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Presentasjon av nytt menighetsråd i gudstjenesten 17.11.19. 

F.v: Hilde Margrete Oftebro, Hanne Kristin Høybråten, Karin Christoffersen, Lena Kristin Nedberg, Anita Westby Rygh, Monica 
Juvet, Kate Lindgren, Dag-Arne Tveten, Micael Torgersen, Marit Seljevold Bergem og Andreas Devlin.  

Bill Roger Høiback var dessverre ikke med på bildet.  
Foto: Arnstein Hardang 

 

Forside:  
Christine Holmsen Hjellum (tegning) 

Ingrid Skar Auvi (foto) 
AD Arkitekter (illustrasjon av nye Mjøndalen kirke) 
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Året 2020 i Mjøndalen menighet 
 
Kirkelovens § 9 definerer rådets oppgaver: Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet 
henvendt på alt som kan vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli 
rikelig forkynt, syke og døende bli betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge 
samlet om gode formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. Menighetsrådet har ansvaret for 
at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni innarbeides og utvikles i soknet. 
 

Menighetsrådets visjon for arbeidet i menigheten 
 

MJØNDALSKJERKA FOR ALLE 
 
Vi har mye å være takknemlige for i Mjøndalen menighet. Vi er takknemlige for at så mange 
frivillige velger å bruke tid og krefter og energi på å være med på å bidra i Mjøndaleskjerka for 
alle. Ikke minst er vi takknemlige over at vi fikk et så godt og solid menighetsråd, som tiltrådte 
i november 2019. Rådet har i 2020 jobbet med mange og viktige saker.  
 
2020 var et spesielt år for Mjøndalen menighet, og det vil årsrapporten bære preg av. Årsmøtet 
som skulle blitt gjennomført 12. mars 2020 (dagen Norge stengte ned pga coronapandemien) 
ble flyttet til 8. november 2020. Mange gudstjenester har dessverre ikke blitt gjennomført men 
gjennom året har nye ting skjedd som vi tidligere ikke har gjort før; blant annet flere digitale 
sendinger og året ble avsluttet med en flott julaftengudstjeneste på Consto Arena.  
 
Takk til alle ansatte, rådsmedlemmer, frivillige medarbeidere og samarbeidspartnere for all 
innsats og støtte i 2020! 
 
Mjøndalen 15. februar 2021 

 
Kate Lindgren  
Leder Mjøndalen menighetsråd   

 
Foto: Knut Johan Finquist 

Årsrapporten ble vedtatt i Mjøndalen 
menighetsråds møte 15.02.2021 (sak 009/21) 
sammen med regnskap for 2020 (sak 007/21). 
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1.0 Menighetsrådet 
 

1.0 Menighetsrådets sammensetning: 

Kate Lindgren – leder 

Monica Juvet – nestleder 

Marit Seljevold Bergem 

Hilde Margrete Oftebro 

Micael Torgersen 

Anita Westby Rygh 

Andreas Devlin 

Bill Roger Høiback 

 

Varamedlemmer: 

Lena Kristin Nedberg 

Karin Christoffersen 

Hanne Kristin Høybråten 

Dag-Arne Tveten 

 

Alle utvalg, komiteer og grupper med representanter: 
 
Arbeidsutvalget 
Kate Lindgren, Monica Juvet, Ingrid Skar Auvi, Hilde Mari Ski, Christine Holmsen 
Hjellum, Arnstein Hardang (vara for Christine Holmsen Hjellum). 
 
Gudstjenesteutvalget 
Ann Kristin Van Ziip Nilsen, Anne Støten Winther, Marit Seljevold Bergem, Kate 
Lindgren, Christine Holmsen Hjellum, Arnstein Hardang og Jostein Dalebø. 
 
Kulturutvalget 
Dag-Arne Tveten, Hilde Margrete Oftebro, Hanne Høybråten, Anne Mari Nedberg og 
Jostein Dalebø. 
 
Diakoniutvalget 
Monica Juvet, Kate Lindgren, Lena Kristin Nedberg, Karin Christoffersen og Knut Johan 
Finquist. 
 
Trosopplæringsutvalget 
Solveig Angell, Marit Seljevold Bergem og Hilde Mari Ski. 
 
Økonomiutvalget 
Monica Juvet og Anita Westby Rygh. 
 
Redaksjonskomiteen 
Øyvind Brock, Ann Kristin Van Ziip Nilsen, Jørn Gjennestad og Arnstein Hardang. 
 
Fasteaksjonsgruppa 
Anne Mari Brekkenes, Monica Juvet, Marit Seljevold Bergem og Ingrid Skar Auvi 
 
Utsmykningskomiteen 
Einar Olsen, Bill Høiback og Jostein Dalebø. 
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Byggeprosjektkomite 
Einar Olsen, Bill Høiback, Marit Seljevold Bergem, Anita Westby Rygh, Christine 
Holmsen Hjellum og Lars Olav Bøe.  
 
Alterdukgruppe (2020) 
Anne Støten Winther, Marit Eikstad Micaelsen, Marit Seljevold Bergum og Kjersti 
Nikkerud Tveten og Gunlaug Bollerud. 
 
Jubileumskomite (Mjøndalen kirke 40 år i 2023) 
Kate Lindgren og Christine Holmsen Hjellum. 
 
Utleiekomite 
Kate Lindgren, Andreas Devlin, Micael Torgersen og Ingrid Skar Auvi. 

 
Representasjon i styrer og råd 
Drammen kirkelige fellesråd: Representant: Bill Høiback. Vara: Micael Torgersen. 
DOTL (Drammen og Omegn Tros- og Livssynsforum). Kontakt: Karin Christoffersen. 
Felleskomiteen (økumenisk samarbeid). Kontakt: Christine Holmsen Hjellum og Kate 
Lindgren. 
Kirkens Bymisjon. Representant: Kate Lindgren. Vara: Monica Juvet. 
Kvinnenes internasjonale bønnedag. Kontakt: Kate Lindgren. 
Kirkens Nødhjelp. Kontakt: Monica Juvet. 
Kirkens SOS. 
NMS (Norsk misjons selskap). Mjøndalen menighet har misjonsavtale gjennom NMS. Vi 
samarbeider med Det Norske Misjonsselskap om et helhetlig utviklingsarbeid i Etiopia. 

 
Antall menighetsrådsmøter 
Det er avholdt 8 ordinære menighetsrådsmøter (herav 1 telefonmøte i april). 
Menighetsrådsmøte i mars ble avlyst. Det er avholdt 9 arbeidsutvalgsmøter (herav 1 
telefonmøte). Det er avholdt 1 menighetsmøte (menighetens årsmøte) som ble utsatt fra 
12. mars til 8. november.  

 
Antall saker til behandling i menighetsrådet: 47 

 
Viktige saker for menighetsrådet i året som har gått 

• Juletrefest 2. januar. 

• Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 31. mars: Bøsseinnsamling avlyst men det ble 
opprettet digital innsamling på Facebook. Totalt kom det inn kr 34 020 fra 
Mjøndalen sokn.   

• Regnskap og budsjettarbeid og valg av revisor for Mjøndalen menighetsråd. Se 

under punkt 4.11 i denne årsrapporten.          

• Utleie – utleiekomite (sak 009/20, 021/20, 025/20, 026/20, 032/20). 

• Valg av representant og vararepresentant i Kirkens Bymisjon (sak 013/20). 

• Utsettelse av konfirmasjonsgudstjenestene 2020. Ble flyttet fra mai til september 

(sak 015/20). 

• Vedlikeholdsbehov Mjøndalen kirke (sak 018/20). 

• Endring av gudstjenesteforordningen (sak 023/20) 

• Arbeidet med bygging av nytt klokketårn og inngangsparti ble igangsatt høsten 

2020. Komite for åpning av nytt inngangsparti og tårn ble opprettet (sak 034/20). 

Kantor Jostein Dalebø laget ny musikk til åpningen av Mjøndalen kirkes nye 

klokketårn og inngangsparti (sak 016/20). 

• Menighetsmøte avholdt i kirkerommet 8. november (utsatt fra 12. mars). 

• Valg av ny leder, nestleder og referent for 2021 (sak 041/20). 
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2.0 Administrasjon  
 
Staben består av: 
Sokneprest: Christine Holmsen Hjellum (100%) 
Kapellan: Arnstein Hardang (100%)  
Kantor: Jostein Dalebø (100%) 
Soknediakon: Knut Johan Finquist (100%) 
Menighetspedagog/menighetsforvalter: Hilde Mari Ski (100%) 
Menighetssekretær: Ingrid Skar Auvi (90%) 
Kirketjener (65%) og gravplassmedarbeider (35%): Roar Svendsen 
Ass. Kirketjener: Benjamin Lindbjør (7%) 
 
 

 
 
 

 
Staben i Mjøndalen kirke: 

F.v. bakerste rad: Roar Svendsen, Christine Holmsen Hjellum, Knut Johan Finquist og Arnstein Hardang. 
F.v. første rad: Jostein Dalebø, Ingrid Skar Auvi og Hilde Mari Ski. 

Foto: Jørn Gjennestad 
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3.0 Statistikk fra kirkelig årsstatistikk  
 
Tallene for 2020 gir dårlig sammenligningsgrunnlag pga. Covid-19, særlig gjelder dette 
tallene knyttet til gudstjenestene. Det er en nedgang i antall døpte i 2020 etter en oppgang i 
2019. Antall gravferder økte i år, til sammenligning med det uvanlig lave tallet i 2019. Dette 
er naturlige variasjoner.  
 
De digitale produksjonene er ikke regnet med i kirkelig årsstatistikk (kun direkte strømmede 
gudstjenester), se under punkt 4.10 for mer informasjon om disse. Konfirmanttallet holder 
seg stabilt.  
 
Vi ser en markant nedgang i offergaver dette året, som følge av nedstengningen. Dessverre 
er også den faste givertjenesten synkende. Av det totale beløpet kr 34 465 offer til andre ble 
kr 18 657,- gitt i offer til misjonsprosjektet.  
 
 

 2018 2019 2020 

Antall medlemmer: 6558 6488 6420 

    

Antall døpte i Mjøndalen sokn 35 51 25 

Dåp i Mjøndalen kirke 20 34 14 

    

Antall konfirmerte i Mjøndalen kirke 65 67 69 

    

Antall vigsler i Mjøndalen kirke 1  0  2 

    

Antall gravferder 81 60 74 

Gravferder i Mjøndalen kirke 41 28 29 

    

Antall gudstjenester i soknet avholdt søn- og 
helligdager: 

52 60 34 

Antall deltakere på gudstjenester avholdt søn- 
og helligdager: 

3788 4797 2207 

Antall gudstjenester i soknet avholdt utenom 
søn- og helligdager: 

48 45 29 

Antall deltakere på gudstjenester avholdt 
utenom søn- og helligdager: 

2175 1957 657 

    

Antall gudstjenester i soknet avholdt totalt: 100 105 63 

Antall deltakere på gudstjenester avholdt totalt: 5963 6754 2864 

    

Antall deltakere nattverd 1651 1739 881 

    

Antall konserter 9 14 7 

Antall kulturarrangementer 1 1 1 

    

Offer til egen virksomhet 74 550 77490 46 944 

Offer til andre 51 008 73 547 34 465 

Fast givertjeneste 16 000 13 750 11 800 
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4.0 Menighetsrådets virksomhetsområder i 2020 

 
Våre satsingsområder for året var: 
 
1.Ferdigstille byggeprosjekt og oppgradering/vedlikeholdsplan for kirken 
Se under punkt 4. 9. 
2.Dåp (nasjonal satsing).  
Denne satsingen ble veldig annerledes enn planlagt. Videreføres i 2021.  
3.Videreføre arbeid for økt gudstjenestedeltakelse (eks. Temagudstjenester). 
Se under punkt 4.1. 
4.Planarbeid. 
Menighetsrådet har kommet i gang med planarbeidet og viderefører dette i 2021. 
 

