med fra start til slutt. 

En kan kanskje si at det er vanskelig å nå fram gjennom skjermen, at formen er krevende, og 

tilbudene har vært mange for publikum. Samtidig kan en gjennom digitale løsninger nå fram til 

andre enn de som oppsøker kirken fysisk, og det kan være en positiv effekt.   

Gjennom året har det blitt lagt til rette for en rekke individuelle dåpsgudstjenester, anslagsvis 

opp mot 20. Vi har også opplevd at flere har flyttet på dåp, og utsatt dåp på grunn av covid-19-

restriksjonene.  

Konfirmasjonsgudstjenestene som var satt opp i mai ble flyttet til oktober, hvor vi gjennomførte 

noen flere gudstjenester enn normalt for å kunne ha plass til tilstrekkelig antall gjester. 

Frivillige og ansatte har gjort en fin innsats med gjennomføring av gudstjenestene, og holdt ut de 

mange endringene som smittesituasjonen har krevd.  

Gudstjenesteutvalget  

Gudstjenesteutvalget brukte første halvdel av 2021 til å forberede sak om ny lokal grunnordning 

for hovedgudstjenesten. Etter to arbeidsmøter ble et arbeidsdokument, samt forslag til ny lokal 

grunnordning, utarbeidet.  

Ny lokal grunnordning  

Gudstjenesteutvalgets forslag ble fremlagt for menighetsrådets medlemmer og stab. Etter hvert 

ble det også laget en sak på hjemmesiden med informasjon med vedlagte relevante dokumenter. 

Menighetens medlemmer ble gitt muligheten til å sende en uttalelse til menighetsrådet, men 

ingen medlemmer benyttet seg av den muligheten. De fleste ansatte i staben sendte inn sine 

uttalelser til menighetsrådet. På grunn av koronasituasjonen var det ikke mulig å gjennomføre et 

menighetsmøte der saken kunne bli drøftet. Menighetsrådet vedtok ny lokal grunnordning 20. 

mai. Ordningen er midlertidig for ett år, og et menighetsmøte skal gjennomføres det neste året, 

samt at ordningen evalueres før et nytt vedtak fattes innen pinse 2022. Allmenn serie 1 ble valgt 

som hovedserie på høymessen kl 11. Det ble også vedtatt at Allmenn serie 2 og 3 skal testes ut 

på utvalgte gudstjenester i løpet av ettårs perioden. I tillegg ble det gjort noen justeringer knyttet 

til flere ledd i liturgien.  
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4.2 Kirkemusikk  

Musikk er en viktig del av en rekke arrangementer i kirken. I 2021 ble dette sterkt påvirket av 
Covid-19-pandemien, og som en følge av dette ble mange gudstjenester, andakter, konserter og 
kulturelle arrangement avlyst. En del av det ble overført til digitalt format på menighetens 
Facebook- og hjemmeside.  
 
«Tanker og toner i tiden» 
Fra oktober 2021 ble prosjektet «Tanker og toner i tiden» flyttet til Konnerud kirke i «live-format. 
Det ble det et spennende samarbeid mellom kantor Victor Riakhin og tekstformidler Grete 
Bergersen.  
13.10 Koralpartita «Sei gegrüsset Jesu gütig» av J. S. Bach 
10.11 Klagesalme for orgel J. Reubke Sonata on the 94th Psalm c moll 
 
Salmekveld  
I 2021 startet vi en ny tradisjon med salmekvelder. Hensikten for dette prosjektet er å inspirere 
og lære menigheten nye salmer. 
9.11 «Jeg løfter opp til Gud min sang»  
Det finnes så mange gode salmer, med fine tekster og melodier. Nå ville vi synge oss inn i noen 
nye salmer som vi også vil ta i bruk i kirken vår. Salmekvelden er en del av jubileumsprogrammet 
for Konnerud kirke 25 år. Koret Chorisma medvirket sammen med Solist Jan Morten Helgestad. 
 
 Musikk under gudstjenester 2021 
 
19.09    Innsettelse ny sokneprest - Susanne Akerø kleven 
23.10, 24.10, 30.10  Konfirmasjon - Martine Hasselberg, sang 
14.11    25-års jubileum av Konnerud kirke - Ingeborg Soot, sang 
7.11    Allehelgensdag - Cecilie Schilling, sang  
  
Jul 
24.12 kl.14,15, 16 Julaften– Trine Hartz, sang 
25.12    1.Juledag – Sunniva Fevang, sang 
  
Konfirmantarbeid 
Fortellingskvelder for Skoger og Konnerud 16.02., 17.02., 18.02., 23.02., 24.02., 25.02. 
 
Konserter 
En del konserter ble avlyst pga Covid-19 pandemien. 
 
