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1 Menighetsrådet 
 
Strømsø og Tangen menighetsråd.  
 
Antall medlemmer: 8 faste representanter, 5 vararepresentanter 
 
Menighetsrådets sammensetning 
Faste representanter:  
Benita Christensen – fram til 29.10.2020 
Kristin Hagland (nestleder) – fram til 17.12.2020 
Janne Vervik Huseby – fram til 17.12.2020 
Ingun Storli Nielsen (leder) 
Mette Liang 
Morten Almsbakken 
Anne Stavnem von Krogh – nestleder fra 17.12.2020 
Harald Dahl 
Vararepresentanter:  
Stig Pedersen – fast fra 20.10.2020 
Svein Beksrud – fast fra 17.12.2020 
Helle Maria Dahl Brandsrud – fast fra 17.12.2020 
Bjørn Morken 
Jan Helge Wigren 
 
I tillegg sitter begge sokneprestene med fast plass i rådet:  
Karoline Faber 
Marit Skaar Skogesal 
Jorunn Lyng Haugseth sitter i rådet som menighetsforvalter 
 
Følgende råd og utvalg har fungert i menighetene i 2020: 
 
Arbeidsutvalg: Ingun Storli Nielsen, Kristin Hagland, Harald Dahl, Karoline Faber,  
Marit Skaar Skogesal 
Fellesrådsrepresentanter: Harald Dahl og Morten Almsbakken (vara)  
Strategiutvalg, Strømsø menighet: Stig Pedersen, Svein Beksrud, Jan Helge Wigren,  
Kristin Hagland, Janne Vervik Huseby, Benita Christensen og Karoline Faber 
Styringsgruppe Bykirken Strømsø: Ingun Storli Nielsen og Kristin Hagland har vært 
menighetsrådets representanter sammen med Helen Bjørnøy og Claus Engen fra 
Bymisjonen Drammen, prost Kjell Ivar Berger og kirkeverge Ivar Nygård/Svein Askekjær 
Arbeidsgruppe Bykirken Strømsø: Karoline Faber, Kristin Hagland, Claus Engen 
(Bymisjonen) 
Stiftelsen Strømsø menighetspleie: Diakon Astrid Holmen, Benita Christensen, Kristin 
Hagland, Helle Maria Dahl Brandsrud (vara) 
Husstyret Tangen: Guro Heggdal, Bjørn Thoresen, Alexander Glestad, Gaute Storli 
Nielsen, Morten Almsbakken  
Orgelkomite Tangen: Gròa Hreinsdottir, Marit Skaar Skogesal, Harald Dahl, Anders Eidsten 
Dahl, Jorunn Wiik, Ivar Nygård, orgelkonsulent Hans Jacob Tronshaug. Se egen rapport 
Festsskrift og folder til orgelinnvielsen: Harald Dahl, Jorunn Wiik, Marit Skaar Skogesal,  
Gaute Storli Nielsen, Morten Almsbakken og Ingun Storli Nielsen  
Økonomiutvalg: Siv Nordmark, Helle Maria Dahl Brandsrud, Janne Vervik Huseby, Roar 
Ringdal, Ingun Storli Nielsen 
Trosopplæringsutvalg (representanter i felles utvalg for SSFT): Ola Bakken Erichsen,  
Anne Stavnem von Krogh, Janne Vervik Huseby 
Gudstjenesteutvalg Tangen: Marit Skaar Skogesal, Ola Bakken Erichsen, Gròa 
Hreinsdottir  
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Solveig Elisabeth Guthe, Eva Stabæk, Kolbjørn Storli, Håvard Nielsen, Tove Frøvoll 
Thoresen 
Misjonsutvalg Tangen: Bjørn Morken, Elise Haugland Madsen, Tove Frøvoll Thoresen 
Redaksjonskomite menighetsbladet Tangen: Siv Nordmark, Roar Ringdal, Jorunn Wiik,  
Karl Madsen 
Baltazar barnehage: Styre: Harald Dahl, Kari Høyer, Alexander Glestad, styrer Carina Lind 
(fra mars)  
Prosjektgruppe for byggesak: Harald Dahl, Bjarne Stabæk, styrer Carina Lind 
SU-representant: Alexander Glestad 
Kirkens SOS: Elise Haugland Madsen 
Pilegrimsforeningen St Halvard: Bjørn Morken 
Kirkens Bymisjon: Stig Pedersen, Anne Stavnem von Krogh 
Sportskapellet på heia, Tverken: Harald Dahl 
Kapellkomiteen: se egen rapport 
Utvalg for kirkelig inventar: Tove Frøvoll Thoresen, Ingun Storli Nielsen. Se egen rapport 
 
Antall møter og saker 
Det har vært holdt 10 møter i 2020, og det har vært 11 forberedende møter i arbeidsutvalget. 
Rådet har behandlet 78 saker 
På grunn av Koronasituasjonen, ble et møte avlyst, og 2 møter ble gjennomført digitalt 
Det ble avholdt ordinært menighetsmøte for Strømsø menighet 8. mars – menighetsmøtet 
som var planlagt for Tangen 22. mars, ble avlyst pga smittesituasjonen.   
 
Av saker som er behandlet, kan nevnes:  
 
Strømsø menighets fremtid:  
Det nyvalgte menighetsrådet nedsatte umiddelbart et Strategiutvalg som skulle jobbe med 
Strømsø menighets fremtid sett opp mot Bykirken Strømsø.  
I januar ble følgende mandat formulert:  
«Det foreligger pr dd to mulige modeller for fremtidig drift:  
Strømsø forsetter som vanlig menighetskirke. Bykirken Strømsø vil avsluttes 31.12.2020 
etter prosjektperioden 
Bykirken Strømsø tas ut av ordinær gudstjenesteordning og organiseres som egen enhet. 
Strømsø menighet opphører som menighetskirke, og medlemmene betjenes fra de 
omliggende menighetene. Strømsø og Tangen menighetsråd består.   
Strategiutvalget lager konsekvensutredning av de to alternativene, setter opp en plan med 
milepæler og rapporterer dette tilbake til menighetsrådet.» 
 
Strategiutvalget jobbet godt med denne saken fram mot sommeren, og på møtet i juni ble 
følgende enstemmig vedtatt (sak 32/20 og 13/20): 

• Strømsø sokn fusjoneres inn i omliggende sokn  

• Strømsø kirke eies av det soknet kirken blir liggende i.  
o Eiersoknet har annen kirke som benyttes som soknekirke.   
o Strømsø kirke opphører som menighetskirke. Strømsø kirke tas ut av ordinær 

gudstjenesteordning (med biskopens forordnede gudstjenester).  
o Det opprettes et bredt sammensatt Bykirkeråd som har ansvar for driften. 

• Strømsø menighetshus med tilhørende fonds driftes og eies av Drammen kirkelige 

Fellesråd. Øvrig kapital tilhørende Strømsø sokn fordeles når soknegrenser er klargjort. 

Det jobbes våren 2021 videre med soknegrenser, organisering og drift av Bykirken og 

opprettelse av et bykirkeråd. 

 
Soknegrenser 
Som følge av at Strømsø menighet tas ut av ordinær gudstjenesteordning – opphører som 
menighet – må soknegrensene på Strømsøsiden legges på nytt. Saken har vært vurdert av 
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de omkringliggende menighetsråd og skal behandles i menighetsmøter i alle menighetene 
før endelig forslag vedtas og sendes bispedømmerådet for avgjørelse våren 2021 
 
Stiftelsen Strømsø menighetspleie:  
Stiftelsen Strømsø menighetspleie ble opprettet 31.01.2002 med formål å være et redskap 
for Strømsø menighets diakonale arbeid. Grunnkapitalen var i 2002 kr 1.350.000, og er ved 
salg av en leilighet øket til ca 2 millioner. Avkastningen skal hvert år gå til Strømsø 
menighetspleies arbeid, men 10% av denne skal tillegges grunnkapitalen som ikke skal 
røres. På grunn av lave renter de siste årene, er renteinntektene nå lavere enn 
kapitalkostnadene (pålagt revisjon og regnskapsføring). Stiftelsen anses ikke lenger å kunne 
etterleve formålet. Det har ikke vært tatt ut overskudd i 2017 og 2018. Det ble i 2015 søkt om 
å oppheve stiftelsen, men det ble avslått av Lotteri- og stiftelsestilsynet 08.04.16. 

 
Menighetsrådet overlot til stiftelsesstyret å jobbe videre med saken om opphevelse av 
stiftelsen.  
I oktober ble følgende vedtatt:  
Strømsø og Tangen menighetsråd støtter stiftelsesstyret i beslutningen om å søke om 
opphevelse av Stiftelsen Strømsø menighetspleie. Rådet slutter seg til begrunnelsen for 
vedtak om opphevelse i søknadens pkt 2, og til konklusjonen stiftelsesstyret har gjort etter 
vurderingen av eventuelle endringer av stiftelsens vedtekter. 
Menighetsrådet slutter seg til stiftelsesstyrets vedtak om bruk av resterende midler i 
Stiftelsen Strømsø menighetspleie til diakonale tiltak i Bykirken Strømsø. 
 
Søknaden er sendt til Lotteri- og stiftelsestilsynet.  
 
Navnet minnelund på Strømsø kirkegård.  
Det er ønske om å opprette en navnet minnelund på Strømsø kirkegård. Det ble nedsatt en 
arbeidsgruppe, befaring er foretatt, men saken er sendt tilbake til bispedømmerådet for 
estetisk og faglig vurdering av plassering på den til dels vernede kirkegården 
 
Orgelet i Tangen 

Se egen rapport fra orgelkomiteen 

Orgelsaken har opptatt menighet og råd i en årrekke, og 2020 ble året orgelet ble bygget 

og innviet.  

Orgelsaken vinteren 2020 ble preget av nedstengingen i mars og at den norske krona ble 

sterkt svekket mot euro. Orgelet ble nedbetalt i rater i euro med svært svekket krone, noe 

som førte til at orgelprosjektet ble et underskuddsprosjekt.  

Orgelfesthalvåret var planlagt gjennomført høsten 2020 og våren 2021, men mange 

konserter er pr i dag ikke gjennomført pga korona-nedstengingen. Det ble laget en flyer 

med oversikt over konsertene i innvielsesperioden og et festskrift med artikler, 

orgelhistorikk og omtaler.  

Tross korona-nedstenging og karantenebestemmelser for nederlenderne, ble orgelet 

bygget i kirkerommet i sommermånedene etter den tidsplanen som var lagt. Selve 

orgelhuset ble satt opp på to uker, mens intonasjonsprosessen ble gjennomført de 4 

påfølgende ukene.  

Det gjenstod noe arbeid da de to intonatørene tok ferie i slutten av juli. Orgelet ble likevel 

så ferdigstilt at overleveringen kunne skje som planlagt lørdag 5. september med 

innvielseshøymesse og innvielseskonsert 6. september. Noe av det planlagte 

programmet ble deretter gjennomført utover høsten, men mye er utsatt til 2021.    
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Baltazar barnehage 
Se egen rapport fra styrer. 
Det har vært en lang kamp for å få landet tomtefradelingssaken i barnehagen, men nå er det 
i orden!  
Vi kan gå videre med det som skulle vært en byggesak, men som i flere år har vært en 
administrativ kamp. Takk til «byggekomiteen», Bjarne Stabæk og Harald Dahl for utført jobb 
og for tålmodighet.  
Styrer Beate Lippert sa opp jobben fra desember, og etter at pedagogisk leder Stine 
Killingdalen hadde fungert godt et par måneder, fikk vi ansatt en ny styrer, Carina Lind fra 
1.3.2020. Personalet i Baltazar barnehage og Åpen barnehage har stått i Koronakampen 
hele 2020, og har bestått utfordringene med glans! 
 
