
Årsmelding
KONGSBERG OG JONDALEN SOGN

2020



2 /  Årsmelding

Kirkelige handlinger

2.137 personer gikk til nattverd i 2020,  
fordelt på 61 gudstjenester med nattverd.  

Dette gir et snitt på 35 pr gudstjeneste.
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 • MED NATTVERD = 61

 • FOR BARN = 6

 • FOR UNGDOM = 3

 • MED DÅP = 40

 • KONFIRMASJONER = 10

 • HVERDAGSMESSER = 43

 • FOR SKOLEELEVER = 1

I 2020 BLE DET ARRANGERT 106 
GUDSTJENESTER I KONGSBERG 
OG JONDALEN:

2016        2017        2018       2019        2020

N
AT

TV
ER

D

 18.696                 16.597                17.349                17.736            7.122

4.455         4.098          4.221        4.119          2.137

Pandemien satte sitt preg også på de 
kirkelige handlingene i 2020, og gjør 
at statistikken i årsmeldingen ikke 
vil være sammenlignbar i forhold til 
tidligere år.

Etter den nasjonale  nedstengingen 
12. mars kunne vi gjennomføre 
begravelser og bisettelser, men med 
restriksjoner i hvor mange personer 
som fikk være tilstede. Det har vært 
viktig og godt at dette har latt seg 
gjennomføre, men også vondt for de 
som av ulike grunner ikke fikk komme 
til seremoniene. 

Dåps- og vigselsseremonier har det 
vært strengere restriksjoner på og 
mange av disse seremoniene er blitt 
utsatt. Til tider har det ikke vært lov 
å gjennomføre, men i mesteparten 
av 2020 har vi kunne gjennomføre 
enkeltseremonier med strenge  
begrensninger deltakere. Selv om det 
fra kirkens side har vært åpnet opp for 
gjennomføre seremonier, har mange 
valgt å utsette fordi man ikke kunne 
samle slekt og venner til selskap.
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31.12.2020 var det 14.674 registrerte medlemmer  
i Kongsberg og Jondalen sogn (mot 14.817 året før).  

Kongsberg og Jondalen sogn utgjør 75% av  
medlemstallet samlet for Kongsberg kommune. 

I tillegg til endringer i medlemstallet som  
skyldes dåp eller død, ble det i 2020  

registrert 8 innmeldinger (mot 12 i fjor)  
og 35 utmeldinger (mot 78 i fjor). 

2020
Mangfoldig og 
engasjerende

Vår visjon: 
«Kirken i Kongsberg –  

mangfoldig og engasjerende»

Kirken i Kongsberg skal være mangfoldig. 
Her skal det være plass for folk i ulike 
livssituasjoner, med ulike meninger og 
ståsted. Det er takhøyde i kirken vår – både 
i konkret og overført betydning. Det skal 
være rom for ulike aktiviteter, ulike uttrykk, 
ulike typer mennesker i alle aldre. Kirken 
er Guds hus - her kan møter mellom Gud 
og mennesker finne sted.  

Vi ønsker at kirken i Kongsberg skal være 
engasjerende. Kirken skal være aktuell,  
få med seg folk og gjøre en forskjell i folks 
liv. Det kirken formidler skal oppleves som 
vesentlig og et møte med kirken skal gjøre 
en forskjell. Vi ønsker aktivt å invitere  
mennesker inn i kjærlighetsfellesskapet 
med Gud og til oppgaver i kirken.

Det ble gjennomført 9 vielser  
i Kongsberg og Jondalen sogn i 2020, 
men mange vielser ble utsatt til 2021  

eller på ubestemt tid.

2016    2017     2018     2019    2020

VI
EL

SE
R

I 2020 ble det gjennomført 131 gravferder  
i Kongsberg og Jondalen sogn. De fleste  

seremoniene ble utført på Kongsberg Gravlund,  
men 24 av gravferdene dette året ble gjennomført i kirkene.

2016     2017      2018     2019    2020

GR
AV

FE
RD

+8 -3514.674

 25             25            21            21           9 112           166          143         126           131



Kirke  
og kultur
Kongsberg kirke er en viktig kultur- 
formidler, med åpen kirke, omvisninger 
og samarbeid med kulturskolen. 2020 
ble et tungt år for kultur-Norge, og også 
for kulturformidlingen i Kongsberg kirke. 
Den nasjonale nedstengingen og strenge 
smittevernregler for arrangement gav et 
lavt aktivitetsnivå. Samtidig åpnet dette 
for en økning i digitale produksjoner.