Konserter i menighetens regi 
14.08. «Jazz på Konnerud» Konsert med Emil Bø jazz-kvartett i Konnerud gamle kirke 
04.12. Julekonsert med Chorisma, Ingeborg Soot og DUV 
 
Konserter i andres regi 
24.11. Trine Rein «Julegaven» 
28.11. To konserter med Jonas Fjeld (arr. Av Sparebanken Øst) 
11.12. Julekonsert med Konnerud skolekorps 
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4.3 Aktiviteter for barn 

Året 2021 var preget av mange avlysninger og perioder med nedstenging, allikevel fikk vi 
gjennomført en del tiltak for barn og unge.  

Det har vært samlinger med barna i Amicus ca. annen hver uke. På høsten hadde vi et 
kirkerotteprosjekt som gikk over hele semesteret. Vi var på tur til gamle kirken og klatret i 
kirketårnet, hadde kirkekino, samlinger med fortellinger og julebord.  

Gøy med musikk ble kun arrangert på høsten med 10 samlinger. Det var 24 barn fra Konnerud 
med på tiltaket med sangstund og middagstilbud på forhånd. Formålet med tiltaket er at barna 
skal oppleve det kristne budskap gjennom lek og sang. De skal oppleve at det er fint og godt å 
være i kirken sin og at de hører til der. Foreldrene oppmuntres til å synge sammen med barna 
sine. 

Det ble delt ut 4 årsbok på småbarns gudstjeneste i Konnerud kirke i oktober. Gøy med musikk 
deltok og vi hadde syngespill om Sakkeus. Det var 17 4-åringer som fikk 4 års bok.  

Det ble arrangert Tårnagenter for Konnerud og Skoger i februar med 21 tårnagenter. Vi brukte 
begge kirkene på Konnerud og fikk utforsket tårnet i den gamle kirken. Vi hadde faste som tema 
og feiret karnevalsgudstjeneste på søndag. Da deltok noen av tårnagentene med ulike oppgaver.  

6.november var det 58 barn og foresatte fra hele Drammen til stede på kirkerotteteater i 
Konnerud Kirke.  

Natt til første søndag i advent arrangerte vi Lysvåken i Konnerud kirke. Det var med 6 barn, 
sammen med ungdomsledere og ansatte. Barna overnattet i kirkerommet og var aktivt med i 
gudstjenesten på søndag.  

8 barn fra Konnerud/Skoger var med på Agentleir på Solsetra i juni i regi av NMSU. Vi delte leir 
med SSFT og Åssiden.  

Vi hadde et par utendørs ledersamlinger i juni med grilling og sosialt.  

Det ble arrangert kirkekino for 5 åringer i september. Vi spiste middag sammen før vi så på 
Kirkerottene og hadde en samling i kirkerommet etterpå. 

Det var 11 julevandringer for barnehagene, 9 med kostymer og vandring med ca 150 barn og 30 
voksne.  

Søndagsskolen er et tilbud for barn fra 3-12 år. Aktiviteter innebærer trosformidling, musikk, 

sang og aktiviteter med relevans for gitt tema/lesetekst. Det som er oppnådd så langt er at vi har 

noen barnefamilier som kommer, samt at barn av dåps familier også tidvis deltar. Vi har nå 

fastsatt søndagsskole ca. 1 gang i måneden, men har som mål å ha dette fast hver søndag for økt 

kontinuitet i arbeidet og tilgjengelighet for barnefamilier som ønsker å delta, men som kanskje 

ikke har mulighet hver søndag. Videre har vi fått etablert en Facebook-gruppe i tilknytning til 

menighetens Facebook-side hvor vi når ut til flere enn tidligere. Denne blir også videreformidlet 

til foresatte og ansatte i menighetens egen barnehage.  
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4.4 Aktiviteter for ungdom  

Kommer’U  

Etter et lengre opphold pga Coronaen, var det endelig mulig å ha åpen klubb fra oktober 2021,  

og fram til første fredag i desember.  

Klubbkveldene har inneholdt en samling i kirken, servering, spill og bare det å være sammen. 

Hver kveld har det vært en eller to voksne ute ved bålpanna, tilgjengelig for en prat og servering 

av kakao mm. Konfirmantforeldre og andre voksne har stilt opp som kjøkkenansvarlige. 

Antall unge til stede på en kveld: 40-50 

Unge ledere: 4-5 

Voksne inkl. stab: 4-5 

Antall samlinger: 8 

 

Lederarbeid 

Ungdomsledere har deltatt på leirene, og de har fått veiledning underveis. Lederopplæring har 

vært vanskelig å få til i 2021 pga smitteverntiltak. 

 

Konfirmantarbeidet 

Også konfirmantåret har vært preget av Corona, med endringer og omlegging av planer 

underveis. Konfirmasjonene som skulle vært våren 2021 måtte utsettes til høsten 2021, parallelt 

med oppstart av et nytt konfirmantkull. 