4.1 Gudstjenester og kirkelige handlinger 
Ansvarlig: Sokneprest Christine Holmsen Hjellum og fungerende sokneprest/kapellan 
Arnstein Hardang 
 
Prestetjenesten i Mjøndalen sokn 2020 
Menigheten ble en del av Drammen prosti 01.01.2020, etter mange år i Eiker prosti. Prost, 
Kjell Ivar Berger, har vært administrativ leder av prestetjenesten i prostiet. Prostens kontor er 
i Albums gate, Bragernes. Sokneprest Christine Holmsen Hjellum og kapellan Arnstein 
Hardang har Mjøndalen som primærsokn for sin prestetjeneste. Det er et godt samarbeid i 
prestetjenesten. Hjellum har vært sykemeldt fra 01.10, 100 %. Vikarer til enkelttjenester. 
Hardang har vært fungerende sokneprest. 
 
Samarbeid mellom Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter  
Prestene i Nedre Eiker kommune samarbeider om gravferder. Vi har god erfaring med 
tjenestedager. Vi har fortsatt praksisen med å stenge for gravferder på torsdager slik at det 
nå er gravferder tirsdag, onsdag og fredag. Vi tilbyr 8 ulike gravferdstidspunkt, og har 
kapasitet til å ta inntil 6 gravferder pr. uke. Det er også et organisatorisk samarbeid knyttet til 
avvikling av vielser og gudstjenester om sommeren og rundt høytider (romjulssøndag, 
nyttårsdag, skjærtorsdag, langfredag og påskenatt), samt Torgmesse på Mjøndalen torg i 
mai/juni (avlyst i 2020). Prester og kantorer i menighetene arrangerte vigselssamling for 
sesongens kommende ektepar 5. mars. I perioden mai – september fant de fleste 
gravferdsseremoniene sted i Mjøndalen kirke av hensyn til smittevask. Fra uke 40 har 
Mjøndalen kirke vært stengt for gravferdsseremonier som følge av byggeprosjektet ved 
kirken. Alle seremonier har da funnet sted i Nedre Eiker kirke eller Nedre Eiker kapell.  
 
Noen glimt fra gudstjenestelivet 2020  
Det har vært et variert gudstjenestetilbud i menigheten. Høymesser, familiemesser og ulike 
temagudstjenester (se gudstjenesteutvalgets årsmelding). Vi var i gang med markering av 
fastetiden med en forenklet gudstjenesteliturgi, da hele Norge stengte ned som følge av 
Covid-19. Digitale produksjoner ble laget. Vi fikk jobbet kreativt, opplevde mestring og 
kompetanseutvikling, men savnet menighetens fysiske tilstedeværelse. Det ble verken 
torgmesse, gudstjenester på Tabor eller Ytterkollen grendehus dette året. Vi åpnet opp igjen 
for gudstjenester i pinsen, da med begrenset antall tilstede. Avstandsregel på 1 meter 
mellom husstander ga plass til 68 i kirkerommet og 20 i kirkestua, i tillegg til medvirkende.  
 
I oktober hadde vi ansvaret for den økumeniske gudstjenesten; menighetene i 
Felleskomiteen samles en gang i året for å feire gudstjeneste og i år var den i Mjøndalen 
kirke 25.10.20, på bots- og bønnedag. Det ble en flott gudstjeneste, men vi kunne dessverre 
ikke arrangere kirkekaffe – et stort savn; det sosiale fellesskapet er noe av hovedpoenget 
med fellesgudstjenesten sammen med det å se hverandres særpreg. 
 



Side 9 av 40 

 
 
8. november var siste gudstjeneste i kirken, da stengte det ned igjen på nytt (på Østlandet). 
Da ble også avstandsregelen økt til to meter, samt en maksbegrensning på 50 i alle landets 
kirker (ble aldri aktuelt for oss). Året ble avsluttet med en fantastisk julaftensgudstjeneste 
utendørs, på Consto Arena.  
 
 

 
Julaftensgudstjeneste på Consto Arena. Foto: Hilde Mari Ski 

 
 
 
Det har det blitt avholdt gudstjenester i Mjøndalen kirke etter forordnet gudstjenesteplan i 
periodene det har vært tillatt.  
 
I tillegg er det som hovedregel morgenbønn hver tirsdag morgen, og hver første tirsdag i 
måneden feires det morgenmesse. Dette har blitt gjennomført i periodene da det ikke var 
stengt eller ikke anbefalt.  
 
Det er jevnlig familiemesser med deltagelse av barn gjennom ulike trosopplæringstiltak. Det 
er få barn som kommer uten invitasjon. Det er et ønske å skape et miljø rundt 
familiemessene slik at det bygges opp en fast kjerne. Her er ett eksempel på gudstjeneste 
med et litt annet preg:  
  
Høsttakkefest familiemesse ble avholdt for tredje gang sammen med utdeling av 4-årsbok. 
Speiderne deltok i gudstjenesten og pyntet med masse fra høstens grøde. Kirkekaffe med 
lapskaus etter gudstjenesten. Et flott og godt samarbeid! 
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                                  Høsttakkefest familiemesse 13.09.20. Foto: Petter Normann Dille 
 
 
Det var planlagt flere gudstjenester som vi ikke kunne gjennomføre, enten fordi det var 
stengt eller smittevernregler som gjorde det for krevende.  
 
Prestetjenesten i trosopplæring, skole-kirke og tilstedeværelse på institusjoner 
Prestene leder de månedlige dåpssamlingene sammen med menighetspedagogen og har 
enkeltsamtaler ved behov. I 2020 var det flere enkeltsamtaler enn tidligere år pga. 
smittevernreglene. Prestene bidrar også på trosopplæringstiltak knyttet til gudstjenestene. 
  
Kontakten med skolene er i hovedsak knyttet til planlegging og gjennomføring av 
skolegudstjenestene i advent. Steinberg skole har ikke ønsket julegudstjeneste fra 2016. Det 
ble gjort opptak av skolegudstjenesten med 3. trinn på Åsen skole. Dette ble vist samtidig i 
alle klasserom. Gode tilbakemeldinger. Det ble dessverre ikke skolegudstjenester med 
Mjøndalen skole og Veiavangen ungdomsskole pga. de gjeldende smittevernreglene. 
Kapellanen var sammen med rektor innom alle klassene på 9. og 10. trinn for å ønske god 
jul. Godt samarbeid med skolenes ledelse.   
 
Det var planlagt jevnlige samlinger, gudstjenester og andakter ved institusjoner i soknet 
(Haglund og Bråta). Etter 12. mars har det ikke skjedd noe. Det er knyttet noe usikkerhet 
rundt hvordan samarbeidet med Haglund blir fremover, da deres sammensetting av beboere 
er i endring. Til jul laget vi en julegudstjeneste som ble vist på alle institusjonene i 
kommunen, via deres YouTube-kanal. Prestene er også tilgjengelige for samtaler med 
mennesker etter behov, det har vært en økende trend i antall samtaler gjennom dette året.  
  
Glimt fra sokneprestens tjeneste 
Sokneprest Christine Holmsen Hjellum har hatt sete i Mjøndalen menighetsråd og 
Taborstyret. Soknepresten har hovedansvar for kontakten med felleskomiteen (samlinger for 
ledere i de ulike kristne menighetene i Nedre Eiker), Bråta og andre samarbeidsorganer og 
prosjekter. Hun er tillitsvalgt som leder for TeoLOgene i Drammen prosti. Soknepresten 
hadde i perioden mars-mai en ukentlig hilsen som ble lagt ut både på Facebook-siden og 
YouTube-kanalen til menigheten.  
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Soknepresten stiller opp flokken under  

innspilling til Drammen kommunes digitale 17. maifeiring. 
Foto: Arnstein Hardang 

 
Glimt fra kapellanens tjeneste 
Kapellanen har hovedansvar for organisering av konfirmantundervisningen i menigheten. 
Kapellanen har også et delansvar som voksenleder i NETS og kontakten med Haglund. Han 
sitter som nestleder i lokallagsstyret til Presteforeningen (fungerende leder siden august) og 
ble i mars valgt inn i stiftsstyret til Presteforeningen i bispedømmet. I tillegg er han inne i sitt 
tredje år som feltprest i Heimevernet.  
 
Året bød på mange nye utfordringer, og vi fikk gjort mange digitale produksjoner der flere av 
oss var både foran og bak kameraet, og selv stod for redigeringen. Dette året ble det også 
mange oppslag i media; i radio, avis (Drammens Tidende og Vårt Land) og TV (NRK, både 
nasjonalt og regionalt). Det var mange høydepunkter dette året; med Coldplaygudstjeneste, 
digital satsning og julaften på Consto Arena, for å nevne noe. Kapellanen var fungerende 
sokneprest på tampen av året.  
 
 

  
Foto: Rune Folkedal, Drammens Tidende / Caroline Bækkelund Hauge, NRK 
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Gudstjenesteutvalget har siden desember 2019 bestått av: 
Ann Kristin van Zijp Nilsen, Anne Støten Winther, Marit Bergem, Kate Lindgren, Arnstein 
Hardang, Jostein Dalebø og Christine Holmsen Hjellum. 
 
Gudstjenesteutvalgets mandat: 
1. Gudstjenesteutvalget skal være et rådgivende organ for menighetsrådet i spørsmål som 
har med gudstjenestelivet å gjøre; i den sammenheng kan også utvalget bli bedt om å 
forberede saker for rådet. 
 
2. Utvalget skal ha et spesielt ansvar for å bidra til utvikling av menighetens gudstjenesteliv 
ved å dra veksler på ansatte og frivilliges kompetanse i møte med menighetens behov. 
Utvalget bes også jobbe med overordnende strategier og konkrete tiltak som kan inspirere 
og motivere til økt gudstjenestedeltagelse, samt utvikle frivillige medarbeideres medvirkning i 
gudstjenestelivet.  
 
3. Utvalget konstituerer seg selv ved første møte. Utvalget skal til enhver tid bestå av: Prest, 
kantor og minst ett eller flere medlemmer fra menighetsrådet. Menighetsrådet ser det som 
viktig at utvalget er bredt sammensatt og at kontinuitet i utvalget blir ivaretatt. Menighetsrådet 
ser på utvalgets sammensetning hvert 2. år.  
 
Året 2020 
Utvalget har avholdt to møter: 26.02 og 17.11. Utvalget fokuserte særlig på arbeidet med 
temagudstjenester og startet arbeidet med justering av lokal grunnordning og musikk til de 
liturgiske leddene i samarbeid med Nedre Eiker menighet. 
 
19. januar, Strikkegudstjeneste: Meget godt samarbeid med strikkegruppa i menigheten. 
Positive tilbakemeldinger. Ønskelig å gjenta. Journalist fra Drammens Tidende laget en flott 
sak og omtale. 
 

   
 

   
Foto: Margrethe Torsøe, Drammens Tidende 
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16. februar, Coldplaygudstjeneste: Kveldsgudstjeneste der blant annet konfirmantene og 
foresatte deltok. Band og lyssatt kirkerom. Runar Reknes, NETS og frivillige bidro. Positive 
tilbakemeldinger. Ønskelig å gjenta. 
 