Kontorplasser for Tangen stab 
Staben i Tangen må finne nytt kontorsted etter at felleskontoret med Strømsø forsvinner. 
Ulike alternativ har vært diskutert, og vi har landet på å knytte staben tettere mot kirken. 
Peisestua i arbeidskirken vil bli bygget om til kontorarbeidsplasser våren 2021. Det er 
nedsatt en gruppe som jobber med saken 
 
Representasjon 
Strømsø og Tangen menighetsråd har i 2020 vært representert i  

• Årsmøtet for Sportskapellet på Tverken v/ Gaute Storli Nielsen (?) 

• Årsmøtet i Kirkens SOS Tunsberg v/ Elise Haugland Madsen 

• Årsmøtet i DOTL, Drammen og Omegn Tros- og Livssynsforum v/ Jorunn Wiik 

• Årsmøte i Drammen Kirkeforum v/ Jorunn Wiik 

• Drammen Bymisjon v/ Bjørn Morken 
 

Frivillige 
Antallet frivillige har sunket jevnt de siste årene. Menigheter kan ikke drives med kun 
ansatte, så dette er et område det er viktig for oss å satse på. Vi ønsker frivillige til små og 
store oppgaver, og vi ønsker at det kan være mange til å dele på oppdragene så 
belastningen blir liten på den enkelte. Ta kontakt med menighetsråd eller stab hvis du har litt 
tid å avse! 
 
Kirkebakkefest, Elvefestivalen, Åskollendagen, julebasar, juleverksted og juletrefest.  
Disse arrangementene er menighetsrådets ansvar å gjennomføre sammen med staben. I 
2020 ble alle avlyst pga smittevernreglene 
 
Uttreden av menighetsrådet 
Av ulike årsaker, har Benita Christensen, Janne Vervik Huseby og Kristin Hagland fått 
innvilget søknad om å tre ut av menighetsrådet for resten av valgperioden 
 
 
2 Administrasjon 
 

Alle ansatte og vikarer (stillingsstørrelse) 

• Kapellan Ola Bakken Erichsen       100% 

• Sokneprest Marit Skaar Skogesal        100% 

• Diakon Tonie Steffensen permisjon ut 2020       50%  

• Vikar diakon Astrid Nåtedal Holmen ut 2020      50%   

(hvorav 10% fra menighetspleien, og 50% for Strømsø) 

• Trosopplæringsleder Kjersti Haave Reknes i Drammen kirkelige fellesråd 100% 

(Hun har ansvar for trosopplæring i Strømsø, Strømsgodset, Fjell og  

Tangen menigheter, er teamleder for alle trosopplærere i Drammen.) 
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• Kateket Runar Reknes i Strømsø, Fjell og Tangen menigheter (permisjon)  

• Kateketvikar Grete Bergersen hele 2020      100% 

• Organist Gróa Hreinsdóttir, 30% organist i Drammen kirkelige fellesråd    70% 

• Menighetsmedarbeider Siv Nordmark  

(20% DKF, 20% menighet, 10% trosopplæring, (+10% utleie Strømsø))    60% 

• Linda Kjeksrud Kirketjener 50 % og ungdomsarbeider 50 %   100% 

• Menighetsforvalter Jorunn Lyng Haugseth i Drammen kirkelige fellesråd  100% 

 
3 Statistikk fra kirkelig årsstatistikk 
 

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 

Antall medlemmer: 4607 4657 4854 4977 4820 4989 

Antall døpte totalt: 15 34 28 42 45 27 

Antall døpte som bor i sognet:  12 30 24 32 42 18 

Antall konfirmerte: 32 47 25 40 45 43 

Antall vigde: 2 3 4 4 8 0 

Antall gravferder: 48 46 47 46 52 43 

Antall gudstjenester i soknet: 41 57 63 82 89 89 

Antall deltakere på 
gudstjenester:  

1650 4437 4659 5530 5939 5752 

Antall kulturarrangementer: 8 7 15 8 16 16 

Offer til egen virksomhet: 35784 47346 56188 48144 57219 74868 

Offer til andre: 27141 46953 53324 60061 75792 42452 

Misjonsprosjekt 3675 8392  3378 6294 3695 

Offer/gave til øremerkede 
formål: 

344325 364589  134000 24693 28092 

Fast givertjeneste 27550 20950 35575 29420 45400 38690 

 
4 Menighetsrådets virksomhetsområder i 2019 

 
Sokneprest Marit Skaar Skogesal 
 
Gudstjenestelivet og prestetjenesten i Tangen kirke  
 
Ansvarlige gudstjenesteledere: kapellan og sokneprest. 
 
Dette er en fortelling om året som har vært så annerledes som det går an å bli for kirke og 
menighetsliv. 
Å være menighet handler om å samles til fellesskap. Vi samles til gudstjeneste for å dele 
Guds ord og for å dele nattverdfellesskapet. Vi samles til gudstjeneste for å døpe våre barn. 
Vi samles til ulike aktiviteter for å kjenne at fellesskap beriker.  
Vi har gjort noe av dette i løpet av året som har gått, men så har vi jammen fått kjenne på 
hva vi savner når vi ikke kan samles.  
Året startet så fint med oppstart av gudstjenester og de andre aktivitetene som vi er så glade 
i og glade for: 
Seniordans, Seniortrim, Fredagsklubb, Kapellkvelder, Småbarnsang, konfirmantarbeid og 
mer til.  
Så hørte vi rykter om en pandemi som var i anmarsj fra Europa. Vi satt noen i komitémøte i 
Tangen kirke en torsdag ettermiddag, og da fikk vi en telefon som sa at vi ikke kunne være 
samlet. Vi brøt opp og fra fredag 13. mars var vi inne i en helt ny situasjon i landet vårt. Vi 
måtte straks stenge ned alt vi drev på med av gudstjenester og andre aktiviteter.  
Hva kan vi se tilbake på? 
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På mange måter har det vært et vakuum i denne tiden. Mye usikkerhet preget de første 
ukene av nedstengingen av landet vårt. Det preget også oss som jobber med gudstjenester 
og andre aktiviteter.  
Hvordan skulle vi nå være kirke?  
Vi startet forsiktig opp med korte gudstjenester som ble lagt ut på Facebooksiden vår og via 
Youtube. Senere har vi også prøvd å legge dette ut på hjemmesidene våre.  
 
Påsken nærmet seg, og vi skjønte at nå strammet det seg til i landet vårt. Det var fortsatt 
ikke lov å samles til gudstjenester, og vi skjønte at vi måtte gjøre noe annet. De ansatte i 
Tangen og Strømsø laget et påskebrev som vi sendte ut til de frivillige i menighetene våre og 
andre som vi visste hadde tilknytning til menigheten. Vi tror at alle ble glade for denne 
hilsenen.  
 
I mai åpnet det opp for gudstjenester igjen. Nå med restriksjoner og smittevern. Vi hadde lov 
å samle 80 til gudstjeneste i Tangen kirke med en-meters regel. Det vil si at det måtte være 
en meter mellom personene i kirkebenken. Hvis man var fra samme husstand, kunne man 
sitte sammen. Mange frivillige stilte opp og ble med på smittevern som vi måtte gjennomføre 
før alle arrangementene våre.  
Det gikk seg til etter hvert, og vi ble vant til å sprite hender og holde avstand. Men vi kunne 
ikke gjennomføre Kirkebakkefesten.  
 
Høsten kom, og det var stor spenning knyttet til hvordan vi kunne gjennomføre 
konfirmasjonsgudstjenestene. De ble gjennomført med de restriksjonene som krevdes. Hver 
konfirmant kunne ha med seg ca. 10 gjester inkludert foreldrene.  
 
I Tangen menighet har vi lenge ventet på nytt orgel. Det gikk an å ha stor fest 6. september, 
men orgelfesten har egentlig druknet i koronapandemien. Vi har flere arrangement i 
forbindelse med orgelfesten som ikke er gjennomført, men vi håper å kunne gjøre det i løpet 
av 2021.  
 
I løpet av høsten startet det opp flere nye tilbud i Tangen menighet: 
-Gospelklubb for barn fra 7 år og oppover. 
-Bibelgruppe for unge voksne. 
-Tekstsamtale 2 ganger i måneden der man leser kommende søndags prekentekst og 
samtaler rundt den. Avsluttes med medbrakt matpakke. 
 
Høsten gikk sin gang, og så kom november og smittetallene økte. Det ble igjen stengt ned, 
og 8. november var den siste gudstjenesten i Tangen kirke på lang, lang tid. 
Vi innså at julebasaren vår måtte avlyses, og aktivitetene våre utsettes.  
 
Det var ekstra tungt å måtte stenge ned de nye tilbudene i menigheten som ble veldig godt 
tatt imot av de som deltok.  
 
Julen nærmet seg. Det ble etter hvert klart at vi ikke kunne ha julegudstjenester i Tangen 
kirke. Heller ikke noen av adventsgudstjenestene våre og aktivitetene våre som vi er så 
glade i, kunne gjennomføres før jul. 
Vi tenkte tidlig på om det kunne gå an å få til utegudstjeneste i Nordbylunden på julaften, og 
kapellan Ola og organist Gróa planla og gjennomførte gudstjeneste sammen med frivillige fra 
Tangen menighet. Det ble en stor suksess, og vi er glade for at det gikk an å samle folk i 
kohorter ute og få høre jule-evangeliet og synge Deilig er jorden. 
 
Helt siden det ikke var lov å samles, har organisten og prestene i Tangen forsøkt å lage en 
digital andaktsnutt til hver søndag. I tillegg har vi spilt inn to sang-gudstjenester til Åskollen 
bo- og servicesenter. 
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Vi har også vært med på å lage to bidrag til den digitale adventskalenderen i Drammen prosti 
som ble sendt hver dag i desember frem til julaften.  
 
Til slutt vil jeg si at det har vært et slitsomt år. Men samtidig har vi lært mye. En ting er helt 
sikkert: å være menighet handler om å samles til fellesskap.  
 
La oss be om og håpe at året 2021 kan by på mer fellesskap blant oss. La oss håpe at vi får 
lov til å samles om gudstjenesteliv og andre menighetsaktiviteter. 
 
 
Kapellan Ola Bakken 
 
 «Kjære dere!  
Å forberede preken til i dag, har vært vanskelig. Ikke på grunn av tekstene, selv om de er 
vanskelige nok, men fordi jeg den uka som har vært, har opplevd at hele verden står i spenn. 
Vi har ikke visst hva som kommer til å skje, fra en dag til en annen- med voldsom 
mediedekning av valget i USA og de harde frontene der, generell bevæpning av politiet i 
Norge, og en smittesituasjon i byen vår som gjør at denne gudstjenesten mest sannsynlig er 
den siste gudstjenesten i Tangen på mange uker.» 
Slik begynte jeg prekenen 08.11.20 fra Tangen kirke, og på mange måter ble det en 

oppsummering av opplevelsen av å være kapellan i Tangen i 2020. Det skulle også bli den 

siste åpne gudstjenesten fra kirkerommet det året.   

2020 hadde begynt lovende, med gode planer for samarbeid med Åskollen og Brandenga 

skoler om kirkebesøk og om besøk fra meg til dem. Plan for samarbeid med barnehagene i 

soknet var lagt, med invitasjoner til gudstjeneste før påske, og særlig samarbeid med 

Baltazar barnehage. I tillegg skulle vi invitere barn og unge til opplevelser med det nye 

orgelet som var på trappene. Konfirmantene fra Tangen skulle for første gang på lenge følge 

undervisning i Tangen kirke for seg selv. Det ble en god oppstart 01.02 og det var en fin 

gjeng med konfirmanter som også var med på nattcup i midten av februar. Så kom 12. mars 

og alt stengte ned.  

For første gang siden Olav Tryggvason gikk i land på Moster for over 1000 år siden ble det i 

vårt ganske land ikke feiret gudstjenester i påskehøytiden, heller ikke i Tangen kirke. Det ble 

i stedet kimet fra klokkene og bedt fra kirkerommet. Etter hvert ble konfirmantundervisningen 

flyttet til det digitale rom og det ble også gjennomført en bo- hjemmeleir i slutten av 

sommerferien med blant annet pilegrimsvandring fra Skoger til Strømsø. Mye av kirke - skole 

og kirke - barnehage arbeidet ble avlyst, men noe ble gjennomført. Baltazar har også hatt 

nesten månedlig samling med meg, mange av samlingene utendørs.  