 

Konfirmasjonsdager:  

o 12. september, 23., 24. og 30. oktober 

o Totalt 11 konfirmasjonsgudstjenester 

 

2006-kullet (konfirmert 2021):  

o 87 konfirmanter (10 i Skoger og totalt 97 konfirmanter) 

o 100 døpte/medlemmer (24 i Skoger og totalt 124 døpte/medlemmer) 

 

2007-kullet (oppstart i 2021 og konfirmeres i 2022): 

o 66 påmeldte konfirmanter (8 i Skoger og totalt 74 konfirmanter) 

o 98 døpte/medlemmer (19 i Skoger og totalt 117 døpte/medlemmer) 

 

Undervisning: 

o Camp Corona i Konnerud kirke (bo-hjemme-leir) og høstleir på Aarholt-tunet 

o Undervisning i grupper ca 1-2 ganger i måneden mellom høstferien og konfirmasjonen, når 

det har vært mulig, og sms med korte filmer og noen utfordringer på sms (særlig rundt 

høytidene) når det ikke har vært mulig å samles. 

 

 

4.5 Diakoni 
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Kursiv er diakonale fellestiltak i Drammen, organisert gjennom Diakonforum. 

 

Diakoniutvalget 

Utvalget arbeider i tråd med «plan for diakoni for Den norske kirke”, med følgende 
arbeidsområder:        
1. Nestekjærlighet 
2. Inkluderende fellesskap 
3. Vern om skaperverket 
4. Kamp for rettferdighet 
Diakoniutvalget hadde 3 ordinære møte og 5 møter vedr Godhetsuka. 

 

Arbeidsgruppe under diakoniutvalget: Familiearbeid 

Arbeidsgruppa familiearbeid har fokus på forebyggende og støttende familiearbeid. 

 

Blomsterhilsen 

Vi ønsker å gi en oppmerksomhet til frivillige ved jubileum og kondolanse barn/ektefelle.  
 

 

NESTEKJÆRLIGHET 
 

INKLUDERENDE 
FELLESSKAP 

 

VERN OM  
SKAPERVERKET 

 

KAMP FOR 
RETTFERDIGHET 

 

Blomsterhilsen Formiddagstreff Oppreist tro-gruppe Fasteaksjonen 

Besøkstjeneste Kirkekaffe  
Barnehagen 

Misjonsprosjekt 

Godhets-dager 
 

Ungdomsklubb 
KommerU? 

Skaperverkets 
dag/Klimagudstjeneste 

Samarbeid med Kirkens 
Bymisjon om prosjektet 
”Gi det videre” 

Samtaler/sjelesorg Dagstur PREP-kurs for hele 
Drammen 

Kollekt 

Utekirken Familiemiddag 
torsdager 

Temakveld 
konfirmantforeldre 

Forbønn og 
bønnestasjoner 

Blomster i sorgen Åpent kirketorg Byttedag Universell utforming 

Allehelgens-
gudstjeneste 

Juletrefest Nattravning i 
samarbeid med 
Svensedammen skole 

Sponse deltakerbetaling 
for økonomisk 
vanskeligstilte 

Ulike gudstjenester Medarbeiderfest Turgrupper Støtte Julaftensfeiring i 
Norkirken for enslige 

Institusjons-andakter Babysang Volleyball kvinner 60+   

Åpen kirke Torsdagsbønn Klimafestivalen  

Kirkeskyss Oppfølging av frivillige   

Sognebud Fokus-middag og 
gudstjeneste 

  

Lunsj for etterlatte    

Sorggrupper i Sorg og 
Omsorg 
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Besøkstjeneste 

Vi ønsker å tilby besøk til de i vår menighet som ønsker det. I 2021 var 3 av våre frivillige  

besøkere i aktiv tjeneste, mens 2 besøkere venter på oppdrag. Vi samarbeider med 

forebyggende team på Konnerud. 

 

Godhetsdager 

Vi vil spre Guds godhet på Konnerud. Vi valgte å arrangere Godhetsdager 3 dager i september, 

istedenfor diakoniens dag.  

Vi delte ut ca 1000 boller og 1000 roser sammen med en hilsen fra Konnerud menighet, på 

Utekirken, Fredholt, ved Meny og Kiwi, ved Konnerudhallen, og på Sørvangen. Amicus barnehage 

delte ut på Konnerud bo- og service-senter, 

Mange frivillige deltok på utdeling, og mange bakte boller til utdeling. Dette ble dager med 

brobygging mellom kirken og andre på Konnerud, og mellom frivillige i menigheten. Vi sendte 

også en godhets-mail til alle menigheter i Drammen med velsignelse over deres arbeid. 

Bama Blomstertrading AS sponset oss med blomster, Esten Gressli sponset oss med klistrelapper 

med logo for Utekirken og Meny og Kiwi ga oss tillatelse til å stå utenfor butikkene. 

 

Samtaler/sjelesorg 

Vi tilbyr samtaler til mennesker som ønsker tros- eller livshjelp. 