     
  

 
Foto: Knut Johan Finquist 

 
23. februar, Jazzmesse: Gode toner på fastelavnssøndag. Ruud/Krogh jazz group deltok. De 
spilte musikk av Duke Ellington og spilte til salmene. Salmene hadde jazz og gospel preg, og 
tre av dem på engelsk. Positiv erfaring.  
 
25. oktober, Gospelmesse: Skulle vært arrangert for første gang i forbindelse med 
gudstjenesten for felleskomiteen, som dette året var i Mjøndalen kirke. Ble avlyst pga. 
korona, gjennomført som vanlig høymesse med Nedre Eiker kirkekor som medvirkende. 
Ønskelig å gjennomføre gospelmesse på et annet tidspunkt.  
 
22. november, Folketonemesse: Skulle vært arrangert for tredje gang, men ble avlyst pga. 
korona. Ønskelig å gjenta.  
 
Torgmessa 7. juni ble avlyst. Julaftensgudstjeneste på Consto Arena ble gjennomført med et 
godt samarbeid med MIF, og mellom stab, menighetsråd, NETS og andre frivillige.  
 
Vox Egeri øver i Mjøndalen kirke, og de bidrar 3 ganger i halvåret, fortrinnsvis i 
gudstjenester. 
 
Månedens salme 2020 
Januar: 89 Hør nå godt nytt  

Februar: 547 Syng for Herren hele verden 

Fastetiden: 720 Alt som lever, alt som trues 

Påsketiden: 207 Livet vant dets navn er Jesus 

Sommersalme: 371 Om alle mine lemmer 

September: 320 Ærens konge 

Oktober: 743 Velsignet være dere som 

November: 882 Eg veit i himmerik ei borg 
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Selv om 2020 ble et spesielt år fikk vi gjennomført flere temagudstjenester i januar og 
februar. Vi erfarte også at medier som både Drammens Tidende og NRK Buskerud viste 
interesse for temagudstjenestene i Mjøndalen kirke.  
 
Mellom 12. mars og slutten av mai var det ingen fysiske gudstjenester i kirken. Fra 1. 
pinsedag til og med 8. november var det gudstjenester med begrensninger for antall som 
kunne være tilstede. Det var også den siste gudstjenesten i 2020, som følge av ny 
nedstengning.  
 
Vi ser at det er behov for flere frivillige; det trengs rekruttering av flere kirkeverter og 
klokkere.  
 
Avsluttende betraktninger 
I 2020 startet vi som del av nye Drammen prosti. Både sokneprest og kapellan har bidratt 
som tillitsvalgte i prostiet. Det har vært krevende å være tillitsvalgt under en pandemi i en ny 
organisasjon, men mye har nå falt på plass. Dette har påvirket prestetjenesten direkte og 
indirekte ved ny organisering av noen tjenester, nye rutiner, mye møtevirksomhet, ny ledelse 
m.m.  
 
Det har blitt laget en rekke digitale produksjoner gjennom året (se under punkt 4.10), som 
skulle kompensere noe for at vi ikke kunne være samlet. Kreativiteten var stor. Vi erfarte en 
bratt læringskurve på produksjon og opplevde god respons. Vi savner likevel å være samlet; 
digitalt blir det kun enveiskommunikasjon, og selv om «likes» og kommentarer kan være god 
respons erstatter det ikke fellesskapet som skjer i kirkerommet. Ved normal drift blir det færre 
digitale produksjoner. Det er for tidkrevende å lage, når de som redigerer filmene i stor grad 
også er de samme som er aktive foran kameraet. Det har likevel vært en nyttig lærdom å ta 
med seg videre.  
 
Prestene i Mjøndalen ønsker å fortsette det gode arbeidet som allerede er i gang, og se på 
hvordan vi i fellesskap skal være kirke i Mjøndalen. Tjenesten skal både formidle Guds 
kjærlighet og nåde, og utfordre til ettertanke og nødvendige endringer. Menighetens visjon 
«Mjøndalskjerka for alle» fortsetter å utfordre og lede oss i arbeidet sammen med 
menighetsrådet. 
 
 
 

   
Høsttakkefest familiemesse 13.09.20. Foto: Petter Normann Dille 
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4.2 Trosopplæring 
Ansvarlig: Menighetspedagog Hilde Mari Ski 
 

12.oktober 2012 ble trosopplæringsplanen for Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter 
godkjent av Biskopen. Denne planen ble revidert for 2. gang i 2018. Dette betyr at vi har en 
systematisk trosopplæringsplan for barn fra 0 -18 år i vår menighet. Planen inneholder et 
tydelig verdigrunnlag og konkrete tiltak hvor mål, innhold, forslag til arbeidsmetoder og 
ansvarsfordeling er nedskrevet. Dette er et godt arbeidsdokument for menighetspedagogen, 
staben og trosopplæringsutvalget som nå har bestått av Menighetspedagog Hilde Mari Ski, 
Solveig Angel og Andreas Devlin. Mjøndalen og Nedre Eiker har et godt samarbeid gjennom 
trosopplæringen og fellestiltak. Dette er et viktig samarbeid for helheten, god utnyttelse av 
ressurser og for å hjelpe hverandre ved behov. 
 

Noen av oppgavene for menighetspedagogen dette året har vært: 

• Planarbeid.  

• Dåpssamlinger.  

• Mylder. Samlinger for hele familien som starter med bordfelleskap. Videre består 
samlingen av en organisert, sang og lekestund. Det avsluttes med frilek og samtale til 
slutt. På grunn av dårlig oppslutning og mulighet for blanke ark pga Covid-19 ønsket 
vi å prøve ut å endre litt på Mylder.  Vi gikk derfor over til nytt navn: Kirkeklubben - for 
barn fra 3-6 år, 1 torsdag i måneden, middag før samling med bibelfortelling og 
passende aktivitet i etterkant.   
 

• Julevandringer for barnehager – Avlyst pga. Covid-19, 
Menighetspedagogen gjennomførte besøk ute i en 
barnehage med 2 avdelinger. 
 

• 4-årsbok og høsttakkefest (gikk som normalt, men med 
antallsbegrensing i gudstjenesten se bilde) 

 

• 6-årsbok – Helt førsteklasses – digital samling i 
samarbeid med Nedre Eiker menighet. Noen få bøker ble 
utdelt etter bestilling til kirken.    

 

• Tårnagenthelg for 8-åringer januar 2020 – 7 påmeldt, 
men ble kortet ned pga. sykdom og avmeldinger dagen 
før. 
 

• Nedre Eiker Soul children - 10 til 13 år 

(se bilde – juleavslutning 2020).     

• Lys Våken for 11-åringer – digital samling på nett i 
samarbeid med Nedre Eiker menighet. 
 

• MILK – lederkurs for ungdommer (16 år) 
 

• Deltagelse på fellessamlinger konfirmanter og konfirmasjonene. 
 

• Deltagelse på diverse kurs og fagsamlinger. 
 

• Lagde Påskequiz for familier rundt kirken – påsken 2020. 
 

• Deltagelse i forskjellige innspillinger av digitale samlinger, gudstjenester på nett. 
 

• Julaften – Consto Arena. 
 

Avlyst pga. Covid- 19: 

• Agentleir på Solsetra i samarbeid med NMSU 

• Konfirmant Leir 

13.09.20 Høstakkefest familiemesse 
med 4-års bok utdeling. 
 Foto: Hilde Mari Ski 
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2020 ble et annerledes år pga. pandemien. Mye av arbeidet ble i perioder avlyst og utsatt, og 
vi har måtte forsøke å lete oss frem i forhold til hva vi kan få til i vår menighet av andre 
alternativer til aktivitet. Staben og frivillige har vært fleksible og hjulpet hverandre der hvor 
det har vært behov for en annen type innsats. 
 
Belastningen er det å være «på» og planlegge som vanlig, samtidig som alt i samfunnet er 
satt på vent. Det holder ikke med plan A og B vi må gjerne også ha et par andre alternativer i 
ermet. Dette året skal få lov til å stå for seg selv. Vi klarte å få til det vi gjorde, også får vi 
håpe 2021 byr på nye og bedre muligheter for fremtiden. 
 

4.3 Konfirmantarbeid 
Ansvarlig: Kapellan Arnstein Hardang 

 
Konfirmasjonsplanen inneholder et opplegg på 60 timer. Konfirmantene får delta på 
undervisning, gudstjenester, leir, fasteaksjon og andre aktiviteter i menigheten. De få lære 
om kristen tro og tradisjon. Erfaringer med kristen praksis. Refleksjon rundt viktige spørsmål 
og mulighet til å finne ut mer om hva de tenker og tror. 

De lærer om ulike temaer, f.eks.: Tro, håp, kjærlighet, vennskap, rus, hvilket ansvar har vi for 
andre, rik - fattig, miljøvern, de ti bud, seksualitet, selvbilde, tvil, døden, tro og vitenskap, 
Gud, Jesus, Den hellige ånd og andre viktige temaer. 

Vi tilbyr fire ulike undervisningsopplegg: Ten Sing-konfirmant (NETS), musikkonfirmant, 
menighetskonfirmant og KRIK-konfirmant. Vi tilbyr også tilrettelagt undervisning.  
 
14.-15. februar deltok vi for første gang på nattcup i Drammenshallen. De fleste menighetene 
i Drammen prosti deltok. Vi stilte lag i fotball og volleyball, og en av ungdomslederne var 
dommer i håndball. Stort engasjement og høy spilleglede!  
 

Organisering 

Kapellanen underviser to grupper. Diakonen og soknepresten har én gruppe hver. Kantor har 

ansvar for musikk-konfirmanter. Menighetssekretæren bistår med det administrative.  

Dette ble et annerledes-år. Konfirmasjonene ble utsatt fra mai til september. Fasteaksjonen 

ble gjennomført digitalt. Takket være godt samarbeid klarte vi å gjennomføre flotte 

konfirmasjonsgudstjenester de to siste helgene i september. Brorparten av konfirmantene 

deltar normalt på KonfACTION i juni. Leiren ble avlyst, og vi startet opp med konfirmanter 

2021 etter høstferien. Menighetspedagog, kapellan, sokneprest, diakon og kantor deltar på 

månedlige fellessamlinger for konfirmantene. Vi rakk å møte konfirmantene fire ganger, før vi 

gikk over i digital undervisning. Dette ble laget i et samarbeid mellom kapellanen og 

diakonen. 

 

                                           
                                          Nattcup i Drammenshallen 14-15.februar 2020. Foto: Arnstein Hardang  
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4.4 Kor  
 
Nedre Eiker Soul Children:  
Er et felles kor for barn i Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter. Vi øver annenhver onsdag 
18.00 til 20.00. På våren øver vi i Mjøndalen kirke og på høsten foregår øvelsene i Nedre 
Eiker menighetssenter. 
 
Antall medlemmer varierer noe fra halvår til halvår. Noen kommer og noen går, men i år var 
vi i snitt 12 medlemmer igjennom året. 
 
Nedre Eiker Soul Children drives av menighetspedagogen i Mjøndalen menighet og kateket i 
Nedre Eiker menighet. Kateketen sa opp til sommeren 2020 og denne høsten har koret kun 
vært drevet av menighetspedagog Hilde Mari Ski og dirigent Rebecca Dolati. Vi får god hjelp 
av foreldre i koret til praktiske ting under øvelser og andre tilstelninger. 
 