Nedgang i smittetall gav et lite pusterom etter sommeren med oppstart av Bibelgruppe for 

unge voksne med 12 deltakere og avslutning av konfirmantåret med 

smittevernsbegrensninger. Kapellan og ungdomsarbeider har samarbeidet tett om 

konfirmanttiden. Forsøk på oppstart av lederkurs etter konfirmasjon fikk vi ikke til.  

Tangen har i 2020 hatt 70% fast kapellan grunnet 30% frikjøp som hovedtillitsvalgt i 

bispedømmet. I praksis har dette vært løst med at jeg har hatt noen færre gudstjenester og 

ingen gravferder. Prosten står ansvarlig for å skaffe full vikardekning.  

Prekenen 08.11.20, hvor også Oliver ble døpt i gudstjenesten, ble avsluttet slik: 
«Jeg må si det er merkelig å stå her i dag, og ikke vite når preken skal lyde neste gang i en 

gudstjeneste i Tangen kirke.  

Men samtidig så tror jeg på at den Guden som i dag har tatt imot Oliver, det er også den 

Guden som sammen med oss hver time og hver dag kjemper mot dødskreftene i verden. 
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Som kjemper mot død og ensomhet og for liv og felleskap. Og i dagene og ukene som 

kommer, så kan også vi stå sammen i kampen. Og hjelpe hverandre, og minne hverandre på 

at vi hører til. Hos hverandre og hos Gud.» 

Det har vært veldig krevende å legge til rette for gode felleskap og gode relasjoner 
under en pandemi. Mangel på forutsigbarhet har vært slitsomt og samtidig har det 
vært nødvendig å lære nye måter å samles på, enten det er på nett eller det er 
utendørs vinterstid som gudstjeneste i Nordbylunden på julaften. Erfaringene fra 
2020 er jeg sikker på at vi i Tangen vil bære med oss og forhåpentligvis har det lært 
oss noe om å være kirke som vi ikke helt visste fra før.  
 
 
Trosopplæring Tangen Kjersti Haave Reknes 
 
0-1 år: Babysang 
Felles babysangkurs for Strømsgodset, Strømsø, Fjell og Tangen i Strømsø menighetshus 
med kursholder Galina Trintsoukova. Totalt 48 babyer (2019: 45) har vært med på babysang 
i år, hvorav 11 utenfra SSFT. Mange har østeuropeisk bakgrunn, og mange er ikke-
medlemmer. Både vårkurset og høstkurset ble avkortet pga. pandemien. 
Vurdering: Nettverk bygges, og babysang virker rekrutterende for Småbarnssangen. 
2020: 34 % oppmøte (10 barn) 
2019: 48 % oppmøte. (10 barn) 
2018: 26 % oppmøte. (7 barn) 
 
1-3 år: Fadderpose 
I 2020 kunne 30 barn åpne gave på 1-årsdåpsdagen, 24 barn kunne åpne gave på 2-
årsdåpsdagen og 32 barn kunne åpne gave på 3-årsdåpsdagen. Fadderposen deles ut på 
dåpssamtalen. 
En av fadderne får ansvar for å ta vare på posen og dele ut en gave på 1-års-, 2-års, og 3-
årsdåpsdagen.  
Vurdering: Familiene blir overrasket og glade når de får gavene. Vanskelig å vite om 
fadderne følger opp.  
 
2 år: 2-årsgudstjeneste med utdeling av 2-årsbok 
Pga. pandemien ble det ikke vanlig høsttakkefest i oktober, men 2-åringene ble invitert til en 
gudstjeneste om Skapelsen sammen med 4-åringene, 6-åringene (6-åringene skulle hatt bok 
i mai), Småbarnssangen og Gospelklubben. Etter gudstjenesten fikk de som ville, være med 
på forestillingen «Peter og ulven» i anledning Tangens nye orgel.  
Vurdering: Vi fikk til å holde koronaavstand, og «teaterstykket» om Skapelsen fungerte veldig 
bra. Mange gode tilbakemeldinger. 
2020: 14 % oppmøte (4 barn) 
2019: 6 % oppmøte. (2 barn) 
2018: 28 % oppmøte. (11 barn. I tillegg 1 utensokns) 
 
3 år: Småbarnssang 
3-åringene fikk invitasjon til både vårkurs og høstkurs. Begge kursene ble avkortet pga. 
pandemien. Felles pølsemiddag annenhver torsdag fra 17-17.30 og sangstund fra 17.30-
18.10 for hele eller deler av familien med samme repertoar gjennom hele semesteret. Barna 
deltok på familiegudstjenesten i høst, i vår ble det avlyst pga. pandemien. 
Vurdering: Familiene synes det er passelig å møtes hver fjortende dag. De gir uttrykk for at 
det er deilig å få ferdig middag. Det har vært supert å ha med Linda og Helle i høst! 
2020: 14 % av 3-åringene, totalt 35 barn fra 1-7 år deltok (se Gospelklubben under Øvrige 
tiltak). 
2019: 27 % av 3-åringene, totalt 32 forskjellige barn fra 1-5 år deltok. 
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2018: 18 % av 3-åringene, totalt 36 forskjellige barn fra 1-5 år deltok. 
 
3 år: Julevandring 
Julevandringsgudstjenesten med påfølgende grøt og juleverksted ble avlyst pga. pandemien. 
Istedenfor ble det delt ut juleverkstedposer på kirketrappa. 
Vurdering: Hyggelige tilbakemeldinger på at vi lagde et alternativ til julevandringen. 
2020: 3 % av 3-åringene, totalt deltok 26 barn, hvorav 5 fra Strømsø og 21 fra Tangen.  
2019: 13 % av 3-åringene, totalt deltok 32 barn, hvorav 6 fra Strømsø, 26 fra Tangen/andre. 
2018: 6 % av 3-åringene, totalt deltok 22 barn, alle fra Tangen. 
 
4 år: 4-årsgudstjeneste med utdeling av 4-årsbok 
Se 2-årsgudstjeneste med utdeling av 2-årsbok. 
2020: 26 % oppmøte (10 barn) 
2019: 15 % oppmøte. (5 barn) 
2018: 24 % oppmøte. (11 barn) 
 
5 år: Kirkerotteteater 
Det var lenge uvisst om vi fikk til å gjennomføre Kirkerotteteateret i november. Vi besluttet å 
flytte forestillingen fra Bragernes kirke til Konnerud nye kirke for at barna kunne se godt selv 
om de satt i salen, siden vi ikke kunne samle barna fremme på gulvet. Bare 5-åringene fikk 
lov til å komme i år, mot normalt 3-7-åringer. 
Familiene ventet lenge med å melde seg på, og vi savnet mange av familiene vi bare ser 
denne gangen i året. Vi endte opp med ca. 30 påmeldte. Dagen før forestillingen ba 
statsministeren oss om å holde oss hjemme, og da trakk en etter en familie seg. Til slutt ble 
forestillingen vist for 13 barn i følge med en voksen hver. 
Vurdering: Det ble en rar opplevelse for oss som er vant til at 200-250 personer fyller 
Bragernes kirke. Men de frammøtte fikk en fin forestilling, og en film med seg hjem i tillegg til 
rottepastiller. Kirkerotteteateret var så greie at alle som opprinnelig var påmeldte, fikk tilgang 
på nettet til filmen til årets forestilling, «Kirkerottene og Viggo i tårnet» i etterkant. 
2020: 6 % oppmøte av 5-åringene (2 barn) 
2019: 20 % oppmøte av 5-åringene, til sammen 11 barn i alle aldere. 
2018: 16 % oppmøte av 5-åringene, til sammen 19 barn i alle aldere. 
 
5 år: Juletrefest 
Selv om juletrefesten finner sted over nyttår, rapporteres den på fjoråret, siden det er 5-
åringene fra fjoråret som dukker opp i rapporteringsverktøyet og gir grunnlag for 
prosentberegningen. I år måtte vi avlyse juletrefesten, men lagde et alternativ der 
julekrybben ble flyttet ut av kirken, og de tre vise menn delte ut godteposer til barna utenfor 
kirken. 
Vurdering: Dette var bedre enn ingenting, og folk syntes det var hyggelig. 
2020: 13 barn fikk godteposer 
2019: 7 % oppmøte av 5-åringene, totalt deltok 10 barn.  
2018: 9 % oppmøte av 5-åringene, totalt deltok 26 barn. 
 
6 år: 6-årsgudstjeneste med utdeling av 6-årsbok 
Se 2-årsgudstjeneste med utdeling av 2-årsbok. 
2020: 21 % oppmøte (9 barn) 
2019: 11 % oppmøte. (5 barn) 
2018: 19 % oppmøte. (7 barn) 
 
7 år: Karneval. 
Fellestiltak for SSFT som arrangeres i Tangen kirke rundt Fastelavnssøndag. Kort 
gudstjeneste, fastelavnsboller, karnevalsleker, laging av masker, film fra ett av Kirkens 
Nødhjelps prosjekter, utdeling av fastebøsser og fastehefter, pinjata. Totalt 45 barn fra SSFT 
(2019: 20 barn, 2018: 37 barn). 
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Vurdering: Hyggelig å bli kjent på tvers av menighetene. Fin måte å lære litt om 
Fasteaksjonen. Morsomt med leker og forming. Det falt i smak at også skolebarna fikk lage 
sin egen maske. Det gikk på bekostning av oppgaver om rett fordeling, men var mer 
populært. 
2020: 9 % oppmøte av 7-åringene, totalt 15 barn deltok. 
2019: 8 % oppmøte av 7-åringene, totalt 7 barn deltok.  
2018: 18 % oppmøte av 7-åringene, totalt 27 barn deltok.  
 
7 år: HalloVenn. 
Alternativ til Halloween for 4-12-åringer, samarbeid mellom Filadelfia, Frikirken, NLM, 
Pinsekirken Mjøndalen og Den norske kirke i Drammen. Aktiviteter der man samler godteri. 
Fokus på den gylne regel og å være hyggelige mot hverandre.  
2020: Avlyst pga. pandemien. 
2019: 3 % oppmøte av 7-åringene, totalt 8 barn deltok.  
2018: 9 % oppmøte av 7-åringene, totalt 12 barn deltok. 
 