 

Utekirke  

Utekirken oppstod som et tiltak for å holde kontakt med kirkens egne folk og i tillegg være en 

utstrakt hånd for andre folk på Konnerud da covid-19 kom til Norge i mars 2020.   

Utekirken utvidet og har hatt åpent mandag til fredag kl 12-13, og bemannes av frivillige. 

Bålpanna benyttes også ved Kommer’U og er et «symbol» på Konnerud kirkes tilstedeværelse. 

Blomster i sorgen 

Kransbinding-kurs som del av sorgbearbeiding i Konnerud kirke onsdag før allehelgens dag, i 

samarbeid med Kamille Blomster i Mjøndalen. Dette er et samarbeid Skoger og Konnerud 

diakoniutvalg har med de andre menighetene i Drammen. Invitasjoner sendes til alle som har 

mistet noen det siste året sammen med invitasjon til allehelgens-gudstjeneste. Ellers åpen 

invitasjon til alle som ønsker, og menighetene tilbyr skyss. Sang og musikk, appell, info fra Sorg 

og omsorg.  Diakoniutvalgene i Konnerud og Skoger er vertskap og stiller med servering av 

hjemmebakst. 12 deltakere i 2021. 

 

Allehelgens-gudstjeneste med åpen kirke 

Med et nyoppusset kapell kunne vi i år invitere til åpen kirke både før og etter allehelgens-

gudstjenesten. Det nyoppussede kapellet ble også holdt åpent for en kopp kaffe og litt prat på 

formiddager tirsdager, inntil det måtte stenges pga. den dyre strømmen. 

 

Institusjonsandakter 

Legge til rette for at beboere får møtt sine religiøse behov, og gi musikalske opplevelser. Andakt 

på Fredholt og Konnerud hver 14. dag. Pga covid-19 har det i perioder ikke kunnet holdes 

andakter. 
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Åpen kirke 

Vi vil legge til rette for bønn, ettertanke, lystenning og stille stund i kirken, og har åpent hver dag 

samtidig med Utekirke. Tirsdager er åpen kirke bemannet av diakon, som også har digital åpen 

kirke der man kan sende inn ønske om lystenning. Gjennomført mandag-fredag, unntatt skolens 

ferier. 

 

Kirkeskyss 

Vi ønsker å tilby skyss til og fra våre gudstjenester. Ingen har tatt kontakt om behov for dette 

tilbudet. 

 

Sorggrupper i Sorg og omsorg 

Den Norske kirke i Drammen er med i samarbeidet med Sorg og omsorg om sorggrupper, som er 

et kontinuerlig tilbud. 

 

Lunsj for etterlatte 

Diakonene i Drammen samarbeider om Lunsj for etterlatte en gang i måneden, for de som har 

opplevd å miste sin ektefelle/livsledsager. Lunsjsamlingene er uformelle og består av lunsj og 

samtale rundt sorg, savn og veien videre, og er i Strømsø menighetshus. Oppstart høsten 2021, 

og det t ble gjennomført 3 lunsj. 

Formiddagstreff 

Et sosialt, kristent fellesskap på dagtid med underholdning, andakt, allsang, bevertning og 

utlodning. Frivillige leder treffet, lager mat og står for gjennomføring. Totalt 4 treff i 2021, færre 

en vanlig pga covid-19. 

 

Kirkekaffe 

Vi ønsker å tilby et sosialt fellesskap etter alle våre gudstjenester. I 2021 ble det færre 

gjennomførte kirkekaffe. 

 

Ungdomsklubb Kommer’U? 

Se tidligere i årsmeldingen. 

 

Menighetens Dagstur  

Sosialt fellesskap, utflukt og nye opplevelser sammen med andre. Turen i 2021 ble dessverre 

avlyst pga covid-19. 

Åpent kirketorg                                                                                                                                 
Sosialt fellesskap på dagtid hver torsdag fra 11-13, med servering av kaffe og vafler. Drives av 
frivillige, og stab spiser lunsjen sin her. 6 treff ble gjennomført i 2021. 

Medarbeiderfest                                                                                                                                             
Vi ønsker å heie på, gi påfyll, inspirasjon og fellesskap til frivillige medarbeidere. Ikke 
gjennomført grunnet Covid-19. 

Babysang                                                                                                                                                  
Sosialt fellesskap for hjemmeværende med små barn på dagtid. 13 samlinger i høst. Og ingen på 
våren grunnet covid-19. 32 babyer var innom med sin mor eller far til en sangstund og til en 
samling med enkel bevertning i etterkant.  
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Torsdagsbønn                                                                                                                                             
Hver torsdag kl 9-10, unntatt i skolenes ferier, har det vært morgenbønn i kirken. Det er fra 5-10 
personer som deltar hver gang. 

Oppfølging av frivillige                                                                                                                                   
Vi ønsker å se, støtte, veilede og heie på våre frivillige. Diakoniutvalget har kommet med forslag 
til retningslinjer for oppfølging av alle frivillige i Konnerud. Kontinuerlig arbeid. 