Dette året har vært annerledes pga. pandemien med Covid-19. Drammen kommune er en 
kommune med sterke restriksjoner og smittevern regler. Dette har gjort at vi fra mars til Juni 
ikke kunne møtes og det samme skjedde fra november og ut 2020. Noe har vi klart å 
opprettholde med digital kontakt og øvelser med ekstra fokus på avstand og håndvask osv.  
 
Vi rakk akkurat 2 opptrender dette året. På grunn av situasjonen og strengt smittevern er ikke 
koret blitt profilert på samme måte som tidligere. Det er vanskelig å invitere inn til noe vi ikke 
vet om vil bli noe av. Men våre faste medlemmer er trofaste og kontakten opprettholdes. 
 
 

Bildet er tatt under juleavslutningen i 
starten av desember 2020.  
Koret sang de sangene de hadde lært 
igjennom høsten for foreldre og 
foresatte. Pga. Covid-19, måtte vi 
være ute og overholde 
avstandsregler, i tillegg var det dårlig 
vær og litt sykdom slik at det kun var 
7 av 12 som var tilstede.  
Foto: Hilde Mari Ski 
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NETS:  
 
NETS er et felles ungdomsarbeid for Mjøndalen og Nedre Eiker menigheter. 
Vi øver i Mjøndalen kirke fredager fra kl. 18.00 – 21.00. 
NETS følger skoleruten til Drammen kommune. 
NETS er for ungdommer fra siste det av 7endeklasse til ut videregående. 
NETS har 14 medlemmer. 
NETS er innmeldt i Norges KFUK-KFUM. 

 
NETS består av en voksenledergruppe: 
Ansvarlig voksenleder Knut Johan Finquist, diakon i Mjøndalen menighet 
Voksenleder   Arnstein Hardang, kapellan i Mjøndalen menighet 
Voksenleder   Alexander Glestad, trosmedarbeider i NE menighet 
Voksenleder   Andreas A. Svalheim, kapellan i Nedre Eiker menighet 
Teknikk, lyd og trommer Pål Magne Johannessen 
Direksjon og keyboard Runar Reknes 

 

Styrets sammensetning: 
Leder    Charlotte Løvaas 
Nestleder   Marthin Lundsrud Johannessen (tekniker) 
Sekretær   Angelica Halvorsen 
Styremedlemmer  Ida Kristin Halstensen (dirigent) 

   Solveig Ringsby Nordlie (dirigent) 

   Isabel Johansen (til og med juni) 

Bandleder   Andreas Buhaug (møter fast uten stemmerett) 

 
 
Program vi har gjennomført i tillegg til øvelser: 
Dette året har blitt annerledes på grunn av restriksjonene som covid-19 satte for 
virksomheten vår. I år er det 31 år siden NETS startet opp. 

 

02.01: Vi sang på juletrefesten i Mjøndalen kirke  

16.02: Vi sang på Coldplay-gudstjeneste i Mjøndalen kirke for konfirmanter og 

 foresatte, se bilde på side 2 i årsrapporten 

12.03: NETS ble stengt ned på grunn av covid-19. I løpet av denne tiden skulle vi ha 

 sunget i Nedre Eiker kirke på konfirmasjonsgudstjenester og vi fikk ikke 

 gjennomført sommerkonserten vår den  

12.06: Sommeravslutning med grilling og sosialt samvær 

 

21.08: Første øvelse etter sommerferien 

23.08: NETS sang på innsettelsesgudstjenesten til Andreas A. Svalheim kl. 11.00 i 

 Nedre Eiker kirke 

28.08: Øvelsesweekend på Blestølen leirsted, Buskerud krets av Norges KFUK-

 KFUM, hvor vi fikk øvd inn nye låter, bibeltimer med påfølgende samtaler, tur, 

 matfellesskap, lek og moro. 

11.10: NETS sang på presentasjonsgudstjenester for nye konfirmanter i Mjøndalen 

 kirke klokken 11.00 og 13.00. 

13.11: NETS må stenges ned pga. covid-19. Vi får ikke gjennomført Julekonserten 

 vår den 11.12. kl. 19.00 i Mjøndalen kirke. 
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Coldplay-gudstjenesten i Mjøndalen kirke 16. februar 2020. Foto: Knut Johan Finquist 

 

 

                                                                                                             

19.12: Digital innspilling utenfor Brødrene Dahl på Gulskogen fra kl. 12.00 – 18.00. 

Innspillingen ble lagt ut på Facebook-sidene til begge menighetene og på NETS sine 

egne Facebook-sider. Vi inviterte inn foreldre og søsken til konsert fra kl. 16.30 hvor 

vi serverte grillmat, kaffe og saft.  

24.12: NETS sang på Julegudstjenesten på Consto arena kl. 14.00. 

 

I tillegg har vi gjennomført styremøter, opplæring av våre dirigenter og samlinger for 

voksenlederne.  

 

 

Avslutning 
2020 ble et annerledes år da mye av virksomheten vår ble stengt ned på grunn av covid-19. 
Tilbakemeldingene fra ungdommene er at de savner øvelsene våre. Flere har kjente på 
følelsen av ensomhet. Det sier noe om betydningen av å ha faste ukentlige øvelser. NETS 
har et godt sosialt fellesskap med mye lek og moro, men også mye entusiasme og 
pågangsmot. Her får ungdommene vokse og utvikle seg ved at de blir sendt på lederkurs og 
deretter praktisere i kor, band, styrearbeid og teknikk. Takk til Mjøndalen menighetsråd og 
Nedre Eiker menighetsråd som støtter oss med til sammen kr 20.000 i året. 
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4.5 Diakoni  
Ansvarlig: Diakon Knut Johan Finquist 
 

«Diakoni er kirken sin omsorgstjeneste. Det er evangeliet i handling og dreier 
seg om nestekjærlighet, inkluderende felleskap, vern om skaperverket og 

kampen for rettferdighet». 
 
Sjelesorg 
I løpet av 2020 har jeg gjennomført 118 samtaler med mennesker i sorg og krise. Det å 
kunne tilby samtalestøtte til mennesker som av ulike årsaker sliter med livet er et arbeid som 
jeg prioriterer høyt. Har i løpet av året blitt kontaktet av ulike virksomheter i kommunen, med 
spørsmål og jeg kan følge opp enkeltmennesker. 
 
Store deler av året har arbeidet i menigheten blitt stengt ned på grunn av covid-19. I den 
forbindelse har ansatte i menigheten hatt telefonkontakt med frivillige medarbeidere. I tillegg 
har jeg fulgt opp deltakere i Åpent hus og andre personer som jeg er i kontakt med. 
 
Har gjennomført 2 begravelser og en båreandakt. Har hatt samtaler med pårørende i forkant 
av seremonien og i oppfølgingssamtaler i etterkant. 
 
Inkluderende fellesskap 
Åpent hus er et fellesskap med god tid til samtale, salg av vafler og snitter og det er alltid 
tilbud om en varm kopp. Det er alltid en quiz, allsang og ord til ettertanke. I løpet av året har 
vi gjennomført 4 samlinger. I snitt er det mellom 20 og 30 som finner veien til kirken en 
mandags formiddag i måneden. 
 
Åpen kirke har blitt gjennomført 21 ganger i løpet av året. De fleste tirsdags formiddag 
mellom kl. 11.00 – 13.00. Åpen kirke har blitt prioritert dette året på grunn av restriksjonene 
som covid-19 har satt for virksomheten vår. Det å kunne tilby et kirkerom hvor det er rom for 
lystenning, bønn, stillhet og refleksjon har vist seg svært verdifullt. Enkelte uker har vi hatt 
Åpen kirke på torsdager og en lørdag i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse. De 
fleste ganger har vi hatt et samtaletilbud i etterkant med en varm kopp kaffe/te og 
ferdigsmurte lefser innpakket i plast. 
 
 

 
Foto: Knut Johan Finquist 

 



Side 21 av 40 

Bibelgruppa har møttes 3 ganger i løpet av året. Jeg leder gruppa og forbereder meg til 
kommende søndags bibeltekster. Gruppa har 4 medlemmer og det gis gode tilbakemeldinger 
for muligheten til å fordype seg i de ulike tekstene. Hovedfokus er på prekenteksten og hva 
budskapet har å si for oss i dag? Oppfordringen er å delta på kommende søndags messe, 
for å høre hvordan forrettende prest forkynner. 
 
Besøkstjeneste har jeg utført i begrenset grad. Har utført 8 hjemmebesøk i løpet av året. 
Har fått henvendelser fra Hjemmesykepleien som jeg har fulgt opp. Menigheten har flere 
frivillige som utfører besøkstjeneste, men de vil ikke binde seg til en fast tjeneste. 
 
Andre diakonale oppgaver som jeg har utført i løpet av året er: 

- Planleggingsmøte med diakon og frivillige i Konnerud og Skoger menighet i 

forbindelse med samlivsarbeid den 28.01.  

- Ansvarlig for planlegging og gjennomføring av høymesse i Mjøndalen kirke 06.09. 

- Møte med kirkeverter og klokkere sammen med andre ansatte 10.09. 

- Deltatt på 8 samlinger med diakonene i prostiet, og ulike tverrfaglige samlinger i regi 

av Tunsberg bispedømmet og fagsamlinger for diakoner i bispedømmet.  

- Innføringskurs i #pysktnormalt ved Modum bad, 27. – 28.10. 

- Klokkertjeneste ved 8 gudstjenester, herunder alle konfirmasjonsgudstjenestene. 

Diakoni og trosopplæring 
I NETS er jeg ansvarlig voksenleder. Det vil si at jeg har det administrative ansvaret for 
driften av koret. Vi er en voksenledergruppe av ansatte i begge menighetene bestående av: 
Arnstein Hardang, Alexander A. Glestad, Andreas A. Svalheim og Knut Johan Finquist, som 
sammen fordeler fredager og weekends mellom oss i tillegg til administrative oppgaver 
knyttet til koret. Jeg deltar på styremøtene, 7 møter i løpet av året, i tillegg til å følge opp 
leder av koret. Er ansvarlig for å kalle inn til voksenledermøte og lede disse. Møtt på 
voksenledersamlinger i regi av Buskerud krets av Norges KFUK-KFUM. Ungdomsdiakoni er 
en prioritert oppgave for diakonen. Har hatt flere temasamlinger i NETS ifm. weekends hvor 
jeg blant annet har tatt opp temaer som nettvett, deling av bilder i sosiale medier, psykisk 
helse, stress og press. Viser til årsrapporten til NETS for ytterligere informasjon. 
 
I konfirmantarbeidet har jeg hatt ansvaret for en konfirmantgruppe pr. semester. I 
høstsemesteret har jeg hatt oppfølging av gruppe 4 på grunn av sykemelding i staben. Har 
deltatt med undervisning på fellessamlingene med konfirmantene, hatt klokkertjeneste når 
konfirmantene har møtt til Ung messe, deltatt på informasjons- og foreldremøter og digital 
undervisning sammen med kapellan Arnstein Hardang. Har i løpet av året hatt ansvaret for 
tilrettelagt undervisning for 1 konfirmant pr. semester. 
 
Er med som voksenleder i forbindelse med gjennomføring av trosopplæringstiltak som Lys 
våken og Tårnagenter. 
 
Diakoniutvalget 
ble startet opp igjen den 29. oktober. Utvalget har følgende medlemmer: Lena Nedberg, Kate 
Lindgren, Monica Juvet, Karin Christoffersen og Knut Johan Finquist. 
 