Kongsberg Kirkeakademi
Kongsberg Kirkeakademi arrangerer 
kulturkveldene i Kongsberg kirke. Det var 
planlagt 9 kulturkvelder i 2020, men på 
grunn av pandemien ble det endringer i 
programmet. 5 av kveldene ble imidlertid 
arrangert som planlagt; salmekvelder,  
foredrag om kristendom og populisme, 
foredrag om Beethoven og en litterær 
kveld med «Julerosen» av Selma Lager-
löff. Det var også planlagt et besøk av 
forfatteren Thorvald Steen, og dette ble 
gjort om til et digitalt arrangement.

Beethoven jubileum
I 2020 har vi markert Beethovens 250- 
årsjubileum i tett samarbeid med andre 
kulturaktører (Kantoriet, Jazzfestivalen, 
Kino, Bibliotek, Kulturskolen og andre). 
På tross av utsettelser og avlysninger pga 

Folkekirken
Konsertkirken

Museumskirken

korona ble flere arrangement gjen-
nomført i kirken: en kulturkveld med 
Wolfgang Plagge, flere konserter under 
festpillene og Kantoriets høstkonsert. 

Glogerakademiet
Kirken en storslått ramme for konserter, 
og Glogerakademiet er en avdeling  
under Kongsberg menighetsråd og  
som i 2020 administrerte ordningen for 
utleie av Kongsberg kirke til musikalske 
og kunstneriske formål. I 2020 ble det 
arrangert  31 konserter i Kongsberg 
kirke, se detaljer i egen årsmelding fra 
Glogerakademiet.

Glogerfestspillene
Det gjennomgående temaet for fest- 
spillene i 2020 var “løsrivelse” og fei-
ringen av Beethovens 250 års jubileum. 
Publikum i kirken slapp å stå lenge i kø 
i vinterkulden da kirken før første gang 
var delt inn i soner og rader. Festspill- 
organist var tusenkunstneren Bjørn  
Andor Drage. Det ble en mektig avslut-
ning med fremføringen av Beethovens 
storverk og eneste oratorium «Kristus 
ved Oljeberget» (Christus am Ölberge). 
Se mer info i egen årsmelding fra 
Glogerfestspillene.

Plan for  
kirkemusikk

Kongsberg og Jondalen menighet  
startet opp arbeidet med  

kirkemusikalsk plan i 2018.  
Planarbeidet er et samarbeid  

mellom kantorene, menighetsrådet 
og Glogerakademiet. Det har vært 
jobbet med organiseringen av det 
kirkemusikalske arbeidet i 2020, 

med plan om vedtak 
 i løpet av første  

halvår 2021.



Kirken i Kongsberg samarbeider med Nøstetan-
gen Glass om håndlaget glasspynt med motiver 
fra lysekronene i kirken. Glasspynten i 2020 var 
inspirert av dem danske Elefantordenen. Glass-
pynten ble støpt i grafittformer som ble produsert 
ved Myntverket i Kongsberg og designet av Ingrid 
Austlid Rise. Glasspynten ble  solgt i et begrenset 
og nummerert opplag i Kongsberg kirke lørdag  
5. desember.

ELEFANTEN



Trosopplæring er et av Den norske kirkes  
hovedsatsingsområder. Hver menighet har  

utviklet en systematisk plan for trosopplæring  
for alle døpte mellom 0-18 år. Planen skal legge  
til rette for at barn og unge skal kunne fastholde  

sin dåp og utvikle sitt forhold til troen  
og den kirken den er en del av. 

 • 24 TIMERS FESTIVAL

 • SMÅBARNSANG

 • BABYSANG

 • KRØLLESAMLING

 • ADVENTSSAMLING

 • 4-ÅRSBOK

 • KIRKEROTTENE

 • PÅSKEPASS

 • BARNAS ORGELFEST

 • 6-ÅRSBOK

 • TÅRNAGENTER 

 • KONFIRMASJON

 • VIDERE

Trosopplæringen i 2020 startet som planlagt med 24 timersfestival for 
4.-7. klasse i februar. 150 deltakere fra hele kommunen deltok på en  
aktiv helg i Skrimhallen, og vi hadde et godt samarbeid med Norkirken 
og Betania rundt festivalen. 