8 og 9 år: Tårnagenthelg  
Samling lørdag kl. 12-16 og søndag 09.30-13. Rebusløp og skattejakt med mer som lærer 
barna om kristen tro. Barna får omvisning i tårnet, lærer om kirkeklokkene og forbereder og 
deltar på Tårnagentgudstjenesten. 
Tårnagenthelgen kunne ikke gjennomføres pga. pandemien. Istedenfor kunne barna være 
hjemmeagenter og fikk tilsendt diverse oppgaver som kunne løses hjemme. Svarene og 
bilder av aktivitetene hjemme kunne sendes til trosopplærer som ville trekke en vinner. Kun 4 
barn fra SSFT meldte sin interesse, men bare en fra Tangen endte opp med å levere svar på 
oppgaver. Hun ble veldig glad for å vinne boka «Jakten på Juliana» og masse godteri! 
Vurdering: Dette funket ikke, men var absolutt verdt å prøve. 
2020: 1 person deltok. 
2019: 11 % oppmøte av 8-åringene, 9 % oppmøte av 9-åringene. (12 barn) 
2018: 14 % oppmøte av 8-åringene, 7 % oppmøte av 9-åringene. (10 barn) 
 
8 og 9 år: Agentleir 
Fellesleir mellom SSFT, Det norske misjonsselskap og andre menigheter på Solsetra leirsted 
mellom Mjøndalen og Konnerud. To overnattinger og agentoppdrag, misjonsfokus, 
Sankthansfeiring, bading og leirliv. Barna blir sponset av folk i menighetene med 500,- hver. 
Vurdering: Arbeidsbesparende, lurt og hyggelig å samarbeide med NMS om leir. De har 
flotte lokaliteter og opplegg som vi kan gå inn i. Ettersom flere menigheter blir med, er det nå 
blitt tre Agentleirer etter hverandre.  
2020: Avlyst pga. pandemien. 
2019: 6 % av 8-åringene, 7 % av 9-åringene. (6 barn) 
2018: 7 % av 8-åringene, 3 % av 9-åringene. (5 barn) 
 
10 år: Trylling og tro 
Felles arrangement for alle 10-åringer i Drammen. Tryllehelgen måtte flyttes fra mars til 
oktober pga. pandemien. Tryllekurs (26 deltakere. 2019: 32, 2018: 27) hvor man lærer flere 
triks og får ekte trylleutstyr, trylleshow for hele familien (67 deltakere, 2019: 109, 2018: 69) 
med kreativ trosformidling og familiegudstjeneste dagen etter (76 deltakere. 2019: 115, 2018: 
73) med trylling og preken av magiker Ruben Gazki. 
Vurdering: Proft opplegg som er skreddersydd for aldersgruppen. Vi er veldig glade for at vi 
fikk til å gjennomføre med god avstand mellom deltakerne og såpass mange deltakere.  
2020: 11 % oppmøte (5 barn) 
2019: 8 % oppmøte. (5 barn) 
2018: 0 % oppmøte av 10-åringene. (3 barn i andre aldere) 
 
10 år: Miljømusikal eller liknende 
Arrangeres hvert tredje år. Sto ikke på planen i år. 
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10, 11 og 12 år: LysVåken 
Overnatting i kirken der barna har et opplegg fra Gudsrikeleiken, forbereder gudstjenesten, 
øver inn sanger, drama og liturgi, har aktivitetsløype ute, juleverksted og filmkveld.  
2020: Avlyst pga. pandemien. 
2019: 0 % av 10-åringene, 1 % av 11-åringene, 0 % av 12-åringene. (1 barn) 
2018: 0 % av 10-åringene, 2 % av 11-åringene, 5 % av 12-åringene. (4 barn) 
 
11, 12 og 13 år: KodeB 
Tre-fire fredagsettermiddager i januar der barna kan komme rett fra skolen og få suppe, 
trosopplæring, leker og aktiviteter. Felles for SSFT. 
Vurdering: Vi prøvde ut det nye samtaleopplegget for tweens som Søndagsskolen har laget, 
«Aldri alene», det fungerte fint. 
2020: 4 deltakere. Til sammen 10 barn. 
2019: Avlyst pga. få påmeldte. 
2018: 4 deltakere. Til sammen 9 barn. 
 
12 år: SLUSH.  
Sprell Levende Unge Søndagsskole-Hjelpere er et lederkurs for 10-14-åringer som 
Søndagsskolen arrangerer i samarbeid med menighetene i Drammen. De som er med på 
SLUSH-kurset, kan få være ledere på Tårnagenthelg og på andre ting for yngre barn. 
2020: Avlyst pga. pandemien. 
2019: 2 % oppmøte (1 barn) 
2018: 3 % oppmøte (2 barn) 
 
13 år: Etter skoletid / Åpent hus i Strømsø 
Diakonalt tiltak der ungdommer kommer og får mat hver uke, spiller spill og er sammen med 
venner. Rapporteres ikke i trosopplæringsplanen. 
2020: Vi sendte ikke ut invitasjoner til 13-åringene, men tiltaket var åpent fra januar til mars 
for ungdomsskolen. 
2019: 2 % oppmøte. (1 ungdom) 
2018: 2 % oppmøte. (1 ungdom) Totalt 24 ungdommer fordelt på 9 fra Strømsgodset, 13 fra 
Strømsø, 1 fra Fjell og 1 fra Tangen. Av de 24 deltakerne var 10 medlemmer, 2 tilhørende og 
hele 12 ikke-medlemmer! 
 
14-15 år: Konfirmasjon 
Av 49 døpte 15-åringer bosatt i Tangen, ble 12 gutter og 18 jenter konfirmert. Av disse ble 1 
konfirmert i Åssiden. I tillegg ble 1 fra Strømsø, 1 fra Fjell, 1 fra Strømsgodset, 1 fra Åssiden 
og 2 ikke-medlemmer fra Tangen konfirmert i Tangen. Derfor er det ikke samsvar mellom 
Kirkelig årsstatistikk og trosopplæringsstatistikken. Kapellanen rapporterer mer fra tiltaket. 
2020: 61 % av de døpte på kullet ble konfirmert. 
2019: 68 % av de døpte på kullet ble konfirmert. 
2018: 57 % av de døpte på kullet ble konfirmert. 
2017: 68 % av de døpte på kullet ble konfirmert. 
2016: 77 % av de døpte på kullet ble konfirmert. 
2015: 72 % av de døpte på kullet ble konfirmert. 
 
15 år: Reunion 
Mimrekveld etter konfirmasjonen med bl.a. reklame for MILK-kurset som starter like etterpå. 
2020: Ingen konfirmanter dukket opp. 
2019: Avlyst pga. at dette var midt i overgangen mellom kateketen som begynte som it-
arbeider og kateketvikaren som startet opp. 
 
15-16 år: MILK 
Felles Minilederkurs i samarbeid med de andre menighetene i byen samt KFUK/M. 
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Vurdering: Fint å få være en del av et større ungdomsmiljø. MILK-ere gjør en fin jobb som 
miniledere på trosopplæringstiltak og konfirmanthelger – og leirer. 
2020: 3 % oppmøte. (2 ungdommer) 
2019: 2 % oppmøte. (1 ungdom) 
2018: 9 % oppmøte. (5 ungdommer) 
 
16: Videre 
Fire samtalekvelder for å knytte ungdommene til menighetens fellesskap etter 
konfirmasjonstiden. Gir mulighet til å snakke om temaer som ungdommene er opptatt av, for 
eksempel «Passer jeg inn her? Hvem vil jeg være? Hvordan kan jeg møte Gud? Er jeg en 
god venn?» 
Dette tiltaket står i trosopplæringsplanen, men er aldri blitt gjennomført. 
 
17: Oppreist tro 
Et opplegg fra Blå Kors som tar opp temaer som: Bli mer bevisst på egne valg og tørre å 
hevde meningene sine og stå opp for det de tror på. Lære seg å takle ulike utfordringer som 
de møter i hverdagen sin. Få styrket sin identitet ut ifra et kristent trosperspektiv. Lære hva 
troen på Jesus handler om og hva det innebærer å følge Ham. Få utviklet og styrket 
forholdet sitt til Gud. Få større forståelse og toleranse for andre. Få mulighet til å knytte nye 
og dype vennskap og lære seg hvordan de skal bygge gode og sunne relasjoner. Motivere til 
en rusfri livsstil. 
Dette tiltaket står i trosopplæringsplanen, men er ikke blitt gjennomført på et par-tre år. 
 
18 år: Hybelkurs 
For tredje år på rad benyttet vi oss av Sjømannskirkens opplegg «Når jeg så skal ut i verden 
…» med tur til Sjømannskirken i Hamburg. Besøk i en konsentrasjonsleir og byvandring, 
Sjømannskirken i Hamburg sin historie under og etter krigen og gudstjeneste. Temaer med 
fokus på nåde, tilgivelse, forsoning og fred i en historisk og kirkelig sammenheng. Samtaler 
om «Hva skal jeg med Gud?», «Har kristne et særskilt samfunnsansvar?», «Hvordan leve 
som en kristen?» 
Vurdering: Fint opplegg, men for dyrt til å få med de store horder. Trosopplæringen sponset 
halvparten av flybillettene. 4 ungdommer fra Tangen deltok. 
 
Øvrige tiltak:  
Gospelklubben 
Høsten 2020 fikk vi endelig til å starte opp et tilbud for de som har begynt på skolen. Våren 
2020 var 5 av barna på Småbarnssangen klare for å begynne på skolen, flere av dem hadde 
småsøsken som fortsatt kunne være med på Småbarnssang. Familiene hadde lyst til å 
fortsette å komme til middag og aktiviteter. Ungdomsarbeider Linda Kjeksrud fikk 
omdisponert arbeidstiden sin slik at hun kunne være sammen med skolebarna oppe i 
peisestua mens Kjersti var nede med barnehagebarna. Med god hjelp av Helle Brandsrud på 
kjøkkenet, kohortsvis oppstilling av bord, pølseservering fra kjøkkendøren i gangen og ingen 
selvbetjening, fikk vi det til å gå opp med godt smittevern og mange glade familier som var 
takknemlige over å kunne møtes igjen. Gospelklubben har vokst til 9 barn som koser seg 
med litt synging, litt bibelfortelling og litt forming. Dessverre ble det full stopp etter 4 
torsdager pga. pandemien, men vi tror Gospelklubben er kommet for å bli. 
 
Kirkens Teaterskole Drammen 
Tverrkirkelig teaterskole for 4.-10. klasse i Drammen. Teaterskolen er prosjektbasert, slik at 
man kan være med på ett eller flere prosjekter gjennom året.  
Teaterskolen hadde ingen aktivitet i 2020 pga. sykemelding og pandemi. 
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Diakoni - diakon Astrid Nåtedal Holmen  
 
Året har i stor grad blitt preget av pandemien som førte til nedstenging 12. mars og fram til 
sommeren. På høsten har aktivitetene blitt gjennomført fram t.o.m 8. nov, før det igjen ble 
nedstenging.  
Det har vært et krevende år pga dette, sammen med det å forholde seg til den uvisse og 
uavklarte situasjonen for Strømsø menighet og Strømsø kirke. 
I en slik situasjon blir man tvunget til å tenke nytt om diakonien. 
 
Stilling 
Diakonen har i utgangspunktet 50% for Strømsø menighet og 50 % for Tangen menighet. 
Diakonen var sykemeldt i 40 % fra januar til mars. Resten av året har hun hatt permisjon i 
40% likt fordelt på de to menighetene. 
 
Diakoniutvalg; Det har ikke blitt opprettet nytt diakoniutvalg etter siste kirkevalg i 2019. 
 
Konfirmantarbeid 
Diakonen har vanligvis ansvar for organisering og tilrettelegging av Fasteaksjonen, den ble i 
år kun gjennomført digitalt pga. pandemien, og innbrakte ikke på langt nær så mye penger 
som vanlig. Diakonen deltok på pigrimsvandringen sammen med konfirmantene og hadde 
ansvar for noe av innholdet.  
 
Åpen kirke 
Da vi begynte å åpne opp litt i april, ble vi oppfordret av kirkevergen til å ha åpne kirker, og 
diakonen tok ansvaret for å dra det i gang og hadde sammen med andre ansatte og frivillige 
åpent torsdager 18-20 ut mai måned. Etter nedstengingen i november har kirken vært åpen 
på tirsdager og torsdager kl. 12-14, men diakonen har ikke vært så sterkt inne i dette i høst. 
Ved Allehelgen opplevde vi det som vellykket å ha kapellet åpent. Kirken var også åpen, 
men ble ikke besøkt. 
 
Gudstjeneste 
Diakonen har deltatt på klimagudstjeneste, gudstjeneste med markering av Verdensdagen 
for psykisk helse og Allehelgensgudstjenesten. Invitasjoner til Allehelgen i Tangen kirke ble i 
år også sendt til Strømsø-tilhørige. Pga pandemien har vi ikke hatt den vanlige deltagelsen 
av Seniordans og Fredagsklubb i gudstjenestene som tidligere, med unntak av 8. nov. hvor 
Fredagsklubben var med. 
 
Besøkstjeneste 
Diakonen har gjennomført 15-20 besøk/samtaler/sjelesorg i løpet av året. Etter 
nedstengingen i mars ble mange av deltagerne på Fredagsklubben kontaktet pr. telefon. 
 
Fredagsklubben 
Fredagsklubben har hatt 7 (vår)+ 10 (høst) samlinger, med 20 til 30 deltagere hver gang. Et 
svært vellykket samlingspunkt for menn som har vært sterkt savnet når vi har måttet stenge 
ned. Damene på kjøkkenet gjør et fantastisk arbeid, de er sju personer som rullerer på 
vaktene. Det er en frivillig pianist som mottar et honorar og kantor i Tangen menighet som 
deler på å spille på samlingene. Torbjørn Oustorp leder sangen. 
 