Det er satt opp en diakonal oversikt over arbeidet som drives i Mjøndalen menighet. Se 
nedenfor. 
Vi vil i løpet av 2021 arbeide med en ny plan for diakoni for Mjøndalen menighet. I tillegg ser 
vi på ulike tiltak innenfor inkluderende fellesskap.  
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Oversikt over diakonalt arbeid i Mjøndalen menighet 
 
Nestekjærlighet          
    Beskrivelse     Ansvarlig 
- Åpen kirke   Stillhet og lystenning    Ansatte/frivillige 
- Sjelesorg   Enkeltsamtaler    Prester/diakon 
- Forkynnelse   Preken/andakter/grupper   Ansatte 
- Minnesamvær        Frivillige 
- Verdensdagen for psykisk helse      Ansatte/frivillige 
- Besøkstjeneste  Institusjoner/hjemme    Ansatte 
- Samlivsarbeid  sammenomdet.no    Diakon 
 
Inkluderende fellesskap 
 
- Åpent hus   God tid til samtale    Diakon/frivillige 
- Konfirmanter   Opplæring     Ansatte 
- Kirkekaffe   Relasjonsbygging    Ansatte/frivillige 
- NETS   Sang, musikk, teknikk, drama  Ansatte/frivillige 
- NE Soul Children  Sang, musikk, dans    Ansatte/frivillige 
- Kirkeklubben   3-6 år med følge    Ansatte/frivillige 
- Musikkhalvtime  Ulike aktører     Kantor/kulturutv 
- Speiderarbeid  Alltid beredt     Frivillige 
- Speidernes strikkegr. Alle generasjoner    Frivillige 
   
Vern om skaperverket 
 
- Grønn menighet        Ansatte/frivillige 
- Forkynnelse         Ansatte 
- Pilegrimsarbeid        Ansatte 
 
Kamp for rettferdighet 
 
- Misjonsprosjektet  Brønnboring/vann/skolegang   Ansatte/frivillige 
- Fasteaksjonen  Kirkens Nødhjelp    Ansatte/frivillige 
- Forkynnelse         Ansatte 
- FN-dagen   Arrangement     Ansatte/kulturutv 
  
Ansvar, ledelse og frivillighet 
 
- Medarbeiderfest        Ansatte/frivillige 
- Kirkeverter og klokkere       Ansatte/frivillige 
 
 

 
Åpen kirke. Foto: Knut Johan Finquist. 
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4.6 Kulturvirksomhet og kirkemusikk 
Ansvarlig: kantor Jostein Dalebø 

 
Medlemmer i kulturutvalget er: Hanne Høybråten, Anne Mari Nedberg, Hilde Margrete 
Oftebro, leder, Dag Arne Tveten, og Jostein Dalebø, sekretær.  Utvalget hadde 10 møter i 
løpet av året.  Vi utarbeidet to kulturkalendere for vår- og høstsemesteret som ble lagt ut på 
menighetens hjemmeside og trykt i papirformat.  Kulturkalenderne var felles for Mjøndalen 
og Nedre Eiker menigheter, slik at begge menighetenes arrangementer ble presentert her. 
De ulike arrangementene har hatt ulike publikumstall, noe som gjenspeiler de ulike 
arrangementenes egenart. Vi ønsker å gi rom for ulike arrangementer i pakt med 
menighetens visjon: «Mjøndalskjerka for alle». 

 
Vårhalvårets program: 
 
SALMEKVELD  
Mjøndalen kirke   
Onsdag 29. januar kl. 19.00,  
Tema: Kjernesalmer, og vårens periodesalmer  
Nedre Eiker kirkekor, og koret Vox Egeri.  Nils Kristian Bonden, Aage Norman Eilertsen, dir. 
Hanne Wigen Thygesen fløyte, Jostein Dalebø og Nils Kristian bonden orgel/klaver 
Arnstein Hardang, salmeguide. Det var pause med servering, og mulighet for å gi en gave  
til byggingen av  nytt klokketårn ved Mjøndalen kirke.  
Konfirmantene var til stede (Obligatorisk oppmøte)    
Fri entré.   Arr.: Kulturutvalget i Mjøndalen menighet.    
112 tilstede.  
 

Evaluering:  
Vi holdt oss bra til tidsskjema. Det fungerte fint med pause 
Korene var fornøyde. Fint program. Mange positive konfirmanter 
Det kom inn en god del penger til tårnet. Kunne vært mer kake 
Alt i alt er vi fornøyde, og synes det var et vellykket arrangement. 
Dette er et arrangement vi har gjentatt årlig til samme tid i en tre års 
periode i samarbeid med Nedre Eiker kirkekor Vox Egeri, kapellan 
Arnstein Hardang Trond Bollerud m.fl. Salmekveldene har vist seg å 
være vellykkede og fine opplevelser for kor og deltagere.   
 

 
 

MUSIKKHALVTIME  
Mjøndalen kirke 
Lørdag 22. februar kl. 14.00  
Hanne Wigen Thygesen, fløyte, Jostein Dalebø, orgel / klaver 
Norsk musikk av: J. Kvandal, H. Sommerro, I. Kleive m.fl. Fri entré,  
Arr.: Kulturutvalget i Mjøndalen menighet.  

9 tilstede. 
 
Evaluering: Dette er et arrangement der en ekstern musiker med lokal 
forankring samarbeider med kantor Jostein Dalebø om et program på 
ca. en halv time. Det arrangeres ca. 2 til 3 musikkhalvtimer hvert 
halvår. besøkstallet kan variere fra gang til gang. Denne gangen var 
det ikke så mange, men programmet fikk god respons fra publikum 
etter konserten.  Et flott program med musikk som passet godt til 
fastetiden.  
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JAZZKAFÈ 
Mjøndalen kirke 
Søndag 8. mars kl. 17.00 i:  
Ruud / Krogh Jazzgroup 
Entre kr.100.- Kafésalg Utlodning og trekning av gevinster. Inntekten gikk til byggingen av 
nytt tårn ved Mjøndalen kirke.  Arr.: Kulturutvalget i Mjøndalen menighet. 
11 tilstede. 

.       
Evaluering: 
En hyggelig ettermiddag i Mjøndalen kirke.  
På grunn av at dette var tett før koronanedstengingen av      
samfunnet 12. mars var nok mange i målgruppen 
noe tilbakeholdne med å møte. Vi hadde ønsket oss et 
større publicum, for det var det både plass og god grunn til 
pga dyktige jazzmusikere med et svingende program i en  
sosial og hyggelig sammenheng.   

 
 
NB: 
Koronarestriksjoner gjorde at flere planlagte arrangementer måtte avlyses etter 12. mars.  
Dette var: 
Orgelhalvtime 21. mars 
Musikkhalvtime 25. April 
 
 
Høstens program: 

 
MUSIKKHALVTIME 
Mjøndalen kirke 
Lørdag 12. september kl. 14.00:   
Magnus Aannestad Oseth, trompet. (Fylkeskunstner 2020) Jostein Dalebø, orgel. 
Fri entré. Arr.: Kulturutvalget i Mjøndalen menighet. 
33 tilstede.     

 
Evaluering: 
Et flott program med musikk av Vivaldi, Stanley, Mozart og 
Beethoven. God respons fra publikum. Kollekt ved utgangen og 
vipps. Totalt 1664.- i inntekt. Derfor et litt mindre underskudd 
en uten kollekt. Et vellykket arrangement med besøkende også 
fra Drammen og Lier.   
  
       
 
 
 

 
 
MUSIKKHALVTIME 
Mjøndalen kirke 
Lørdag 10. oktober kl. 14.00:   
Vanessa Camarena, sang. (Elev ved St. Hallvard vg. skole) Jostein Dalebø, orgel, klaver 
Fri entré. Arr.: Kulturutvalget i Mjøndalen menighet 
23 tilstede.    
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Evaluering:  
Nydelig program, og publikum var veldig fornøyd. 
Musikk av Beethoven, Grieg, Fauré, Arlen og Løvland. 
Lite kontanter i kollekt, noe på vipps, men siden det var lite 
utgifter med arrangementet var det økonomisk forsvarlig.    

 
 
 
 
 
 
 

 
FN-DAGEN 
Mjøndalen kirke 
Lørdag 24. oktober kl. 14:00:   
Barn og unge deltok. Jostein Dalebø, orgel og klaver. Hilde Oftebro ledet arrangementet.  
Fri entré. Arr.: Kulturutvalget i Mjøndalen menighet. 
84 tilstede. 

 
Evaluering:  
Dette var den femte årlige FN dagen vi bl.a. har invitert 
grupper fra de tre barneskolene og ungdomsskolen i 
Mjøndalen til å delta på et arrangement i Mjøndalen 
kirke. Alle arrangementene har vert vellykkede hver på 
sin måte. Vi har hatt fokus på det gjestene har hatt av 
bidrag.  Denne gangen hadde elever ved Veiavangen 
sin valgfaggruppe «Produksjon og scene» en forestilling 
med tekst, dramatisering og sang med utgangspunkt i 

FN’s bærekraftsmål. I tillegg deltok Nedre Eiker Soul Children med sang, og Sunniva Skeide, 
spilte klarinett.  Det var også allsang. God dekning av arrangementet i menighetsbladet «Sør 
for elva» i etterkant (Mange bilder og tekst) Igjen et vellykket arrangement!  
 
NB:  
På grunn av koronarestriksjoner ble følgende arrangement avlyst / utsatt etter 8 november:   
BABEEBRAH (Orgelkonsert) 12. november (arr. Kulturutvalget) 
Lille julaftenskonserten 23. desember (arr. Kulturutvalget)  
 
Kantors virksomhet: 
Gudstjenester: 
Kantor har et selvstendig ansvar for planlegging og gjennomføring av musikken i 
gudstjenester. Som oftest planlegges salmer i samarbeid med sokneprest eller kapellan i 
løpet av uka før den aktuelle gudstjenesten. At liturgi, salmer og musikk oppleves som en 
helhet og har naturlige høydepunkter og hvilepunkter er viktig for at gudstjenesten skal bli en 
god opplevelse.  Musikk har evnen til å løfte gudstjenestens innhold. Vi har gjennom året ut 
fra gudstjenesteutvalgets arbeid bl.a. lagt planer for temagudstjenester med ulik musikalsk 
profil.  Dette året gjennomførte kantor bl.a.  Jazzmesse i mars.  Ruud / Krogh jazzgroup 
deltok sammen med kantor på salmer, og alene med egne jazzlåter.  
 
Konfirmasjonene ble på grunn av koronarestriksjonene flyttet til september. (8 gudstjenester)  
Magnus Aannestad Oseth, trompet, på alle gudstjenestene skapte høytid og fest på en god 
måte.   
 
På Consto arena gjennomførte vi på selveste julaften friluftsgudstjeneste med bare unge 
musikere og sangere, klarinett, saksofon, sangsolist, og koret NETS med gitar og piano 
akkompagnement i minus 4 grader. Det ble en kald men likevel fin opplevelse.  

http://www.bing.com/images/search?q=FN+flagget&id=99659D0E8ECCEDD4657E0481D1942F1D7E77B1F2&FORM=IQFRBA
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Kirkelige handlinger: 
Begravelser bisettelser og vielser fyller er en viktig del 
av kantors arbeid.  I begravelser er meditasjonsmusikk, 
salmespill og akkompagnement av solister viktige deler. 
På grunn av at det kan være mange ønsker om musikk 
som ikke er en del av kantors eget reportoar kan det bli 
noe merarbeid  å forberede slike ønsker. Men så lenge 
noter er mulig å få tak i, og er mulig å spille på enten 
piano eller orgel, strekker vi oss så langt som mulig 
med ønske om at kirkelige handlinger skal bli verdige 
og fine opplevelser for alle.    