Fokusmiddag og gudstjeneste 

Fellesskap i tro og liv, gjennom måltidsfelleskap og gudstjeneste. Målet er å nå ut til nye og yngre 

familier. Vi serverer varmt kveldsmåltid etter Fokus-gudstjenesten, men fikk kun gjennomført 3 

måltider i 2021 pga covid-19. 

 

Oppreist tro gruppe 

Samtalegruppe for ungdom. En arena for ungdom å stå opp for egne meninger, lære seg å sette 

grenser, vokse i den kristne tro og evt utvikle nettverk 2.års ledertrening hos oss. Ingen samlinger 

i 2021 pga covid-19. 

 

Skaperverketsdag/klimagudstjeneste 

Feire Guds skaperverk og fokus på vern om dette.  

 

PREP kommunikasjonskurs for par 

Vi ønsker å være en kirke som bryr oss om familier ved å tilby kurs i kommunikasjon for par. 

Dette ble avlyst i 2021 pga kursholder som måtte trekke seg i siste liten.  Skoger og Konnerud 

menigheter tilbyr kurset til halv pris for flere av deltakerne ved våre tiltak, som en gave fra 

menighetene. Egen invitasjon sendes til årets konfirmantforeldre, og de som har giftet seg eller 

døpt barnet sitt det siste året, i tillegg til alle foreldre med barn tilknyttet våre aktiviteter. Meget 

gode tilbakemeldinger fra deltakerne. PREP-kurset er et tilbud til alle menighetene i prostiet. Vi 

har en egen hjemmeside for relasjonsarbeid i prostiet, med ønske om å være en ressurs i dette 

arbeidet, samt reklamere for våre kurs: sammenomdet.no  

 

Temakveld for konfirmantforeldre 

Vi inviterer, i samarbeid med konfirmantansvarlige, foreldre til en temadag med foredrag med 

tema som kan styrke kommunikasjonen mellom foreldre og tenåringer. Vi vil være en kirke som 

bryr seg om familier, og målet er å være en bidragsyter for at foreldre skal jobbe for god 

kommunikasjon og forståelse for sitt barn. Høsten 2021 kunne vi ikke gjennomføre dette 

 

Byttedag                                                                                                                                                      

Legge til rette for og oppfordre til gjenbruk. Ble ikke gjennomført grunnet covid-19. 

Nattravning                                                                                                                                                      

Vi er med i nærmiljøsamarbeidet med Svensedammen skole med ansvar for nattravning på 

Konnerud. Vi bemanner «varmestue» for nattravningen og menigheten er med i 

nærmiljøsamarbeidet. Det ble gjennomført 7 ravninger i 2021, og 4 frivillige var tilknyttet 

arbeidet. 
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Turgrupper                                                                                                                                      

Vi har tur hver mandag kl 11 og hver onsdag kl 11, og disse går hver uke hele året. 

Volleyball 60+                                                                                                                              

Trim og sosialt fellesskap for kvinner 60+ er et felles tiltak for Den Norske kirke i Drammen. 

Fasteaksjonen 

Innsamling til Kirkens Nødhjelps arbeid. Bevisstgjøre konfirmanter på kampen om rettferdig 

fordeling av verdens ressurser. Fasteaksjonen ble i år en digital aksjon kombinert med challenges 

for konfirmantene. Dette ga god oppslutning, og det ble samlet inn kr 46 493,00 til Kirkens 

Nødhjelps arbeid fra Konnerud og Skoger.  

 

Misjonsprosjekt                                                                                                                    

Konnerud menighet har misjonsavtale gjennom NMS om prosjekt i Thailand.  

Prosjekt Gi-det-videre 

Målet er å hjelpe vanskeligstilte familier i byen vår. Oppfordre til gjenbruk og deling av utstyr til 

barn/unge. Et samarbeid med byens menigheter og Kirkens Bymisjon, lansert april 2013. Gi det 

videre er en kombinert virtuell nettløsning og lager som skal bidra til at barn i alderen 0-18 år i 

Drammen og omegn skal kunne få tilgang på brukt klær og utstyr som andre har tilgjengelig. 

Formålet er at barn og unge får mulighet til å delta i hverdagslig, organisert og sosiale aktiviteter, 

ved å nyttiggjøre seg av brukt utstyr andre har stående hjemme. Konnerud menighet bidrar 

økonomisk med fast sum og frivillige deltar i turnus. Avtalen skal revideres i 2022. 

 

Kollekt 

Fremme rettferdig ressursfordeling gjennom å oppfordre til å dele våre ressurser gjennom 

kollekten, samt å samle inn penger til menighetens arbeid. Kontinuerlig.  

 

Forbønn 

Vi ønsker å være med å be for menigheten, byen vår og verden. 