Seniortrim 
Seniortrimmen har hatt 7 samlinger med 10 til 16 deltagere hver gang. Det er en god gjeng 
som samles hver fredag i peisestua. Trimmen er tilknyttet Sterk og Stødig. To frivillige 
sertifiserte instruktører har ansvar for treningsinstruksjon med veiledning fra fysioterapeuter, 
det er Mette Johnsen Strand og Gunnlaug Reknes. Seniortrim har ikke fått klarsignal til å ha 
åpent siden nedstengingen i mars. 
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Seniordans 
Seniordansen har hatt 8 (vår) + 11 (høst) (mot vanligvis 30) samlinger med 17 til 20 
deltagere med to instruktører, Berit Heien og Liv Midtskogen. Flott trim for hodet og bena. 
Svært godt sosialt fellesskap. De er jevnlig på dansekurs og er erfarne danseledere. 
 
Åskollen helse- og omsorgsdistrikt 
Diakonen har hatt jevnlige andakter på senteret sammen med pianist fram til mars. Der 
møter det opp ca 30 hver gang. 
 
Konsert 
I juni var det mulig å invitere til arrangementer, og vi hadde en konsert i Strømsø kirke med 
Den kulturelle spaserstokken og inviterte eldre både fra Velferden og fra aktivitetene i 
Tangen. 33 personer deltok.  
 
Grønn menighet 
Med utgangspunkt i UBDM19 sin oppfordring i sak 6/19 til stab og menigheter om å bli 
«Grønn menighet» og menighetsrådets vedtak i sak 28/19 har diakonen i 2019/20 hatt 
samtaler med lokale ungdommer og laget et utkast som det kan arbeides videre med i 
menighetsråd/stab. Utkast er sendt menighetsrådet. 
 
Kurs og fagutvikling 
Diakonen har deltatt på fagdager for diakonene i Tunsberg bispedømme. Hun har også 
deltatt på arbeidsveiledning. 
 
Fellestiltak diakoni i Drammen 
 
Sorgarbeid 
Sorgarbeid er felles i hele Drammen, organisert gjennom frivillighetssentralen Sorg og 
Omsorg. 
Diakon Beate Schmidt på Konnerud er Den Norske kirke sin representant i styret. 
 
Drammen 
Diakonen har deltatt jevnlig i diakonforum med de andre diakonene i Drammen. Det har ikke 
vært mulig å arrangere felles sommertur for de eldre i år. 
 
Gi Det Videre 
Felles tiltak mellom DNK`s menigheter i Drammen og Kirkens Bymisjon i Drammen. 
En” sentral” som tar imot og gir gratis videre til trengende. I hovedsak aktivitetsutstyr til barn 
og noe klær. Også ski, skøyter, skolesekker, barnevogner og vinterklær. 
Diakonen har stilt som frivillig vakt ca en gang pr. måned før nedstengingen i vår. 
 
#vistilleropp 
Rett før påske ble diakonen med på prosjektet Utdeling av familiepakker #vistilleropp med 
initiativ fra Sanitetsforeningen og Forandringshuset, KFUK/M Det ble delt ut mat og 
aktivietspakker til 650 familier. Diakonens bidrag var å ringe rundt til barnehager for å gjøre 
dem oppmerksom på tilbudet og være med å spre linken til påmeldingen. Prosjektet fikk god 
dekning i media. 
 
Blomster i sorgen 
Det ble arrangert kransbinding-kurs i Konnerud kirke onsdag før allehelgen, i samarbeid med 
Kamille Blomster på Austad. Det 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 og bevertning. Diakonen i Tangen deltok ikke på denne kvelden. 
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Kirkemusikk og kultur - Organist Gróa Hreinsdóttir 
 
Visjon: Tangen kirke, et sted å være og å vokse. 
Mål: Inkludere kirkemusikk og kultur som en naturlig del av menighetens liv. 
Tiltak: 
1. Sette fokus på gudstjenesten som det ukentlige pulsslaget i menigheten, og la 
gudstjenesten være en naturlig arena for å presentere ulike musikk- og kulturuttrykk. 
2. Arrangere konserter og andre relaterte arrangementer.  
3. Bruke både kirken og kapellet til arrangement.  
 
Økonomi for 2019 
Organist har en beskjeden pengesum til disposisjon. Disse pengene brukes i all hovedsak til 
å leie inn solister på festdager som 1. påskedag, julaften, 1. juledag og konfirmasjon. Også 
for å kjøpe noter enten til orgel eller kor. 
 
Organistens jobb: 
Året 2020 er et år som setter seg fast i minnene våre. Det første er at Tangen kirke fikk 

NYTT ORGEL       

Orgelinnvielsen var 6. september med fin musikk hvor Gospelsøstrene og Kristin Gjelsnes 
medvirket. 
Men så var det noe annet som ikke var like godt. Vi var nødt til å stenge kirken i lange 
perioder. Det var tungt. 
Staben gjorde det beste for å holde kontakt med menigheten og filmet korte andakter med 
ord og musikk. Gudstjenesten på julaften hadde vi i Nordbylunden med Ola prest, Groa 
organist og solist på trompet.  
Gospelsøstrene har ikke fått øve mye, men de var med på den digitale gudstjenesten «Vi 
synger julen inn» og på første juledag i kirken.  Koret sang også til digital gudstjeneste for 
Åskollen bo- og servicesenter. Fredagsklubben måtte også stenges ned, dessverre. 
 
Babysang: 
Babysang for familier fra Tangen er i Strømsø menighetshus sammen med familier fra flere 
menigheter.  
 
Konserter/arrangement: 
Ikke alle konserter kunne fremføres på vårt nye orgel på grunn pandemien.  Men noe fikk vi 
gjennomført. Første konsert var av Anders Eidsten Dahl samme søndag som innvielsen.  
Helt fantastisk konsert hvor Anders viste frem mulighetene i kombinasjoner i orgelet. 
Sammen med sin hustru, søstre og svoger spilte Anders en konsert til, og den var ikke 
mindre «grand». 
Elever i orgelspill hadde glimrende konsert lørdag 12. september etter bydelsvandring. 
Vi hadde salmekveld med Åge Haavik 23. september hvor GospelSøstre og Lotuskoret 
medvirket. 
Andre konserter som var planlagt, må utsettes til senere. 
 
Andakter: 
Organist og sogneprest har de siste årene annenhver uke andakter på Åskollen BBS og en 
gang i måneden på Fjordparken. I 2020 var det ikke mange av disse sangstundene. 
 
GospelSøstre: 
Gospelsøstre er blitt et driftig kor med styre, hvor Anna Varberg er styreleder. Det er medlem 
av Norsk Korforbund. Koret har vært så aktivt som mulig i 2020, de deltok i orgelinnvielsen, 
og de sang på noen digitale gudstjenester i kirken og i kapellet. Konserter fikk koret ikke til i 
år – alle vet hvorfor.  
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Komité/utvalg: 
Organist har i 2020 vært med i følgende utvalg; orgelkomité (leder) og gudstjenesteutvalg. 
 
Orgelkomitéen 
I 2019 har orgelkomitéen bestått av sogneprest Marit Skaar Skogesal, organist Gróa 
Hreinsdóttir (leder), Jorunn Wiik, Harald Dahl, forrige kirkeverge Ivar Nygård, orgelkonsulent 
Hans Jacob Tronshaug og kantor Anders Eidsten Dahl (sekretær).  
Orgelkomitéen har vært opptatt av å skaffe midler til nytt orgel, og å holde saken varm i 
menigheten. Det har vært søkt på ulike fond og stiftelser. I tillegg har orgelsaken fått private 
bidrag. Komitéen har i 2020 kommet langt frem med arbeidet, men det mangler litt penger for 
å komme i havn. 
 
 
Kirketjener – Linda Kjeksrud 
 
Gudstjenester og andre arrangement i kirken: 
Deltatt som kirketjener på søndagsgudstjenester i Tangen og Strømsø.  
Vært med på bisettelser i Tangen, Strømsø, Strømsgodset, Åssiden, Konnerud og Skoger 
kirker. 
Vært med på alle konserter i forbindelse med innvielse av det nye orgelet i Tangen kirke. 
Vielser i Tangen og Skoger kirker. 
Vært tilstede og tilrettelagt for filming av gudstjenester i Tangen kirke 
Vært tilsted på åpen kirke i Tangen tirdager og torsdager i november og desember. 
 
Kurs/ Møter 
Deltatt på Stabsmøter og møter med husutvalget.  
Vært med i komiteen som ser på alternativer til nye kontorlokaler for Tangenstaben. 
Deltatt på kirketjenerskolen del 3. 
Flere ulike Web kurs om rengjøring av kirken og smittevern. 
Møte med kirketjenere i regi av kirkekontoret. 
 
Praktisk arbeid: 
Gått brannrunder/ vernerunder i kirken og utfylling av div skjemaer. Avviksmeldinger 
oversendt kirkekontoret der det har vært behov for dette. 
Satt på varme i kirkerommet ved arrangement. 
Pussing/rensing av sølv og lysglobe. 
Renset/ pusset alter lysestakene(messingstaker) en gang  
Bytting av lyspærer i kirkerommet. 
Kjøpt inn blomster til alteret. 
Passet på at det er vin og oblater tilgjengelig i kirken. 
Oppdatering/utskiftning av info på oppslagstavler i kirken og arbeidskirken. 
Vært i banken med kollekt samt ført statistikk for gudstjenestene i kardinal (Min kirke app). 
Mye renhold av benkerader, kontaktpunkter og toaletter i forbindelse med ulike arrangement 
i kirken. 
Raking av løv, planting av blomster i krukkene ved hovedinngangen, måking og strøing av 
nødutgangene. 
 
Arbeid/ utbedringer gjennomført i kirken: 
Installering av brannvarslingsanlegg i kirken. Er ikke koblet til ennå. Det har også vært 
branntilsyn fra brannvesenet i kirken. 
Kirkeskipet ble fraktet tilbake til Tangen kirke.  
Det har vært mye arbeid i forbindelse med montering av det nye orgelet og sikring mellom 
kirkerommet og tårnet fra orgelgalleriet. 
Gulvet på orgelgallereiet ble malt. 
Alle messehaglene har blitt renset og sett over. 
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Ungdomsarbeider – Linda Kjeksrud 
 
Det har i 2020 vært gjennomført 8 Åpent-hus-kvelder i Strømsø menighet fra nedstengingen 
p.g.a. Koronarestriksjonene. I snitt var det 22 ungdommer under 18 år innom hver kveld.  
 
Årsmøte i 7,7 ble gjennomført i januar med 8 ungdommer og nytt styre ble valgt. Vi har hatt 
to styremøter i 2020. 
 
Vært leder på trosopplærings-tur med 18-åringer til Hamburg i samarbeid med 
sjømannskirken. Her var det med ungdommer fra Strømsgodset (to) Fjell (en) og Tangen 
(fire). 
MILK-helg på Blestølen og ledertur til sportskapellet på Tverken måtte dessverre avlyses. 
 
Var med som observatør på Ungdommens bispedømmemøte. Har var det med tre delegater 
(en fra Strømsø, en fra Strømsgodset og en fra Tangen) og en observatør fra Strømsgodset. 
 
Vært med på konfirmantundervisningen i Tangen kirke og bo-hjemme-leir med 
pilgrimsvandring Jeg har vært med i arrangementskomiteen, og gjennomføringen av 
nattcupen for konfirmanter. 
. 
Ledet gospelklubben i Tangen kirke (med oppstart i september) i samarbeid med 
trosopplærer.  
 
Møter/ Kurs: 
Møter i UFO (undervisningsform)i Drammen. 
Planleggings- og evalueringsmøter til ulike arr. 
Ulike samarbeidsmøter i SSFT.  
Trosopplæringskonferansen (på nett). 
 