 
 
Digitale produksjoner: 
I mars måtte vi legge om arbeidet til digitale produksjoner. Påskens ulike dager ble dekket: 
Palmesøndag, skjærtorsdag, langfredag, påskeaften med påskelovsangen, og 1 påskedag. 
Her deltok bare kantor og våre prester. Etter påske fikk vi til noen samarbeid med forsangere 
fra menigheten, og unge korsangere og solister. Bl.a. laget vi hilsen til Drammen på 17. mai 
med speidere og menighet.  Og en egen gudstjeneste på 17. mai med Vanessa Camarena 
(Elev ved St. Hallvard vg. skole) som sangsolist og forsangere fra menigheten.  Etter 
nedstengningen i november hadde vi igjen noen digitale produksjoner i løpet av adventstiden 
der vi la vekt på at unge musikere skulle bli brukt. Bl. a. medlemmer i Nedre Eiker Soul 
Children og ungdomskoret Local Vokals. På 1. juledag hadde vi åpen kirke der årets 
musikkonfirmant Matheo Ellefsen Stærkeby spilte klaver. Utdrag av dette ble til en kort digital 
markering av 1. juledag.  
 
Musikkonfirmanter: 
I Mjøndalen menighet har vi i en årrekke gitt tilbud om å være musikkonfirmant. 
Musikkonfirmantene får tilbud om å møte kantor en gang hver fjortende dag der de spiller 
sammen, og etter hvert blir bedre kjent med kirkens musikk. Det er også et viktig element at 
musikkonfirmanten får bruke sin egen musikk i gudstjenester og konserter når konfirmanten 
har klart noe å spille. Elever i kulturskolen og korpsmusikere har ofte hatt glede av å være 
musikkonfirmanter i Mjøndalen menighet.   
 
Kulturutvalget: 
Kantor er sekretær for kulturutvalget, og skriver innkallinger til møter der vi bl.a. planlegger 
en plan med kulturprogram. Kantors bidrag i kulturprogrammet var tre musikkhalvtimer med 
lokale og regionale solister. Han deltok også i FN-dagen med akkompagnement til solist og 
allsang. Musikk i gudstjenester blir tilført midler fra kulturutvalgets budsjett slik at 
profesjonelle og halvprofesjonelle musikere får betalt for deltagelse i enkelte gudstjenester 
som jul, påske, konfirmasjoner og allehelgensdag.  
  
Musikk til nytt inngangsparti og klokketårn: 

I anledning byggeprosjektet «nytt 
inngangsparti og klokketårn ved 
Mjøndalen kirke» tok kantor Jostein 
Dalebø initiativet til å skrive ny musikk til 
åpningen i mai/juni 2021. Etter søknad til 
Drammen kirkelige fellesråd fikk han 
permisjon i 14 dager i juni 2020. Da ble 
INTRADA og GLORIA skrevet.  Noe 
etterarbeid har pågått fram til høsten 
2020. Verket består av 5 satser for 
blandet kor, trompet, trombone, orgel, 
klaver, klokkespill, pauker og 
kirkeklokker. 
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4.7 Mjøndalen 1 KFUK-KFUM-speidere  
 
Speidergruppa hadde 42 betalende medlemmer i 2020. 14 av disse var 
under 20 år. 
 
Vi hadde 28 speidermøter i 2020, noen digitale møter i mars og april på 
grunn av korona-nedstenging, ellers for det meste utemøter. Det var mellom 
5 og 10 speidere på møtene, som vanligvis foregikk torsdager kl. 18–19.30. 
 
Strikkegruppa hadde møter annen hver uke i Mjøndalen kirke i starten av året fram til 
korona-situasjonen satte en stopper for å møtes fra midten av mars. Det ble åpnet for 
strikkemøter i oktober, før det ble stengt igjen. Da hvar det 13 damer som møttes og som 
hadde med egen mat og drikke for å holde smittevernregler. 
 
Roverne, som er speidere over 16 år, har møter sammen med Åssiden. I tillegg ble det gjort 
et initiativ for å samle rovere på tvers av speidergrupper i Nedre Eiker, og de rakk å 
gjennomføre et felles møte og en overnattingstur på speiderhytta på høsten før ny korona-
nedstenging. 
 
Større arrangementer: 
Vi var medarrangører av strikkegudstjeneste med kirkekaffe i januar. I oktober var vi 
medarrangør av høsttakkefest i Mjøndalen kirke der vi også serverte høstsuppe etter 
gudstjenesten. Første helga i februar arrangerte vi speidertur med oppgaveposter gjennom 
hele Mjøndalen og overnatting på Åsenhytta. Speidere fra hele Buskerud krets deltok. I juni 
hadde vi sommeravslutning på speiderhytta med speidere og familier, grilling og leik. 
 
Ledere i speidergruppa: 
Gruppeleder Hilde Dahler Nordlid 
Strikkegruppeledere Elisabet Paulsen og Vera H.S. Hilsen 
Vandrerleder Gry Buhaug 
Roverleder Stian Brekkenes 
 
I tillegg tar de største speiderne lederoppgaver på enkelte møter. 
 
Vi rekrutterte noen nye speidere i høst, men på grunn av smitteverntiltak, var ikke 
situasjonen optimal for å rekruttering. Vi skulle gjerne hatt flere ledere, og gjerne noen som 
kunne tenke seg å organisere familiespeiding. 
 
Oppsummert: 
Til tross for korona-restriksjoner har vi prøvd å gjennomføre speidermøter og holde det 
gående for å gi barna og de unge et aktivitetstilbud i ei tid hvor det meste er stengt ned. Det 
har vi klart ganske så bra fordi vi har hatt aktiviteter utendørs. Overnattingsturer og 
speiderleir ble det imidlertid ingenting av etter mars 2020. 

  

 

  

  
 

 
  

 

13.09.20 Høstakkefest familiemesse. 
Foto: Petter Normann Dille 
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4.8 Tabor 
 
Styrets medlemmer: 
Kjersti Frydenlund styreleder 
Christine H. Hjellum repr. Mjøndalen kirke 
Beate Bakken kasserer 
Terje Hansen sekretær og revisor 
Odd Lande 
Sidsel Johansen 
Jan Erik Krogh 
Odd Wilson 

 
Økonomi:  
Viser til vedlagt regnskap for 2020 v/Beate Bakken: 

  Inntekter     Utgifter   

Dato Tekst Beløp Dato Tekst Beløp 

  Kollekt              618,25    Knif Trygghet forsikring       4 764,00  

        Glitre  - Strøm        3 043,16  

        Reparasjon av sikringskap       3 241,00  

Desember Renter                17,00  Desember Betalte omkostninger bank          153,00  

            

  Sum              635,25    Sum     11 201,16  

      

      

 Beholdning 01.01.2020         92 889,65     

 Inntekter 2020              635,25     

 Utgifter 2020         11 201,16     

 Beholdning 01.01.2021         82 323,74     
 
 
Aktivitet: 
Det har vært et spesielt år for Tabor grunnet covid 19. 
De 3 planlagte gudstjenestene våren 2020 ble avlyst. 
Gudstjenestene som skulle vært på Tabor høsten 2020 ble avholdt i Mjøndalen kirke. 
16.august m/ Arnstein Hardang, Svein Arne Aasen, 31 tilstede.  
5.september m/ Knut Finquist, Svein Arne Aasen, 35 tilstede.  
4.oktober m/ Knut Finquist, Svein Arne Aasen,18 tilstede. 
 
Styrets aktivitet: 
Årsmøte og Styremøte ble avholdt i Januar 2020 med alle styremedlemmene til stede. 
Dugnad med stor vask, maling av krakker ute, malt kjøkken innredning gjort i august. 
Sikringsskap er reparert og det har blitt lagt ut kontakt til kjøleskap. 
Vi håper på en mulighet for å arrangere gudstjenester på Tabor høsten 2021 
 
 
 
 
 
 
 

 



Side 29 av 40 

4.9 Kirkebygg og uteområder  
 
I 2020 ble det utført arbeider både inne i kirken og utvendig:  
 
Ytre vedlikehold  
Persienner utvendig i ungdomssalen ble skiftet ut i 2020.  
 
Innvendig vedlikehold, oppgraderinger og nye behov 
Det har blitt installert ny spotbelysning i deler av kirkerommet.  
Nye dører ble satt inn i store deler av kirken på slutten av 2019 – dette ble ferdigstilt i 2020.  
Kirkegårdsbetjeningen har lagt nye flislister i gangene. 
Pris på ny gulvløper i kirkerommet er innhentet. Målet er at denne kommer på plass ila. 
2021.  
 

 
Svenn Ivar og Robert legger flislister i gangen.  

Foto: Christine Holmsen Hjellum 

 
 
Det ble avholdt tre dugnadskvelder, ellers noen tider da enkelte har hatt mulighet. Det ble 
bl.a. lagt nye eikelister i deler av kirkebygget, tak og vegger malt ved ungdomssalen og 
vegger og dører malt i kontorfløy, pusset og oljet alterring og alterbord, to ytterdører ble 
beiset innvendig. Dugnadsgjeng: Merete Lange, Marit Seljevold Bergem, Robin, Einar Olsen, 
Helge Buhaug, Christine Holmsen Hjellum, Arnstein Hardang og Bill Høiback 
(dugnadsleder).  
 
Hjertestarter til Mjøndalen kirke 
I 2020 ble det gitt hjertestarter i gave til Mjøndalen kirke fra Terje Stykket. Høsten 2020 ble 
det gjennomført opplæring i bruk av hjertestarteren for staben og minnesamværgruppen. 
Børre Johansen (instruktør) holdt kurset for oss. Vi er utrolig takknemlige for å få en 
hjertestarter til kirken - det er viktig å ha med tanke på hvor mange som er innom kirken. 
Kurset ga oss kunnskapen vi trenger for å bli trygge på hva vi skal gjøre dersom alvoret 
inntreffer. Vi fikk opplæring i bruken av hjertestarter etter nasjonale retningslinjer. 
 

                                  
 

23.09.20 Kurs i bruk av hjertestarter.  
Foto: Arnstein Hardang 
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Byggeprosjektkomite 
Einar Olsen, Bill Høiback, Marit Seljevold Bergem, Anita Westby Rygh, Christine Holmsen 
Hjellum og Lars Olav Bøe. 
 

 
Foto: Christine Holmsen Hjellum 

 
Byggeprosjekt nytt klokketårn og inngangsparti ble godkjent av kommunen i september. 
Arbeidet ble iverksatt i uke 40. Prosjektet skal stå klart til påske 2021. 
 

       
Hovedprosjekt; nytt klokketårn og inngangsparti. Illustrasjon: AD Arkitekter. 

 

 
Målet for byggekomiteen, nedsatt av menighetsrådet, har vært å forberede og gjennomføre 
en oppgradering på flere fronter i forbindelse med hovedprosjektet vårt. Vi har lagt ned 
betydelig egeninnsats med tanke på å innhente priser, dugnadsarbeid, søknadsskriving m.m. 
Det ble sendt brev til Drammen kirkelige fellesråd 30.04.20 med forslag til innvendig 
vedlikeholdsplan for 2020. Mye av dette har blitt fulgt opp. Komiteen har hatt flere kortere 
møter og mailutvekslinger, og vedtok bl.a. innkjøp av lysekrone til inngangspartiet på tampen 
av året. 
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Nytt inngangsparti og klokketårn tar form høsten 2020. Foto: Knut Finquist 

 
Utsmykningskomiteen 
Ingen aktivitet i 2020. 
Komiteens medlemmer: Einar Olsen, Bill Høiback og Jostein Dalebø. 
 