I mars kom den nasjonale nedstengingen og etter dette har 2020  vært 
annerledesåret, siden vi ikke har kunne møtes fysisk som vi pleier.  
Vi har måtte tenke nytt, og gjøre endringer på kort varsel og noen tiltak 
måtte dessverre avlyses. 

4- og 6-års bøkene har blitt delut ut som normalt og Babysang har vært 
gjennomført med oppmøte når det har vært mulig - i tillegg ble det 
spillt inn en babysangfilm. Noen tiltak som feks påskesamlingen ble  
tilpasset ved at vi sendte ut et påskepass med oppgaver til 7-åringene. 

Høsten 2020 hadde vi to fine Krøllesamlinger for 2-åringene. Tårnagent-
samlingen for 8-åringene ble flyttet fra vår til høst, og rekordmange 
barn ønsket å bli med. Vi hadde ca 50 deltakere og et godt system med 
hensyn til smittevern. LysVåken i desember ble utsatt, og vi håper å 
gjennomføre dette i løpet av våren 2021. 

VIDERE

For de 7 ungdommene som deltok på vårt ledertreningskurs for tidli-
gere konfirmanter “VIDERE” i 2020 startet året med overnattingstur til 
Skrimkapellet. Vi hadde noen samlinger før nedstengningen og ytter-
ligere noen før sommeren. Flere av ungdomslederne bidro også med 
mye godt arbeid på konfirmantleirene.

SKOLE/BARNEHAGE-SAMARBEID

Årets største nedtur 2020 innenfor kirke/skole-samarbeidet kom da  
Vintersangfesten i Kongsberg kirke måtte avlyses. Planlegging, øving 
og alt var godt i gang, og dette året skulle også alle barneskolene være 
med. Vi fikk laget en digital hilsen som ble sendt til skolene, med sang, 
orgel og hilsen fra kantor og kateket.

Høsten 2020l ble det etter hvert klart at vi ikke kunne ha skolene på 
besøk til skolegudstjenester før jul , og vi laget digitale skoleguds- 
tjenester. Madsebakken laget en egen skolegudstjeneste, der 5. klasse 
kom til kirken, og vi filmet en gudstjeneste der de var medvirkende 
med sang, lesninger, lystenning og forbønn. Denne så barna på klasse-
rommene før juleferien. Til de andre barneskolene i Kongsberg laget 
vi en egen digital gudstjeneste, som ble sendt til skolene. I Jondalen 
arrangerte vi skolegudstjeneste i kirken, da de regnes som en kohort.

TROSOPPLÆRINGSTILTAK I 2020:

Trosopplæring



Konfirmantene velger mellom fem ulike gruppealternativer 
(antallet som valgte gruppen i parentes): 

2016    2017     2018     2019     2020

DÅ
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 2016    2017     2018      2019     2020
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I 2020 ble 143 ungdommer konfirmert i Kongsberg og  
Jondalen sogn. Den prosentvise andelen som velger 
konfirmasjon i kirkene i Kongsberg og Jondalen er jevn og 
det har ikke vært store lokale utslag i forhold til de siste års 
nedgang i konfirmasjonstallene nasjonalt. 

Konfirmantarbeidet startet som normalt, og da neds-
tengningen kom i mars 2020 var mye av undervisningen 
gjennomført. Noe undervisning ble gitt digitalt, men den 
største endringen var at konfirmasjonene ble flyttet fra mai 
til september med begrensninger på antallet som kunne 
være tilstede i kirken. Dette førte til at det ble gjennom-
ført totalt 10 konfirmasjonsgudstjenester på to helger (8 i 
Kongsberg og 2 i Jondalen). Hver konfirmant fikk ha med 
seg inntil 10 gjester hver, og det ble laget plassbilletter. Det 
ble fine konfirmasjonsgudstjenester med et godt fokus på 
konfirmantene.

I 2020 ble 79 barn døpt i Kongsberg og Jondalen sogn,  
6 av disse i Jondalen kirke og 73 i Kongsberg kirke.  

Grunnet smittevernrestriksjoner så har den beste løsningen 
vært å gjennomføre dåp som enkeltdåp utenfor gudstjene- 
stene, og flere familier valgte dette alternativet.