 
Menighetsarbeider - Siv Nordmark 
 
20 % stilling menighetsfinansiert, 20 % stilling finansiert fra fellesrådet, 10 % finansiert fra 
Trosopplæringen, (+10 % utleie Strømsø menighetshus).  
Økonomi. Utvalget består av Roar Ringdahl, Ingun Storli Nielsen, Janne Huseby, Helle 
Brandsrud og Siv Nordmark. Utvalget går gjennom regnskapet ved behov og setter opp 
budsjett. Ansvarlig for lokale regnskapsfunksjoner slik som kontering og godkjenning av 
innkomne fakturaer.  
Andre oppgaver er blant annet å sette sammen årsmeldingen og endre virksomhetsplanen 
når menighetsrådet og staben har hatt gjennomgang.  
Nettsider. Jeg har jobbet en god del med nettsidene via Kirkepartner. Arbeidsplattformen til 
nettsidene er veldig tungvinte å jobbe med. Det jobbes stadig med å holde nettsiden og 
Facebook oppdatert.  
Arbeidskirken. På grunn av Covid-19 var det få selskaper som ble holdt i Arbeidskirken. 
Den afrikanske menigheten leide Peisestua til sine møter frem til 12. mars. Åpen barnehage 
er i Peisestua to ganger i uken. Åpen barnehage har oppretthold mye av virksomheten sin i 
denne tiden. ISS vasker mandag og onsdag i 2. etg. og fredag i 1. etg., og ved utleie.  
Menighetsbladet. Redaksjonen består av Jorunn Wiik, Karl Madsen. Roar Ringdahl, og Siv 
Nordmark. Redaksjonen har jobbet på samme måte i flere år, og det fungerer godt. Karl er 
bladets korrekturleser. Ellers er det litt forskjellig hvem som skriver stoff. Det er mange faste 
spalter, som prestens hjørne, gudstjenestelister, slekters gang m.m. «Rundt om Tangen» 
skrives av Jorunn. Denne artikkelserien har vi fått flere gode tilbakemeldinger på. Vi forsøker 
hver gang å ha med noe for barn på siste side. Grethe Bredesen hos Askerprint lager layout 
til bladet, og bladet trykkes også der.  
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Tangen gravkapell.   Er mest frivillig arbeid. På grunn av Covid-19 var det kun 
Kulturkvelden i oktober som ble gjennomført. De andre er utsatt.  Se årsmelding fra 
kapellkomiteen om arbeidet.  
Gudstjenestelisten med frivillige medarbeidere som klokker, kirkevert, kaffevert og 
kirketjenervikar settes opp to ganger i året. Det er mange mennesker som gjør frivillig 
tjeneste på gudstjenestene i Tangen kirke. På grunn av covid-19 ble antall gudstjenester 
halvert.  
Trosopplæring. Invitasjoner til tiltak i SSFT (Strømsø, Strømsgodset, Fjell og Tangen) 
pakkes og sendes ut. I år har vi prøvd ut SEND.no som viste seg å være mye billigere. Men 
det har vært færre invitasjoner sendt ut i 2020. 
 
 
Husstyret Tangen Arbeidskirke 
 
Antall medlemmer: 5  
Antall møter/øvelser: 5  
Leder, kasserer, sekretær, styremedlemmer: 
Husstyret har ikke gitt hverandre verv. Alle deltar og tar ansvar sammen for arbeidene som 
skal gjøres. 
Husstyret består av Alexander Glestad, Gaute Nielsen, Bjørn Thoresen, Morten Almsbakken 
og Guro Johanne Heggdal.  
På en del møter har også Linda Kjeksrud vært med. 
 
Om aktiviteten i 2020: 

 
1. Nådde dere målene dere satte for 2020? 

Storparten av 2020 har vært uten aktivitet i kirke og husstyre pga Covid 19.  
Oppdrag og oppgaver vi tok på oss på starten av 2020 ble skrevet ned i husstyrets 
bok. Disse oppdragene og oppgavene er gjennomført. Det ble kun et par korte møter 
senere på året. 
 

2. Hvilke tiltak ble gjennomført?  
- Det har vært sjekket og byttet lyspærer og spot-ere overalt. 
- Bord og stoler i menighetssalen og 2. etasje er sjekket og limt. 

- Noen mindre vaktmester-tjenester, ─ litt skruing her og der.       

- Fikset ødelagt bord i menighetssalen. 
- Ordnet håndkleholder. 
- Fikset visp til mixer. 
- Lys i trappa er bestilt og montert. (dyre!) 
- Rydding i rom under trapp.  
- Panting av flasker. 
- Innkjøp av søplesekker til tomflasker. 
- Opprydning og rengjøring på kjøkkenet. Rydding i og på benker og i diverse skap 

(spesielt der det er duker, servietter, lysestaker) … Ble gjort før alt stengte ned. 
 

3. Hvordan gikk det? 
- De fleste oppdragene er utført.  
- Det er fortsatt ikke malt 2. strøk rundt vinduer utvendig. 
- Det ble mindre arbeid og oppfølging pga nedstenging av aktiviteter og 

møtepunkter. 
 

 
4. Hvilke utfordringer ser dere for 2020? 

Tangen menighet har et husstyre som fungerer ganske bra. Det er fortsatt en 
utfordring at oppdragene kan bli mange og omstendelige ved at vi blir gitt oppgaver 



22 

 

som er for store for oss, eller som ikke ligger i vår instruks. Det er også utfordrende 
med møtemuligheter pga Covid 19. Det må vurderes underveis hva vi stiller opp på. 

 
 
Komité for kirkelig inventar og utstyr 
 
Leder Ingun Storli Nielsen 
Sekretær Tove Frøvoll Thoresen 
Bruk av «konsulenter», dvs andre frivillige og ansatte i menigheten 
 
4 fysiske møter i 2020 i tillegg til digital kommunikasjon.  
Smittevernhensyn har gjort at gruppas uformelle møtepunkter har blitt vesentlig redusert. 
Dette har også hatt konsekvenser for planlegging og gjennomføring av tiltak. En del av 
planen for 2020, overføres til 2021. 

• Kirkeskipet St. Anna har kommet tilbake og blitt hengt opp på ny plass etter 

restaureringen. Den henger nå mer sentralt og synlig, og mindre utsatt for skader. 

• Småreparasjoner av grønn, hvit og rød messehakel. Den hvite og grønne messehakelen 

har vært til spesialrens. 

• Lufting av ideer for ny og praktisk innredning av nytt rom bak orgelet. 

• Deltatt med Åpen kirke og kapell Allehelgen (lørdag og søndag). 

• Meldt fra om at punktbelysningen av altertavle og døpefont har kommet ut av posisjon. 

Farge og lister i taker over søndre galleri er ikke ført tilbake igjen etter tidligere endring. 

Planer for 2021 

• Vurdere og eventuelt lage plan og eventuelt gjennomføre en liten «museumsavdeling» på 

galleriet.  

• Kirken mangler hvitt antependium. Kanskje vi kan begynne denne prosessen? 

• Systematisk gjennomgå Kirkebyggdatabasen og supplere med fotografier.  

• Gjennomføre småreparasjoner av inventar og tekstiler. 

Økonomi 
Komiteen har ikke eget budsjett og regnskap, men søker økonomisk støtte til større 
prosjekter. 
 
 
Misjonsutvalget 
 
Medlemmer: Elise Haugland Madsen, Bjørn Morken og Tove Frøvoll Thoresen 
Tangens misjonsprosjekt har vært KFUK-skole i Chittagong, Bangladesh. Den gamle skolen 
var nedslitt og hadde setningsskader. Tangen menighet har vært med på å holde 
gratisskolen i gang for 500 barn mens det ble bygd ny skole. Det er overskuddet fra KFUK’s 
betalskoler som finansierer gratisskolene. 
I februar 2020 ble det også innviet ny gratisskole i Dinajpur. KFUK eide selv tomt, men 
trengte økonomisk hjelp til oppføring av en ny skolebygning; husleia de hadde betalt i leide 
lokaler, økte i takt med antallet elever slik at det ikke ble overskudd til å drive gratisskole for 
de fattigste barna. Men nå er den nye KFUK-bygningen klar! 
Tangens kontakt og støtte går gjennom KFUK-KFUM Buskerud sitt vennskapssamarbeid 
med Bangladesh YWCA (KFUK). 
Aktivitet i 2020 
Misjonsutvalget har ikke hatt formelle styremøter med referat, men møte i forbindelse med 
planleggingen av misjonsgudstjenesten som skulle være i mars. Både gudstjenesten og de 
oppsatte aktivitetene på kirkebakken og julemessa ble avlyst av smittevernhensyn. Det har 
derfor heller ikke vært ordinære kirkeofringer eller salg fra Banglaboden. Ved 
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friluftsgudstjenesten julaften var skoleprosjektet i Bangladesh et av to offermål. Det har også 
vært gitt private gaver via KFUK-KFUM sin givertjeneste. 
Utvalgets medlemmer har blitt orientert om KFUK sine pågående skoleprosjekt og 
organisasjonens øvrige virksomhet i Bangladesh under pandemien.  
Utfordringer 
Tilpasse utvalgets virksomhet til de endrede rammene om følge av smittevernhensyn: Følge 
opp med digitale oppdateringer og informasjon i menighetsbladet. - Og være klare til å åpne 
Banglaboden igjen når forholdene ligger til rette for det. 
 
 
Tangen Kapell - Jorunn Wiik 
 
Komiteens medlemmer er: Jorunn Wiik, Eva Stabæk, Rolf Ødegaard, Rigmor Eriksen, Kristin 
Kongsvoll, Alexander Glestad og Siv Nordmark. 
 
Komiteen har i år mottatt kr 30.000,- fra Einar Juels legat.  
Dette året ble ikke som ventet. Landet ble hjemsøkt av en pandemi tidlig på ettervinteren, og 
pandemien var ikke over ved årets slutt. 
Vi hadde store planer for videre arbeid, men vi måtte først søke om støtte før vi kunne 
begynne med de utbedringen vi ønsket å få gjennomført innvendig i kapellet.  
Vi ønsket å få fjernet all gammel maling og reparert halvpanelet mot syd, der er det noen 
gamle skader, og så til slutt male alle innervegger.  
 
Vi hadde nesten ingen penger på konto og Eva og jeg bestemte oss for å ta kontakt med 
noen av våre lokale bidragsytere. Eva tok kontakt med Tangen Næringspark, og jeg tok 
kontakt med Knut Langeteig. Hver av disse to ga oss et bidrag på kr 5.000,-.  
 
Det gjorde oss i stand til å begynne planlegging for videre arbeid, og vi kontaktet en 
tømrermester som har arbeidet med gamle bygg, samt med Axel Dahlgren, som er en godt 
kjent malermester og dekorasjonsmaler. Begge kom og ga oss anbud på arbeidet som skulle 
gjøres.  
Dette ga oss grunnlag for å søke om tilskudd, hvilket vi har gjort. Vi har søkt Lychefondet og 
Uni-stiftelsen.  
Tømrerens arbeid hadde vi så vidt penger til, og han gjorde derfor ferdig arbeidet med 
panelet. Det var heldigvis ingen fuktighet bak det gamle panelet som vi fjernet. Nye 
panelbord fra Stil Tre ble kjøpt, og tømrermesteren ferdigstilte den jobben.  
 Høsten har vært svært regnfull. Det viste seg at regndrev i det nordvestre hjørnet 
sannsynligvis kom inn gjennom lufteluken på vestveggen, og store deler av vestveggen mot 
nord var gjennomvåt. En kunne se de våte konturene av mursteinene. Vi har fått låne en 
«tørker», som har vært i drift over lang tid. Samtidig fikk vi Buskerud Blikk til å sette på et 
deksel på utsiden av lufteluken. Dette håper vi vil hjelpe. Vi fant i de gamle papirene fra 
Riksantikvaren at denne veggflaten hadde hatt fuktproblemer også langt tilbake.   
Nå håper vi på økonomisk støtte, slik at det planlagte arbeidet inne kan begynne til våren. 
Dessverre fikk vi ikke støtte fra Lychefondet.  
Vårarrangementene. 
Begge arrangementene ble avlyst og utsatt på ubestemt tid. 
Arrangementet med Liv Evjus «Her kommer jeg, sa dama fra Drammen» og Jens Haugfos’ 
spill og sang skal vi prøve å gjennomføre når det igjen blir lovlig. 
«En Delikat historie om Christian Jensen» ble også utsatt. Men dette foredraget, eller rettere 
sagt, en del av det ble gjennomført i oktober som et: 
Høstarrangement: 
Reidar Hyldetoft måtte melde avbud pga helseproblemer, men lovet å komme tilbake når han 
var i bedre form igjen. Kjersti Reffhaug Eie kom og holdt et spennende og levende foredrag 
om Delikat-fabrikkens gründer Christian Jensen. 
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Under kveldens samling mottok vi en gave. Vi har lenge ønsket oss lydutstyr, da flere av 
aktørene som har vært her og også vi selv ofte har følt behov for et lydanlegg. Drammen 
historielag var så gavmilde og ga oss denne kvelden et lydanlegg med forsterker, mygg-
mikrofon og håndholdt mikrofon. Vår takk til Drammen Historielag.   
Antall besøk til dette avkortede foredraget: 15 personer. 
 