Forbønnstasjon under Fokus-gudstjeneste 1 gang i måneden, hvor du kan komme fram å bli bedt 

for. Bønnering bestående av frivillige som ber i sine hjem, når bønnebehov sendes ut. Det er i 

tillegg bønn i forbindelse med alle menighetsrådsmøter, en gang i måneden, og under 

lovsangsøvelsene før hver Fokusgudstjeneste, en gang i måneden. Kontinuerlig arbeid.  

 

Universell utforming 

Sikre at kirken og omgivelsene er på en slik måte at den kan brukes av flest mulig. Kontinuerlig 

arbeid. 

 

Sponse deltakerbetaling for økonomisk vanskeligstilte 

Vi ønsker å bidra til at alle gis mulighet til å delta i kirkens fellesskap. Kontinuerlig arbeid. 
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4.6 Utstillingsmontrene                                                                                                                    

I 2021 har det vært utstillinger i montrene ute. Utstillingen har hatt variert innhold, og rundt 

høytidene har temaene vært knyttet til dette. Frivillige og deler av staben har bidratt med 

utstillinger i montrene. I tillegg har barnehagen Amicus og konfirmantene laget noen av 

utstillingene dette året. Barnehager i menigheten har hengt opp ting de har laget til jul og påske. 

Til advent ble det laget en sokkel til Fredslyset – med flamme fra Betlehem – som skulle få lyse 

gjennom hele adventstiden. 

 

4.7 Menighetsbladet 

I 2021 har det kommet ut 4 blader, alle på 16 sider. 

Målet for Menighetsbladet i 2021 har vært å nå ut til både de som er faste kirkegjengere og de 

som sjelden eller aldri går i kirken – og være «en prekestol» ut til de som bor i de to geografiske 

menighetene. I tillegg er menighetsbladet et informasjonsblad ut til alle innbyggere i de to 

menighetene våre. Vi får ikke lengre sende invitasjon til dåp til foreldre, og vi får kun sende 

invitasjon til konfirmasjon til de som er døpt. Menighetsbladet når ut til alle husstander. 

 

4.8 Antazoa                                                                                                                                   

Antazoa er en misjonsforening tilsluttet Det norske misjonsselskap. Vi har møter en gang i 

måneden og de holder vi i kirkestua, Konnerud kirke. Vi starter møtene med andakt og 

salmesang. Det serveres kaffe/te til medbrakt tilbehør. Nå under Coronaen har hver enkelt tatt 

med til seg selv. Kvelden fylles med misjonsstoff, samtalegruppe og selvfølgelig hyggelig prat. Vi 

er 8-12 som samles. Det tas opp kollekt til NMS. Våren ble møtene avlyst pga smitterestriksjoner. 

Vi gikk på tur i mai og deltok på misjonsdagen på Solsetra. Høstens møter ble avholdt, 4 stk, 

mens desembermøtet ble avlyst.  
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5.0 Økonomi 
 

Driftsregnskap 

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet (Vedlegg 2A) 
Regnsk 
2021 

Reg. 
budsjett 

Oppr. 
Budsjett 

Avvik reg. 
budsjett 

Regnsk 
2020 

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659) 1 170 600 1 295 130 1 295 130 -124 530 1 099 594 

Refusjoner/overføringer (700-789) 823 916 99 000 99 000 724 916 677 482 

Statlige tilskudd (800-829) 40 000 2 500 2 500 37 500 0 

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839) 3 525 140 3 517 287 3 517 287 7 853 3 726 846 

Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859) 85 791 79 500 79 500 6 291 79 200 

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879) 253 483 206 500 206 500 46 983 169 203 

Sum driftsinntekter 5 898 930 5 199 917 5 199 917 699 013 5 752 325 

      

Lønn- og sosiale utgifter (010-099) 3 194 206 3 515 453 3 515 453 321 247 3 392 049 

Kjøp av varer og tjenester (100-299) 2 216 485 1 644 134 1 644 134 -572 351 1 896 752 

Refusjoner/overføringer (300-389:429) 389 944 125 000 125 000 -264 944 404 072 

Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429) 48 778 78 000 78 000 29 222 42 658 

Sum driftsutgifter 5 849 413 5 362 587 5 362 587 -486 826 5 735 531 

      

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 49 517 -162 670 -162 670 212 187 16 794 

      

Renteinntekter og utbytte (900-909) 2 722 7 000 7 000 -4 278 11 112 

Utlån, kjøp av aksjer og andeler mv (520-529) 0 0 0 0 12 500 

Netto finansinntekter/-utgifter 2 722 7 000 7 000 -4 278 -1 388 

      

Avskrivinger (590) 59 051 59 051 59 051 0 10 068 

Motpost avskrivinger (990) -59 051 -59 051 -59 051 0 -10 068 

NETTO DRIFTSRESULTAT 52 239 -155 670 -155 670 207 909 15 406 

      

Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930) 610 513 610 513 610 513 0 289 842 