Det å kunne samle famlien til dåp og i etterkant av dåps- 
handlingen er viktig for mange, og ved årsslutt var det 10 
dåp i Kongsberg og Jondalen kirker som var utsatt på  
ubestemt tid, grunnet smittevernsrestiriksjonene. 

 • MANDAGSGRUPPE UTEN LEIR (11)

 • SPEIDERKONFIRMANT (5)

 • SINGIT-KONFIRMANT (12)

 • KRIK-KONFIRMANT (15)

 • ONSDAGSGRUPPE MED LEIR (97)

 • TILASSET UNDERVISNING/ANNET (3)

  108           94            97           100           79   151          135          145           128          143



8 /  Årsmelding

KOR
Kongsberg og Jondalen menighet hadde 2 korgrupper for barn og 
unge i 2020: 

Kongsberg Kirkes Barnekor besto av 35 medlemmer og ble  
ledet av kantor Kristin Flatland Solbu med musikklinjeelev Eirinn R.  
Flatland som hjelpedirigent. Koret er delt opp i et barnekor (5-7 år) 
og et juniorkor (3. klasse-7. klasse). 

Som smittevernstiltak i koronatiden har korgruppene vært adskilte 
og øvd hver for seg, og den positive effekten av dette har vært at 
de små koristene har blitt tryggere i sin gruppe. Korets aktiviteter 
utover de øvelsene har vært enkelte deltagelser ved familieguds- 
tjenester, barnas orgelfest, noen sosiale treff og digitale innspil- 
linger i kirken i forbindelse med advent og jul. Juniorkorsangerne 
deltok også som sangengler ved julevandringen i kirken på julaften. 
I perioder med nedstenging har dirigenten laget digitale hilsener for 
å holde kontakt med barna i koret.

SingIt er menighetens TenSing-kor og besto av 21 medlemmer. 
Diakon Inger-Johanne Frogh var voksenleder, kantor pianist. Koret 
har eget ungdomsstyre. 

SingIt har vært preget av korona-tiden på lik linje med alle andre 
aktiviteter. Det har gått fra helt nedstengt til tilnærmet normal drift 
til ny nedstenging gjennom året som har gått. Koret var heldige og 
fikk gjennomført både øvelser (med tilrettelegging i forhold til  
smittevern), gospelkonsert i Kongsberg kirke og helgetur til  
Blestølen i 2020. Medlemstallet holdt seg stabilt gjennom året.  
Ungdommene er godt vant til å forholde seg til smittevern på  
skolen, og har vært gode på det på korøvelsene også. 

I 2020 har også den nystartede forsangergruppen i Jondalen 
kirke deltatt på enkelte arrangement i Jondalen kirke, som  
f.eks. Førjulskvelden.

Ytterligere 1 korgruppe og 1 vokalkvintett er 
tilknyttet menigheten, men med egen adm. og økonomi:

Kongsberg Kantori teller 49 aktive medlemmer og ledes av kantor 
Matthias Anger. Kantoriet har hatt øvelse hver uke, en kombinasjon 
av digitale øvelser via zoom og små flerstemte grupper. Kantor har 
også hatt individuelle sangtimer, og digitale treff med teori og  
foredrag om kormusikk. I oktober gjennomførte Kantoriet sin  
høstkonsert med publikum i Kongsberg kirke.

enFem er en vokalkvintett som ledes av kantor Matthias Anger.  
I 2020 har kvintetten hatt fysiske øvelser, delvis i mindre besetning.

ORGELUNDERVISING
Kantorene i Kongsberg og Jondalen hadde totalt 5 orgelelever i 
2020. I vårsemesteret forgikk en del av undervisningen digitalt via 
FaceTime og Messenger, mens fra høsten kunne undervisningen 
igjen gjennomføres fysisk med smittevern-tiltak.

Kor og  
orgelelever
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Misjon
Det har vært en utfordring å drive det diakonale arbeidet 
gjennom korona-perioden. Både ansatte, frivillige og andre 
samarbeidspartnere har blitt utfordret på stadig omstilling 
og endring. 

Det har også til tider vært utfordrende å tenke på alle som 
har blitt mer eller mindre isolert i den perioden vi har vært 
i. Mange vi ikke har hatt mulighet til å treffe som vanligvis 
benytter seg av våre aktiviteter og arrangementer. Det har 
blitt lagt til rette for alternative måter å være sammen på, 
men det er ikke alltid enkelt å benytte seg av for alle.