Alterdukgruppen 
Det ble opprettet en egen alterdukgruppe som skulle jobbe med å kopiere og/eller 
modernisere eksisterende alterduk (se bilde) da denne hadde krympet og hadde flekker som 
ikke kunne fjernes. Dette ble godkjent av bispedømmekontoret.  
 
Alterdukgruppen gjennomførte møte i Mjøndalen kirke mandag 10. august 2020.  
Tilstede: Anne Støten Winther, Marit Eikstad Micaelsen, Marit Seljevold Bergum og Kjersti 
Nikkerud Tveten. Gunlaug Bollerud er også medlem i gruppen men var ikke tilstede på dette 
møtet.  
 
Gruppen undersøkte pris på glassplate som er slip i kantene til å legge på alter. Glassplate 
kostet kr 1940,-. Gruppen drøftet alterduken på nytt, og hadde en ny gjennomgang av den. 
De så da at det var flekker som var veldig nær broderiet. Broderiet kunne ikke brukes til å 
klippes ut og kante en ny duk. Marit Micaelsen hadde kontakt med Nidarosdomen 
kirketekstiler og fikk en del prøver av hva de kan levere av aktuelle stoffer, disse studerte 
gruppen, og kom frem til 2 forslag: 
 
Alternativ 1:  
Pusse flatene på alteret og olje det likt som alterringen og legge på glassplate.  Da blir det 
vakkert og står i stil med resten av inventaret i kirkerommet. Begrunnelsen at vi har den flotte 
alterkledningen i forkant og duken synes ikke så mye da. 
 
Alternativ 2: 
Det sys en duk av stoff med navn Nasareth som ligger kant i kant under glassplatene. 
 
Alterdukgruppen stemte mest på alternativ 1 da de synes det er det som passer resten av 
inventaret i kirkerommet. Mjøndalen menighetsråd vedtok i menighetsrådsmøte 31. august 
2020 alternativ 1 i sak 027/20. Glassplate kom på plass høsten 2020 og ble lagt over 
alterduken for å beskytte denne.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alterduken i Mjøndalen kirke.  
Foto: Christine Holmsen Hjellum 
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Utleiekomite  
På menighetsrådsmøte 18. mai 2021 ble det vedtatt i sak 021/20 at det skulle nedsettes en 
utleiekomite bestående av Andreas Devlin, Kate Lindgren og Michael Torgersen. Ingrid Skar 
Auvi fra staben ble også med i gruppen. Gruppen skulle se på utleiereglement og utleiepriser 
i Mjøndalen menighet. Frist for forslag til nye utleiesatser og reglement i Mjøndalen kirke ble 
satt til 8. juni 2020. Første møte ble avholdt fredag 22. mai og andre møte fredag 29. mai.  
 
På menighetsrådsmøte 31. august ble to saker vedr. utleie tatt opp: 
Sak 025/20   Nye utleiesatser og reglement for lokalene i Mjøndalen kirke 
Sak 026/20   Nye utleiesatser og reglement for kirkerommet i Mjøndalen kirke 
Det ble fattet vedtak i begge saker. 
 
På menighetsrådsmøte 28. september ble en sak vedr. utleieavtaler tatt opp: 
Sak 032/20 Utleieavtaler i Mjøndalen kirke 
Utleieavtalene i Mjøndalen kirke ble gjennomgått og det ble fattet vedtak i saken.  
 
Utleie/minnesamvær i 2020: 
Pga. coronapandemien har det i perioder ikke vært utleie i Mjøndalen kirke. Flere konserter 
før jul 2020 ble dessverre avlyst/flyttet til 2021. Våre faste leietakere Hagelaget og Lene 
Hannevig (Rode kurs på mandager) har pga. coronapandemien hatt færre møter. Hagelaget 
hadde kun 1 møte i 2020 mot vanligvis 6 møter. Lene Hannevig hadde 20 mot vanligvis 40 
møter. Vi mistet dessverre henne som leietager høsten 2020.   
 
Det ble laget en egen smittevernplan ved utleie som man måtte forholde seg til fra det åpnet 
opp for utleie igjen i juni 2020 (stengte ned 12.03.20). Blant annet at det er pålagt å bruke 
kjøkkenhjelp fra oss ved utleie med matservering. Vi har hatt dette fast ved minnesamvær 
men ikke ved leie til andre typer selskaper tidligere. I perioden fra 18.10.20 har det ikke vært 
noe utleie i Mjøndalen kirke.   
 
Heldigvis tok utleien av kirken seg opp i sommerhalvåret. Kate Lindgren er leder i gruppen 
som har ansvar for minnesamværene. Kate Lindgren og Wera Lill Øchsile Lindgren har hatt 
de fleste minnesamværene og selskapene i 2020. I tillegg har Rinda Lindgren og Hellbjørg 
Amundsen vært innom ved behov. Her følger en oversikt over utleie som har vært i 2020: 
 

Antall: Dato: Leie til: Bruk av kjøkkenhjelp: 

1 07.02.2020 Minnesamvær 1 

2 09.02.2020 Dåpsselskap   

3 29.02.2020 Møte   

4 10.03.2020 Minnesamvær 1 

5 04.06.2020 Minnesamvær 1 

6 09.06.2020 Minnesamvær 1 

7 16.06.2020 Møte   

8 16.06.2020 Minnesamvær 1 

9 17.06.2020 Minnesamvær 1 

10 24.06.2020 Minnesamvær 1 

11 08.07.2020 Minnesamvær 1 

12 17.07.2020 Minnesamvær 1 

13 26.08.2020 Minnesamvær 1 

14 01.09.2020 Minnesamvær 1 

15 20.09.2020 Konfirmasjonsselskap 1 

16 18.10.2020 Dåpsselskap 1 

16     13 

    

Faste leietakere: 

Lene Hannevig (Roede kurs mandager) - 20 møter i 2020. 

Hagelaget (en tirsdag i måneden - 1 møte i februar 2020) 
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Minnesamvær i ungdomssalen. Foto: Ingrid Skar Auvi 

 
 

 
Minnesamvær i peisestua. Foto: Ingrid Skar Auvi 

 

4.10 Informasjonsarbeid 

 
Menighetens hjemmesider, Facebook og YouTube 
Mjøndalen menighet fikk nye hjemmeside i april etter at vi gikk over fra Agrando til 
Kirkepartner sine hjemmesider våren 2020. Et betydelig arbeid ble gjort av 
menighetssekretær Ingrid Skar Auvi for å få de nye sidene opp. 
 
Mjøndalen menighets hjemmesider www.kirken.no/mjondalen eller www.mjondalenkirken.no 
blir nå brukt til å informere om virksomheten. Sidene inneholder bl.a. oversikt over tilbud og 
arrangementer i Mjøndalen menighet, menighetens ansatte og frivillige medarbeidere.  
 
Vår viktigste kanal for informasjon er Facebook. Siden vår «Mjøndalen menighet», har nå 
612 følgere, en økning på 145 følgere siden i fjor. Aktiviteten og interessen knyttet til siden er 
stor. Den brukes til å informere og promotere ting som skal skje, og størst engasjement 
oppleves når vi deler bilder/filmer av ting som har skjedd. 
 
Da begynte med produksjon av kortere digitale samlinger/gudstjenester like før påske kom vi 
oss samtidig på YouTube med en egen kanal. Vi lastet opp filmene og delte på Facebook, 
men fant raskt ut at vi måtte laste opp filmene begge steder. YouTube fungerer godt for de 
som ikke er på Facebook og i konfirmantundervisning (november-desember).  

http://www.kirken.no/mjondalen
http://www.mjondalenkirken.no/
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Vi har gjort flere digitale opptak av gudstjenester, andakter og konserter, disse teller ikke 
med i årsstatistikken fordi de ikke ble strømmet direkte.  
Tre familiegudstjenester har blitt gjennomført som opptak digitalt.   
 
Totalt opptak av digitale gudstjenester (uten strømming): 12.  
Antall seere (sett minimum 1 min): 2008 
 
Digitale sang-/musikkandakter: 2. Antall seere: 199 
Strømmede gudstjenester: 2 (skolegudstjeneste Åsen og julaften) 
Digitale konserter: 1 (NETS) 
 
Mange frivillige (i alle aldere) og ansatte har bidratt til gode produksjoner. Vi spilte også inn 
en julaftensgudstjeneste i kirkerommet som ble produsert i samarbeid med kommunen og 
delt på deres YouTube-kanal for å vises på alle institusjonene i kommunen.  
 
Et utvalg bilder fra noen av produksjonene:  

  
 

  
Foto: Christine Holmsen Hjellum og Arnstein Hardang 

 
 
Soknepresten hadde i perioden mars-mai en ukentlig hilsen som ble lagt ut både på 
Facebook-siden og YouTube-kanalen til menigheten. Vi opplevde god respons på disse. Det 
ble bl.a. informert om situasjonen og arbeidet i kirken og delt noen refleksjoner.  
 
Menighetsbladet Sør for elva er bl.a. en viktig informasjonskanal. Bladet leveres til (nesten) 
alle postkasser i menigheten. Det inneholder en del forhåndsomtale av arrangementer, 
aktiviteter og gudstjenester i kirken, samt reportasjer fra ting som har skjedd.  
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Medieomtale  
Dette året har vi opplevd en markant økning i medieinteressen rundt temagudstjenestene 
våre. I januar ble strikkegudstjenesten gitt en flott reportasje i Drammen Tidende. Kapellanen 
var gjest på radio i ettermiddagssendingen til NRK Buskerud før Coldplaygudstjenesten i 
februar. Og julegudstjenesten på Consto Arena fikk god oppmerksomhet både i Drammens 
Tidende, i radio på morgensendingen til NRK Buskerud lille julaften og i avisen Vårt Land.  
 
Kapellanen ble portrettintervjuet av Drammens Tidende i februar. I forbindelse med påske 
ble han også intervjuet direkte på den landsdekkende sendingen på NRK1 om påskens 
digitale gudstjenester. På tampen av året ble kapellanen intervjuet av NRK om rapporten 
som kom i forbindelse med rekruttering til presteyrket på Østlandssendingen og et artig 
innslag under overskriften «Mjøndalen har trua» før MIFs kvalikkamp i romjula.  
 
 

 
Foto: Arnstein Hardang 

 
 
Annonsering 
Vi prøver å benytte mulighetene til gratisinformasjon om arrangementer i Drammens 
Tidende; Det skjer. Vi har ikke hatt betalte annonser for egne arrangement i Drammens 
Tidende i 2020. Drammen kirkelige Fellesråd kjøper en fast annonse i Drammens Tidende 
hver fredag for informasjon om søndagens gudstjenester i Den norske kirke, Drammen 
prosti.  
 
Menighetsbladet Sør for elva 
Menighetsbladet kommer ut med 3 utgaver i året. Arbeidet ivaretas av redaktør Jørn 
Gjennestad med støtte av en redaksjonskomite, og med bistand fra staben og andre som 
inviteres til å gi bidrag. 
 