Bruk av disposisjonsfond (940-949) 377 694 585 603 585 603 -207 909 618 035 

Sum bruk av avsetninger 988 207 1 196 116 1 196 116 -207 909 907 877 

      

Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530) 429 932 429 932 429 932 0 112 407 

Avsatt til disposisjonsfond (540-549) 610 513 610 513 610 513 0 289 842 

Overført til investeringsregnskapet (570) 0 0 0 0 340 453 

Sum avsetninger 1 040 445 1 040 445 1 040 445 0 742 702 

      

REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK 0 0 0 0 180 581 
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Balanse 

Konto 2021 2020 Diff 

    

Anleggsmidler    

52100 - Aksjer Kirkelig gravferdshjelp AS 12 500 12 500 0 

52401 - Flygel (anleggsmiddel) 50 356 60 424 -10 068 

52404 - Kjøkken 440 843 489 826 -48 983 

SUM ANLEGGSMIDLER 503 699 562 750 -59 051 

    

Omløpsmidler    

51003 - Kasse Amicus barnehage 1 000 1 000 0 

51011 - Bundne bankinnskudd (Skattetrekk) Amicus 114 713 0 114 713 

51020 - Bankinnskudd innland 1 325 866 242 563 1 083 303 

51021 - Bankinnskudd innland Konnerud konfirmant 0 504 067 -504 067 

51022 - Bankinnskudd innland Konnerud M.senter 0 228 148 -228 148 

51023 - Bankinnskudd innland Nattcup 0 50 175 -50 175 

51024 - Bankinnskudd innland Amicus barnehage drift 1 309 186 1 352 820 -43 634 

51300 - Kundefordringer (reskontro) 176 939 87 227 89 712 

51310 - Forskuddsbetalte kostnader 8 805 4 165 4 640 

51311 - Forskuddsbetalt forsikring Amicus 3 854 0 3 854 

51315 - Kortsiktige fordringer interim 0 9 131 -9 131 

51321 - Kortsiktige fordringer 19 633 0 19 633 

51351 - Inngående MVA kompensasjon 59 977 421 189 -361 212 

51352 - Inngående MVA kompensasjon Amicus 266 009 0 266 009 

51365 - Kortsiktige fordringer mot private 0 7 837 -7 837 

51366 - Kortsiktige fordringer Amicus 4 425 60 201 -55 776 

51367 - Mellomoppgjør Konnerud sokn. Amicus 316 228 0 316 228 

51368 - Kundefordringer Barn Nett. Amicus 42 843 0 42 843 

SUM OMLØPSMIDLER 3 649 478 2 968 523 680 955 

    

SUM EIENDELER 4 153 177 3 531 273 621 904 

    

Egenkapital    

Ubundne fond    

55600 - Disposisjonsfond 179 239 10 817 168 422 

55601 - Ungdomsarbeid disposisjonsfond 0 -246 979 246 979 

55602 - Konnerud m.senter disposisjonsfond 0 -75 208 75 208 

55604 - Barn og unge disposisjonsfond -299 392 -145 968 -153 424 

55609 - Diakoni disposisjonsfond -1 059 322 -775 651 -283 671 

55611 - Amicus barnehage disposisjonsfond -1 527 701 -1 252 397 -275 304 

55612 - Natt Cup disposisjonsfond -11 030 0 -11 030 

    

55950 - Regnskapsmessig mindreforbruk 0 -180 581 180 581 

    

55990 - Kapitalkonto -503 699 -562 750 59 051 

SUM EGENKAPITAL -3 221 905 -3 228 717 6 812 
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Konto 2021 2020 Diff 

    

Gjeld    

53200 - Leverandørgjeld (reskontro) -79 923 -298 056 218 133 

53201 - Leverandørgjeld (reskontro) Amicus -180 024 0 -180 024 

53321 - Forskuddstrekk. Amicus -114 709 0 -114 709 

53352 - Fagforeningskontingent. Amicus -448 0 -448 

53650 - Kortsiktig gjeld annet -316 228 0 -316 228 

53801 - Arbeidsgiveravgift Amicus -77 953 0 -77 953 

53811 - Arbeidsgiveravgift ferielønn opptj.år. Amicus -16 853 0 -16 853 

53911 - Påløpte feriepenger. Amicus -119 522 0 -119 522 

53930 - Påløpte kostnader -25 610 -4 500 -21 110 

SUM KORTSIKTIG GJELD -931 270 -302 556 -628 714 

    

SUM GJELD OG EGENKAPITAL -3 221 905 -3 531 273 -621 904 

    

Driftsregnskapet viser totalt ett positivt netto driftsresultat på kr 52 239 og et regnskapsmessig  

mer-/mindreforbruk på kr 0,- etter strykninger. 

Driftsregnskap Amicus barnehage viser et positivt netto driftsresultat på kr 55 911. 