Det ene vårarrangementet og det ene høstarrangementet ble avlyst, og utøverne har lovet å 
bli med igjen i 2021, hvis myndigheten sier det er ok. 
 

- Petter Øijords «Handelsbyen og elvehavna ved Drammen. Liv og røre langs  
  Bryggekantene»  

     - Kjell Buenes «Hvordan gikk det med Jesu` familie og disiplene?» og   
       konsert med Christian IV Consort, med bla Caroline Eidsten Dahl.  
       
 
 
Tangen menighetsblad 
 
Redaksjonskomitéen: Jorunn Wiik, Karl Madsen, Roar Ringdahl og Siv Nordmark. 
Layout og trykk: Grethe Bredesen, Asker Print. 
 
Om aktiviteten i 2020.  
Idet redaksjonen var i gang med 1. nummer i 2020 slo Koronaen innover oss. Og på grunn 
av Koronaen var det flere annonsører som ikke ønsket støtteannonse i bladet. Dessverre 
gikk dermed annonseinntektene ganske kraftig ned i 2020. Men vi gjennomførte likevel 4 
nummer i 2020 med et opplag på 3.400 eksemplarer.  
Redaksjonskomitéen har hatt åtte redaksjonelle møter, både planlegging og innholds- 
oppsett, samt kontakt via telefon og e-post. Karl fast korrekturleser. Grethe Bredesen hos 
Asker Print lager layouten til bladet. Det er et godt samarbeid. Jorunn og Siv møter med 
Grethe og går gjennom bladet, side for side, for siste finish. Jorunn og Roar er med og 
pakker bladene. Lene og Arne Tovslid er faste kjørere som leverer bladene ut til 
rodebærerne. Elise Haugland Madsen tok over utkjøring etter Karl Madsen. Bladet fikk inn 
16.388,- kr på givertjeneste og gaver. I nummer 4 var det vedlagt giro som gikk til 
Menighetsbladet. Vi er takknemlige for gavene som har kommet inn. 
Jorunn har fortsatt sin vandring «Rundt om Tangen» med «Hvem – Hva – Hvor»-spalten. 
Bladene distribueres av frivillige som har faste roder og deler ut bladene til husstandene. Det 
er noen ledige roder; på Kniveåsen og Eikhaugen, samt et par på Hedensrud. Er du glad i å 
gå tur og kan ta på deg en av de ledige rodene, ta kontakt med menighetskontoret. Uten de 
frivillige medarbeidere hadde ikke Tangen menighetsblad eksistert i nåværende form, så en 
stor takk til alle som bidrar. 
  
Mål for 2021  
Opprettholde fire nummer. Flere annonser.  
 
Tiltak for gjennomføring av målene 
Flere annonsører. 
 
Økonomiske ressurser 
Giro i bladet, støtteannonser, gaver og offer.  
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Orgelkomiteen 

 

Orgelsaken har opptatt menighet og råd i en årrekke, og 2020 ble året orgelet ble bygget 

og innviet. Det er inspirerende for menigheten, byen og regionen at også Tangen kirke nå 

har et kvalitetsinstrument av internasjonalt format!  

I februar var deler av orgelkomiteen på besøk hos Gebr van Vulpen i Utrecht i Nederland. 

Der fikk vi møte orgelbyggerne, og ikke minst se hvor langt arbeidet med byggingen var 

kommet. Orgelhuset var delvis oppsatt, og komiteen fikk også høre noe klang på 

verkstedet. Enkelte detaljer ble da endelig bestemt etter innspill fra komite og konsulent 

Hans Jacob Tronshaug.  

Orgelsaken vinteren 2020 ble preget av nedstengingen i mars og at den norske krona ble 

sterkt svekket mot euro. Orgelet ble nedbetalt i rater i euro gjennom hele perioden med 

svært svekket krone, noe som førte til at orgelprosjektet ble et underskuddsprosjekt. I 

denne perioden ble det bestemt å nedskalere orgelet med to stemmer (kvint og ters) i 

svellverket og ikke bygge de nederste tolv tonene i L ieblich Gedackt 16′ i svellverket. 

Disse pipene og stemmene er det imidlertid gjort plass til, og de kan bygges inn relativt 

enkelt den dagen eventuell finansiering er på plass.   

Komiteen søkte om støtte fra aktuelle fond og legater gjennom hele året, og siste tilskudd 

til orgelet kom så sent som november 2020.   

Komiteen arbeidet gjennom vinteren og våren med detaljene og finansieringen av 

innvielsesprogrammet. Innvielsesprogrammet hadde et budsjett på 120.000 kr med Norsk 

kulturråd som den største enkeltbidragsyteren. Programmet var planlagt gjennomført 

høsten 2020 og våren 2021, men mange konserter er pr i dag ikke gjennomført pga 

korona-nedstengingen i Norge høsten 2020. Asbjørn Evensen fikk oppdraget med å lage 

en mindre oversikt over konsertene i innvielsesperioden og et større hefte med artikler, 

orgelhistorikk og omtaler. Disse publikasjonene er finansiert av Tangen menighetsråd.    

I mai ble det bygget en vegg med innsatt dør mellom tårnrommet og orgelgalleriet. Dette 

ble gjort for å bedre kirkens brannsikkerhet og for å forhindre for store 

temperatursvingninger på galleriet. Nytt elektrisk anlegg ble lagt opp til det nye orgelet.   

Tross korona-nedstenging og karantenebestemmelser for tilreisende nederlendere ble 

orgelet bygget i kirkerommet i sommermånedene etter den tidsplanen som var lagt. Selve 

orgelhuset ble satt opp på to uker, mens intonasjonsprosessen ble gjennomført de fire 

påfølgende ukene. Gallerigulvet rundt det nye orgelhuset ble malt slik at spor fra kirkens 

tidligere instrumenter fortsatt kan ses inne i det nye orgelet. 

Det gjenstod noe arbeid da de to intonatørene tok ferie i slutten av juli. De planlagte 

utbedringene måtte derimot gjennomføres av andre ansatte fra Gebr van Vulpen siden 

hovedintonatøren Adriaan van Rossem døde brått og uventet på ferie i Nederland. 

Orgelet ble likevel så ferdigstilt at overleveringen kunne skje som planlagt lørdag 5. 

september med innvielseshøymesse og innvielseskonsert 6. september. Noe av det 

planlagte programmet ble deretter gjennomført utover høsten, men mye er utsatt til 

2021.   

Orgelkonsulent Tronshaug godkjente orgelet under forutsetning av visse utbedringer og 

endringer. Disse var planlagt utført av van Vulpen i desember 2020, men er foreløpig 

utsatt til våren 2021 pga innreiserestriksjoner.   

Det vises til orgelkonsulent Hans Jacob Tronshaugs sluttrapport og orgelbrosjyren som 

ble trykket til innvielsen for ytterligere detaljer om forutsetninger for godkjenningen, selve 

prosjektet, historikken og program for innvielsesperioden 
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5 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) 783 140 1 255 300 1 309 700 -472 160 1 054 200 

Salg av driftsmidler/fast eiendom (660-679)   0   

Refusjoner/overføringer (700-789) 523 000 23 744 10 000 499 256 1 219 515 

Statlige tilskudd (800-829)  2 000 2 000 -2 000 0 
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-
839) 3 708 366 3 552 796 3 743 098 155 570 3 892 793 

Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859) 68 382 44 100 44 100 24 282 63 197 

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879) 438 477 404 000 404 000 34 477 474 741 

Sum driftsinntekter 5 521 364 5 281 940 5 512 898 239 424 6 704 446 

      

Lønn- og sosiale utgifter (010-099) 3 465 500 3 490 313 3 493 649 24 813 3 554 030 

Kjøp av varer og tjenester (100-299) 1 238 071 1 751 156 1 804 987 513 085 2 061 597 

Refusjoner/overføringer (300-389:429) 2 945 641 264 221 262 220 -2 681 420 902 453 

Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429) 34 150 49 500 49 500 15 350 71 855 

Sum driftsutgifter 7 683 363 5 555 190 5 610 356 2 128 173 6 589 935 

      

BRUTTO DRIFTSRESULTAT -2 161 998 -273 250 -97 458 -1 888 748 114 511 

      

Renteinntekter og utbytte (900-909) 20 735 38 000 38 000 -17 265 58 388 

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

Netto finansinntekter/-utgifter 8 235 38 000 38 000 -29 765 58 388 

      

Avskrivinger (590)      

Motpost avskrivinger (990)      

NETTO DRIFTSRESULTAT -2 153 763 -235 250 -59 458 -1 918 513 172 899 

      

Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930) 629 254 629 253 629 253 1 818 565 

Bruk av disposisjonsfond (940-949) 339 469 339 470 163 678 -1 412 889 

Bruk av bundne fond (950-959) 2 115 929     2 115 929 248 842 

Sum bruk av avsetninger 3 084 653 968 723 792 931 2 115 930 1 480 296 

      

Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530) 22 819 22 820 22 820 1 40 632 

Avsatt til disposisjonsfond (540-549) 698 254 698 253 698 253 -1 815 613 

Avsatt til bundne fond (550-559) 194 496 12 400 12 400 -182 096 190 516 

Sum avsetninger 915 569 733 473 733 473 -182 096 1 046 761 

      

REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK 15 320 0 0 -15 320 606 435 
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Balanse 

Konto 2020 2019 Diff 

    

Anleggsmidler    

52100 - Aksjer Kirkelig gravferdshjelp AS 12 500 0 12 500 

SUM ANLEGGSMIDLER 12 500 0 12 500 

    

Omløpsmidler    

51000 - Kontanter 5 000 5 000 0 

51002 - Baltazar, avd. åpen barnehage - kasse 100 100 0 

51003 - Tangen MP. kasse 3 000 3 000 0 

51020 - Bankinnskudd innland 751 336 587 571 163 765 

51021 - Bankinnskudd innland Tangen MR. orgel 244 986 1 909 544 -1 664 558 

51022 - Bankinnskudd innland Tangen Explosion 55 241 54 697 544 

51023 - Bankinnskudd innland Tangen Menighetspleie 2 493 744 3 009 747 -516 003 

51024 - Bankinnskudd innland Baltazar barnehage drift 1 157 363 1 134 532 22 831 

51300 - Kundefordringer (reskontro) 19 061 93 221 -74 160 

51310 - Forskuddsbetalte kostnader 3 014 7 531 -4 517 

51311 - Baltazar kortisktige fordringer 17 705 3 465 14 240 

51312 - Kortsiktige fordringer Tangen MR 0 9 787 -9 787 

51315 - Kortsiktige fordringer interim 0 5 931 -5 931 

51320 - Kortsiktige fordringer kommunale foretak 55 517 40 000 15 517 

51351 - Inngående MVA kompensasjon 198 892 412 546 -213 654 

51365 - Kortsiktige fordringer mot private 9 739 15 926 -6 187 

SUM OMLØPSMIDLER 5 014 698 7 292 598 -2 277 900 

    