Aktivitet i 2020 
I 2019 reduserte vi antall utgivelser fra 4 til 3 pr. år. Dette har ikke gitt negative reaksjoner. 
Endringen den gangen var økonomisk betinget og initiert av redaktøren. 
Våren 2020 ble imidlertid redaksjonen stilt overfor en ny økonomisk utfordring; budsjettet fra 
kirkelig fellesråd ga ikke rom for 3 nummer heller, med mindre kostnadene ble redusert – 
eller fremmedinntektene ble økt. 
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Redaksjonen valgte å si opp gjeldende avtaler om produksjon av bladet, og ba flere 
leverandører om tilbud på 3 leveranser årlig. Resultatet av tilbudskonkurransen var en 
markant reduksjon i kostnader pr. nummer, og vi valgte å knytte til oss ny leverandør for 
design og trykking. Sammen med kostnadsreduksjonen for produksjon arbeides det for økte 
annonseinntekter, samt at oppfordring om å gi gaver til bladet blir intensivert.  
 
Med disse nye forutsetningene fortsetter driften av Sør for elva med 3 utgaver i året.  
Redaksjonskomiteen mener at vi oppnår målsettingen om å være et aktuelt organ som 
presenterer livet i menigheten for alle innbyggerne i soknet. Samtidig vil vi gjerne nevne at 
redaksjonen ønsker flere og aktuelle innspill og ønsker om stoff som skal presenteres 
gjennom bladet. 
 
Medhjelpere 
Redaksjonskomiteen består av 4 medlemmer: 
Redaktør Jørn Gjennestad 
Kapellan Arnstein Hardang 
Frivillig Øyvind Brock 
Frivillig Ann Kristin van Zijp Nilsen 
 
Staben er en sentral bidragsyter med stoff og gir 
viktig informasjon om aktuelle tiltak som bør 
beskrives i bladet. 
 
Bladet legges i postkassen til alle innbyggere i 
soknet, uavhengig av om mottager er medlem av 
kirken. For å gjøre denne jobben har vi 25 frivillige 
og veldig dedikerte medarbeidere. Takk til alle 
bidragsytere og medhjelpere. Takk til alle som har 
gitt pengegaver til bladet – det setter vi stor pris på.  
                                                                                   
                                                                                                                                                   

                                                                                                                           
 
 
  
 
 

                        
  Nr. 1-2020              Nr. 2-2020                       Nr. 3-2020 

 
 
  

 
Redaktør Jørn Gjenenstad  
Foto: Arnstein Hardang 
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4.11 Økonomi 
Økonomiutvalget: Monica Juvet og Anita Westby Rygh 

 
I økonomireglementet fra Drammen kirkelige fellesråd står det at hvert menighetsråd skal ha 
et økonomiutvalg som skal være bindeledd mellom kirkekontoret og menighetsrådet. 
Økonomiutvalget vil være kirkekontorets kontaktpunkt for menighetsrådets økonomiske 
virksomhet. Økonomiutvalget kan bestå av en eller flere personer og vil ha følgende 
oppgaver: 

 

• Følge opp at menighetsrådet følger økonomireglementet 

• Følge opp at menighetsråd fatter vedtak vedrørende budsjett, årsregnskap, årsrapport og 
årsoppgjørsdisposisjoner innen tidsfristene, jfr. pkt. 22 

• Være pådriver for at det utarbeides budsjett for alle regnskapsavdelinger i menigheten 
(eierskap) 

• Følge opp at menighetsrådet kvalitetssikrer rutinene for kontanthåndtering (ofringer, 
kontanter ved loddsalg og andre pengegaver som gis kontant)  

• Rapportere regnskap i menighetsrådsmøtet minimum annet hvert møte 
 
MR møte 27.01.20: 
Sak om valg av representanter til økonomiutvalg (sak 002/20) i Mjøndalen menighetsråd 
(MR) ble tatt opp på årets første møte i menighetsrådet 27.01.20. Det ble også sak om 
forslag til budsjett (005/20).  
 
MR møte 17.02.20: 
På MR møte 17.02.20 ble Monica Juvet og Anita Westby Rygh valgt som representanter til 
økonomiutvalget. Forslag til budsjett ble lagt frem med følgende vedtak:  
Mjøndalen menighetsråd vedtar budsjett for 2020 lagt frem i MR-møte 17.02.20. Budsjettet 
går i minus.  
 - MR ber underutvalg legge frem sin økonomi for MR for oversikt over midler på ulike konti. 
Frist: 27.02.20. 
 - MR vil arbeide aktivt med budsjett frem mot 2021, dette arbeidet ses i sammenheng med 
utvalgenes virksomhetsplaner og MR sin egen virksomhetsplan 2021. 
 
MR møte 20.04.20: 
MR møte 16.03.20 – som ble utsatt til 20.04.20 pga. coronarestriksjoner ble det vedtatt at 
budsjettet skulle tas opp i eget møte og vedtas da.  
 
MR møte 18.05.20: 
Vedtak om budsjettjustering ble gjort på MR møte som ble avholdt 18.05.20.  
 
MR møte 28.09.20: 
På MR møte 28.09.20 ble det vedtatt en ny budsjettjustering og budsjettene for prosjekt 
41001-41007 ble vedtatt. Mjøndalen menighetsråd godkjenner bruk av disposisjonsfond for 
prosjekt 41001 og 41005. På samme møte ble det vedtatt at regnskapsmessig mindreforbruk 
for 2019 på kr. 47 161,- avsettes menighetsrådets disposisjonsfond konto 55600. 
 
MR møte 26.10.20: 
På MR møte 26.10.20 ble menighetsrådet orientert om regnskapet. Følgende ble presentert: 
Faktisk mot budsjett og fjoråret (samlet for alle prosjekter), balanse og faktisk mot budsjett og 
fjoråret (Prosjekt 41000 menighetsrådet). 
 
I løpet av 2020 har økonomiutvalget hatt flere møter og telefonmøter. Det har vært mye å 
sette seg inn i for utvalget.  
 
Årsregnskapet godkjennes på menighetsrådsmøte 15.02.21.  
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5.0 Nøkkeltall fra regnskapet med årsdisposisjoner 
 

Driftsregnskap 

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet (Vedlegg 2A) 
Regnsk 
2020 

Reg. 
budsjett 

Oppr. 
Budsjett 

Avvik reg. 
budsjett 

Regnsk 
2019 

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659) 172 493 126 130 110 400 46 363 41 606 

Refusjoner/overføringer (700-789) 142 704 105 000 126 640 37 704 26 576 

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839) 20 400 0 0 20 400 0 

Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859) 170 000 170 000 140 000 0 55 000 

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879) 204 910 170 020 142 000 34 890 597 689 

Sum driftsinntekter 710 507 571 150 519 040 139 357 720 873 

      

Kjøp av varer og tjenester (100-299) 305 979 458 782 362 500 -152 803 514 172 

Refusjoner/overføringer (300-389:429) 225 434 115 000 148 640 110 434 94 310 

Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429) 34 465 38 000 38 000 -3 535 65 325 

Sum driftsutgifter 565 878 611 782 549 140 -45 904 673 807 

      

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 144 629 -40 632 -30 100 185 261 47 066 

      

Renteinntekter og utbytte (900-909) 170 132 100 38 95 

Netto finansinntekter/-utgifter 170 132 100 38 95 

      

NETTO DRIFTSRESULTAT 144 799 -40 500 -30 000 185 299 47 161 

      

Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930) 47 161 47 161 47 161 0 0 

Bruk av disposisjonsfond (940-949) 40 500 40 500 30 000 0 0 

Bruk av bundne fond (950-959) 0 0 0 0 0 

Sum bruk av avsetninger 87 661 87 661 77 161 0 0 

      

Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530) 0 0 0 0 0 

Avsatt til disposisjonsfond (540-549) 47 161 47 161 47 161 0 0 

Sum avsetninger 47 161 47 161 47 161 0 0 

      

Regnskapsmessig mer/mindreforbruk (580/980)) 185 299 0 0 185 299 47 161 
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Balanse 

Konto 2020 2019 Diff 

    

Anleggsmidler    

  0 0 0 

SUM ANLEGGSMIDLER 0 0 0 

    

Omløpsmidler    

51020 - Bankinnskudd innland 1 162 373 962 605 199 768 

51300 - Kundefordringer (reskontro) 6 400 0 6 400 

51321 - Kortsiktige fordringer 41 000 0 41 000 

51351 - Inngående MVA kompensasjon 37 704 0 37 704 

SUM OMLØPSMIDLER 1 247 478 962 605 284 873 

    

SUM EIENDELER 1 247 478 962 605 284 873 

    

Egenkapital    

55501 - Bundne investeringsfond Tårn/inngangsparti -187 356 -187 356 0 

55600 - Disposisjonsfond -283 810 -236 650 -47 160 

55601 - Disposisjonsfond Kultur -7 004 -17 504 10 500 

55602 - Disposisjonsfond Diakoni -178 390 -178 390 0 

55603 - Disposisjonsfond Soul Children -61 219 -61 219 0 

55604 - Disposisjonsfond Nets -180 892 -180 892 0 

55605 - Disposisjonsfond Konfirmant -20 753 -50 753 30 000 

55606 - Disposisjonsfond Konfaction -379 -379 0 

55607 - Disposisjonsfond Menighetsblad -2 302 -2 302 0 

55950 - Regnskapsmessig mindreforbruk -185 299 -47 161 -138 138 

SUM EGENKAPITAL -1 107 404 -962 606 -144 798 

    

Gjeld    

53200 - Leverandørgjeld (reskontro) -140 073 0 -140 073 

SUM KORTSIKTIG GJELD -140 073 0 -140 073 

    

SUM GJELD OG EGENKAPITAL -1 247 478 -962 605 -284 873 

 

Regnskapet viser et netto positivt driftsresultat på kr 144 799,- og et regnskapsmessig  

mindreforbruk på kr 185 299,-  

  

Kommentarer avvik budsjett  

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)  

Mere inntekter for minnesamvær enn budsjettert  

  

Refusjoner/overføringer (700-789)  

Ikke budsjettert momskompensasjon  

  

Kjøp av varer og tjenester (100-299)  

Betydelig mindre forbruk av materiell og tjenester på grunn av koronasituasjonen  
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Refusjoner/overføringer (300-389:429)  

Refusjon lønnskostnader til fellesrådet og ikke budsjettert momskompensasjon motpost  

 

 

Disponering av regnskapsmessig mer-/mindreforbruk 

 
Underskudd/overskudd Prosjekt Beløp 

Regnskapsmessig mindreforbruk (580) 41003 - Soul Children 19 139,35 

Regnskapsmessig mindreforbruk (580) 41007 - Menighetsblad 1 028,00 

Regnskapsmessig mindreforbruk (580) 41001 - Kultur 15 819,30 

Regnskapsmessig mindreforbruk (580) 41000 - Menighetsråd 101 598,29 

Regnskapsmessig mindreforbruk (580) 41002 - Diakoni 1 421,09 

Regnskapsmessig mindreforbruk (580) 41005 - Konfirmant 17 859,89 

Regnskapsmessig mindreforbruk (580) 41004 - Nets 28 433,50 

 SUM 185 299,42 

   

   

Disponering av overskudd   Beløp 

55600 - Disposisjonsfond  101 598,29 

55601 - Disposisjonsfond Kultur  15 819,30 

55602 - Disposisjonsfond Diakoni  1 421,09 

55603 - Disposisjonsfond Soul Children  19 139,35 

55604 - Disposisjonsfond Nets  28 433,50 

55605 - Disposisjonsfond Konfirmant  17 859,89 

55607 - Disposisjonsfond Menighetsblad   1 028,00 

 Sum disponert 185 299,42 

 
 

 