 

På grunn av strykningsbestemmelsene i forskriftens § 17 er bruk av disposisjonsfond (940-949) 

blitt redusert med kr -207 909 (i forhold til regulert budsjett),  

slik at regnskapsmessig mer-/mindreforbruk blir kr 0,- 

 

Kommentarer avvik budsjett driftsregnskap 

Menighetsrådet har ikke vedtatt regulert budsjett. 

 

Refusjoner/overføringer (700-789), avvik kr 724 916,- 

Ikke budsjetterte refusjon sykepenger, momsrefusjon og andre refusjoner for Barnehagen 

 

Lønn- og sosiale utgifter (010-099), avvik kr -321 247,- 

Mindre lønnskostnader i barnehagen enn budsjettert 

 

Kjøp av varer og tjenester (100-299), avvik kr 572 351,- 

Mer bruk av vikarer i barnehagen enn budsjettert. 

 

Refusjoner/overføringer (300-389;429), avvik kr 264 944,- 

Ikke budsjettert momskompensasjon for barnehagen. 

 

Generelt. 

Generelt er det en del avvik på kontonivå på både utgiftssiden og inntektssiden. 

Mye av dette skyldes coronasituasjonen med generelt lavere aktivitetsnivå. 

 

Fra 01.09.2021 er regnskap og lønn for Amicus barnehage flyttet fra fellesrådet til ekstern 

regnskapsfører. Regnskapet til Amicus er konvertert inn i totalregnskapet for menighetsrådet. 

 

Konnerud menighet har i løpet av året opplevd en stor velvillighet fra flere virksomheter på 

Konnerud som har gitt gevinster til inntekt for menighetens arbeid.  
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Disponering regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 

 

Resultat Prosjekt Beløp Disponering Konto 

Regnskapsmessig mindreforbruk 37005 - Formiddagstreff 14 054,32 Avsettes disp. fond 55609 

Regnskapsmessig mindreforbruk 37010 - Nattcup 4 004,00 Avsettes disp. fond 55612 

Regnskapsmessig merforbruk 37009 - Menighetsblad -32 553,90 Bruk av disp.fond 55600 

Regnskapsmessig merforbruk 37001 - Konnerud kommer'u -5 880,39 Bruk av disp.fond 55604 

Regnskapsmessig mindreforbruk 37012 - Konfirmantarbeid 19 706,48 Avsettes disp. fond 55604 

Regnskapsmessig mindreforbruk 375 - Amicus barnehage 55 980,76 Avsettes disp. fond 55611 

Regnskapsmessig mindreforbruk 37011 - KidSing 11 572,80 Avsettes disp. fond 55600 

Regnskapsmessig mindreforbruk 37013 - Diakoni 53 727,57 Avsettes disp. fond 55609 

Regnskapsmessig merforbruk 37002 - Etter skoletid -1 102,48 Bruk av disp.fond 55604 

Regnskapsmessig mindreforbruk 37006 - Søndagsskole 960,00 Avsettes disp. fond 55604 

Regnskapsmessig merforbruk 37008 - Menighetssenter -135 317,14 Bruk av disp.fond 55600 

Regnskapsmessig mindreforbruk 37007 - GMM 7 607,70 Avsettes disp. fond 55604 

Regnskapsmessig mindreforbruk 37000 - Menighetsråd 5 797,78 Avsettes disp. fond 55600 

Regnskapsmessig mindreforbruk 37014 - Musikk 1 442,50 Avsettes disp. fond 55600 
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6.0  Amicus menighetsbarnehage  
 

Ansatte 

Tonje Kleverud; styrer 50% fram til 1.8.21, 100%; styrer og pedagog 

Jonas Knutsen; pedagogisk leder 

Marie Falk Like; barnehagelærer fra 1.7.21 

Piotr Kopcynski; barne og ungdomsarbeider 

Ellen Dahl Nakopuolou; pedagogisk medarbeider 

Kjersti Mortensen; pedagogisk medarbeider 

Antall barn pr 31.12.21; 

6 barn under tre år og 14 over tre år 

 

Årsplan og mål                                                                                                                     

Amicus barnehage vil gjennom leken gi barna en god start på livet. Vi vil gjøre barna sosial 

kompetente gjennom lek og samspill, slik at de blir trygge på seg selv og får en god selvfølelse» 

 

Nærmiljø                                                                                                                                                           

Vi er opptatt av å bruke og bli kjent med hele Konnerud, derfor bruker vi mye nærmiljøet og 

skogen. Vi har også et viktig samarbeid med Konnerud bo- og servicesenter om «livsglede for 

eldre». 

 

Samarbeid med kirken                                                                                                             

Trosopplæreren har hatt samlinger med 4 og 5 åringene våre. Hun har hatt ulike temaer og brukt 

mye kirkerottene. Vi ser også at flere av våre barn bruker kirken ellers blant annet til gøy med 

musikk. Barnehagen har ikke fått deltatt på formiddagstreff i 2021 pga restriksjoner.  

 

 

 
 