SUM EIENDELER 5 027 198 7 292 598 -2 265 400 

    

Egenkapital    

55101 - BDF orgel 0 -1 936 208 1 936 208 

55500 - Bundne investeringsfond -12 484 0 -12 484 

55501 - BIF kapell Tangen MR -47 771 -45 480 -2 291 

55600 - Disposisjonsfond -108 926 -123 589 14 663 

55601 - Baltazar disposisjonsfond vedlikehold -42 798 -42 798 0 

55604 - Explotion disposisjonsfond -42 480 -34 867 -7 613 

55605 - Tangen AK. disposisjonsfond -249 138 -166 286 -82 852 

55606 - Tangen AK. vedlikeholdsfond disposisjonsfond -494 898 -494 898 0 

55608 - Tangen MP. disposisjonsfond -2 695 595 -2 598 420 -97 175 

55609 - Baltazar disposisjonsfond -899 259 -662 838 -236 421 

55610 - Tangen mr. fond vedlikehold av barnehage -291 543 -342 158 50 615 

55950 - Regnskapsmessig mindreforbruk -15 320 -606 435 591 115 

55990 - Kapitalkonto -12 500 0 -12 500 

SUM EGENKAPITAL -4 912 712 -7 053 977 2 141 265 

    

Gjeld    
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53200 - Leverandørgjeld (reskontro) -101 989 -226 459 124 470 

53290 - Annen kortsiktig gjeld -4 550 0 -4 550 

53650 - Kortsiktig gjeld annet -3 577 0 -3 577 

53930 - Påløpte kostnader -4 369 -12 163 7 794 

SUM KORTSIKTIG GJELD -114 485 -238 622 124 137 

    

SUM GJELD OG EGENKAPITAL -5 027 198 -7 292 599 2 265 400 

 
 
Regnskapsmessig resultat 

Regnskapet viser ett negativt netto driftsresultat  kr 2 153 763 og ett 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 15 320. 

 
Kommentarer avvik budsjett 

 
Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659): Avvik kr 472 160,- 

Mindre foreldrebetaling barnehagen på grunn av refusjon søskenmoderasjon,  

inntektsmoderasjon og refusjon for gratis opphold. 

For 2020 sees også refusjon fra Drammen kommune for stengt barnehage jfr Covid 19,  

se konto 37300. 
Mindre foreldrebetaling for mat til barn i barnehagen på grunn av Covid 19, jfr også 
lavere  

kostnader på kjøp av mat, jfr puntk under. 

Mindre utleieinntekter på grunn av koronasituasjonen 

 
Refusjoner/overføringer (700-789): Avvik kr 499 256,- 

Mer refusjon søskenmoderasjon, inntektsmoderasjon og refusjon for gratis opphold i 

barnehagen fra kommunen, jfr punkt over. 

Refusjon fra Drammen kommune for forhøyede pensjonsutgifter 2017 etter søknad,  

jfr konto 37300. 

Ikke budsjettert inngående momskompensasjon 

 
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839): Avvik kr 155 570 

Tilskudd Åpen barnehage fra Drammen kommune i stengt periode på grunn av Covid 19,  

basert på snitt oppmøte aug-des 2018 og 2019 

 
Kjøp av varer og tjenester (100-299): Avvik kr 513 085,- 

Lavere kostnader til mat barn i barnehage på grunn av Covid 19, jfr punkt over. 

Generelt lavere utgifter på grunn av lavt aktivitetsnivå pga koronasituasjonen. 

 
Refusjoner/overføringer (300-389:429): Avvik kr 2 681 420,- 

Ikke budsjettert utgående momskompensasjon 

Ikke budsjettert oppgjør orgel til fellesrådet. 

Bruk av bundne fond (950-959): Avvik kr 2 115 929,- 

Ikke budsjettert oppgjør til fellesrådet for nytt orgel i Tangen kirke. 
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Disponering resultat (Årsdisponeringer) 
 

Resultat Prosjekt Beløp Disponering 

Overskudd 34002 - Explosion/Tensing 6 544,10 Avsettes disp.fond 55604 

Overskudd 34006 - Konfirmantarbeid 2 448,21 Avsettes disp.fond 55600 

Overskudd 34007 - Musikk 8 899,60 Avsettes disp.fond 55600 

Overskudd 34008 - Orgelinnvielse 197 445,00 Overføres til drift 2021 

Overskudd 34001 - Tangen kapell 7 726,90 Avsettes bunden fond 55501 

Overskudd 34600 - Baltazar barnehage 354 779,04 Avsettes disp.fond 55609 

Underskudd 34004 - Arbeidskirke -61 037,78 Dekkes av disp,fond 55605 
Underskudd 34000 - Menighetsråd -451 094,04 Fordeles: Kr 38.594,- dekkes av 

disp.fond 55600. Kr 12.500,-, 
aksjer og kr 400.000,-, orgel, 
dekkes av MPs disp.fond 55608 

Underskudd 34003 - menighetspleie -27 326,74 Dekkes av disp.fond 55608 

Underskudd 34005 - Menighetsblad -23 064,35 Dekkes av disp.fond 55600 

 SUM disponert 15 319,94  
 

 
6 Baltazar og Åpen barnehage 
 

Personal ordinær barnehage 

Daglig leder Midlertidig 50% - Stine Killingdalen 01.01 – 28.02 

Fast 80 % - Carina Lind 01.03 - DD 

Pedagogisk leder Fast 50% - Stine Killingdalen 01.01 – 28.02 

Fast 100% - Stine Killingdalen 28.02 - DD 

Barnehagelærer Fast 100% - Tone-Mette Berget 01.01-28.02 

Fast 100% - Wiola Plociennik 01.03 – DD 

Barne-og ungdomsarbeider Fast 50% - (varierende stillingsprosent 2020) – Bente 

Orvang 

Pedagogisk medarbeider Fast 100% - Hege Jensen 

Pedagogisk medarbeider Fast 60% - Naime Deva 

Pedagogisk medarbeider Tilkallingsvikar – Lutfije Veliu 

 

Personal åpen barnehage 
Dagligleder  Fast 20% - Carina Lind 01.03 – DD 

Barne og ungdomsarbeider Midlertidig 20% - Bente Orvang 01.01-28.02 
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SU/FAU 

SU Alexander Glestad- Tangen menighetsråd  

SU Stine Killingdalen – barnehagerepresentant  

SU/FAU Charlotte Holmsen – SU/FAU leder 

FAU/SU Elin Margareta Olsson – FAU, vikar SU 

 

FAU Mailene Strand – FAU-medlem 

Referent: Carina Lind – daglig leder 

Antall møter: 
Det er gjennomført telefonmøter i løpet av corona-perioden og drøfting rundt smitteverntiltak 

og reduserte åpningstider ol.  

Styret 

Styreleder  Harald Dahl 

Styrerepresentant/referent Kari Høyer 

Styrerepresentant  Alexander Glestad 

Styrerepresentant/Barnehagen   Carina Lind 

 
Styret har møter ca hver måned. Styret tar opp saker som omhandler barnehagen. I 
høstmånedene har styret jobbet med overgangen til PBL og nye systemer. De har brukt mye 
tid på tomten og andre ting som omhandler bygging av ny barnehage. Styret skal også 
godkjenne budsjett og regnskap.  
Fra januar 2021 er Ivar Nygård en del av styret i barnehagen.  
 

Aktiviteten i 2020: Vedlagt årshjul for barnehagen 

 
Januar  

Februar  

Mars Mars startet med at ny styrer var på plass. Hun fikk opplæring i 

systemer av Stine som var konstituert frem til 01.03. 

12.03 – stengte landet ned og også barnehagene pga covid 19. Vi 

satt igjen på kvelden og lagde leseplaner, opplæringsplaner og 

ryddeplaner til de ansatte slik at de hadde noe å gjøre i 

nedstengingen.  

HMS ansvaret er nå delt litt mellom de voksne i barnehagen. Wiola 

har ansvar for brannvernrunder og brannsikkerhet, Hege er 

verneombud og har ansvar for vernerunder og oppfølging av avvik 

sammen med styrer 

April Barnehagen var nedstengt – vi fulgte opp barn/ansatte med 

teamsmøter og samlinger via e-barnehage. Barn i bhg fikk 

aktivitetspakke i posten til påske. Vi har laget plan for oppstart og 

nivåinndeling på trafikklysinndeling.  Foreldresamtaler  
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Mai Barnehagen åpnet opp igjen, og vi startet på rødt nivå. Delt i 4 

kohorter, rengjøringsplan for smittevern og redusert åpningstid til 

7.5 t.  

Åpen bhg: 

Vi stengte i forbindelse med nedstengingen av barnehagene i 

Norge. Vi merket en kraftig nedgang i antall brukere i mars. I 

februar var vi den siste uka 30 barn til stede, mens siste uka før 

stenging var det kun 10 barn. (gjennomsnittet av begge dagene.) 

VI har laget tiltaksplan og åpnet åpen barnehage igjen fra 20.05, nå 

er det et gjennomsnitt på 5 i uka, det kommer nok til å ligge på 

dette frem til sommeravslutning den 17.06. Vi åpner kun for ute 

barnehage.  

Etter kontakt med Thomas i kommunen har vi fått gjennomsnitt for 

de 2 siste årene hele 2020 ettersom det ikke er vår feil at bhg må 

stenge ned. 

Juni Vi er på gult nivå og kan være en avdeling igjen, men litt ekstra 

renhold.  

Vi reviderte budsjettet da tilskuddet for små barnehager var mindre 

enn vi hadde satt den i budsjettet for 2020. Vi fikk inn ekstra 

tilskudd for etterslep av tilskudd for 2019.  

Juli Sommerferie og sommerstengt i 2 uker  

August Oppstart: Barnehager skal følge gult nivå i trafikklysmodellen, med 

mindre lokale helsemyndigheter beslutter at det skal være rødt 

tiltaksnivå. 

Vi starter opp med tilvennig av fire små og ett stort barn  

Oppstart åpen bhg: Vi starter opp inne og ser hvordan 

smittetallene i høst blir.  

September 23. september 2020 – Møte med DKF – DKF gir fra seg 

arbeidsgiversansvaret til Tangen menighet.  

Oktober Styremøte om overgangen til PBL fra KA og overgang til nye 

systemer. Det settes opp et prisforslag sammen med Tonje i 

Amicus, som godkjennes av styre og MR.  

Det blir besluttet at Åpen bhg skal stenge pga smittetallet i 

Drammen.  

November 01.11.2020 – MR overtar arbeidsgiveransvaret og MR leder deltar 

på styrermøter for å avklare ulike systemer og avtaler.  
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Styrer har sagt opp avtaler med Styrerassistenten og etablerer nye 

avtaler med Microsoft, MY kid og PBL. PBL har nå ansvar for lønn, 

regnskap, hms, fraværsoppfølging og bedriftshelsetjeneste.  

Desember Endringene som trer i kraft fra 2021, skal bidra til at:  

• alle som arbeider i barnehagen, skal melde fra til 
barnehagens styrer dersom de får mistanke om eller 
kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt 
barnehagemiljø. 
 

• alle barnehageeiere skal ha internkontroll med 
barnehagens virksomhet for å sikre at barnehagen oppfyller 
kravene i barnehageloven med forskrifter. 
 

• kommunen skal likebehandle kommunale og private 
barnehager når den utfører oppgaver som 
barnehagemyndighet. 
 

• Utdanningsdirektoratet skal føre tilsyn med økonomiske 
forhold i private barnehager 

Pr 01.01.2021 – Har barnehagen ingen ledige plasser.  

 

 

Utfordringer – mål for 2021: 

• Byggekomiteen jobber videre mot kommunen for å få til å kunne bygge ny barnehage 

- samarbeider med PBL for å få til dette.  

 

Økonomi 

• Nytt regnskapssystem og derfor nytt budsjettoppsett 

• De ønsker å ha åpen barnehage i egne poster og ikke blande det inn i postene til 

ordinær barnehage. Dette for å skille det bedre ut i regnskapet/budsjettet.  