Samtidig har vi blitt gode på å tenke nytt og alternativt,  
og legge til rette for aktiviteter på tross av til tider strenge 
smitteverntiltak. Vi har blitt bedre på informasjonsflyt og 
kommunikasjon. Vi har blitt flinkere til å samarbeide på nye 
måter enn tidligere og med andre enn de vi vanligvis har  
jobbet sammen med. Det har vært en fin anledning til å knyt-
te nye kontakter, som vil bli gode å ha i årene fremover også.

VI ØNSKER AT KIRKEN I KONGSBERG 
SKAL VÆRE ENGASJERENDE. KIRKEN 

SKAL VÆRE AKTUELL OG GJØRE EN 
FORSKJELL I FOLKS LIV. 

Diakoni

Kongsberg menighet har i mange år samarbeidet med Det 
Norske Misjonsselskap, der menigheten har støttet, informert 
om og bedt for konkrete prosjekter som NMS har drevet. 
Prosjektene de siste årene har vært: Integrert landsby- 
utvikling i Blånildalen i Etiopia, Evangelisering og kirkebyg-
ging i Blånildalen i Etiopia og  Landsbyutvikling i Laos

For perioden 2019–2022 vil Kongsberg menighet støtte NMS 
sitt arbeid i Thailand. Innsamlingsmålet er kr 50.000,- pr. år.  
Dette samles inn gjennom kirkeoffer, julemessen og gjennom 
salg av glasspynt fra Kongsberg kirke.

BEREDSKAP

Prestene i Kongsberg prosti er med i kirkens nasjonale beredskapsordning. Kongsberg prosti består av kommunene 
Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg og er ett av 4 beredskapsområder i Buskerud. Det betyr at det alltid  
er en prest på vakt fra 15-09 på hverdager og hele dagen i helger og på høytidsdager. Det er tjenester som ikke kan 
planlegges og må utføres øyeblikkelig som gjøres i denne beredskapstiden. Det er f.eks. dødsbud, sognebud  
(nattverd for en enkelt), forbønn og sjelesorg. Kontakten opprettes gjennom kirkens nasjonale beredskapsnummer  
som er tilgjengelig for politi, sykehus, Kirkens SOS og andre samarbeidspartnere. I vanlig kontortid må man derimot 
kontakte det respektive kirkekontor for å få kontakt med prest. 
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HJEMMESIDER OG SOSIALE MEDIA
Hjemmesidene våre på kirken.no/kongsberg er en viktig 
informasjonskanal for arbeidet vårt. På nettsidene ligger  
vår arrangementskalender og aktuell informasjon. Vi har  
selvbetjeningsfunksjoner som konfirmantpåmelding,  
booking av dåp og vielser i alle kirkene i Kongsberg og  
Sandsvær og forespørsel om omvisning i Kongsberg kirke. 
Nettsidene er også en viktig landingsside for informasjon 
som deles i sosiale media (YouTube, Facebook og Instagram). 

#kongsbergkirke

DIGITAL SATSNING
Koronaåret 2020 har gitt oss mange utfordringer, men har 
også gitt oss et nødvendig “digitalt løft”. Når vi måtte stenge 
dørene våren og senhøsten 2020 la vi ned ressurser på å være  
en bedre kirke på nett.

Vi kastet oss rundt med det utstyret vi allerede hadde og  
har planlagt, filmet og klippet alle digitale produksjoner 
selv. I tillegg har Metafor produsert 2 droneklipp for oss over 
Kongsberg kirke og Sigurd Hukkelberg har komponert og 
spilt inn en jingle.

Høsten 2020 lyste Kirkerådet og Barne-og Familiedeparte-
mentet og Tunsberg Bispedømmeråd ut digitale midler til 
menigheter som ønsket å satse på nett frem mot jul. Det  
kom inn 190 søknader fra hele landet og vår menighet fikk 
tildelt midler som vi har benyttet til investeringer i mer utstyr, 
honorarer og kompetanseheving. 

Godt team-work har vært en viktig faktor til at vi har lykkes 
med vår digital satsning. Mange har bidratt både foran og  
bak kamera, og dette har gitt oss som stab en vitamininn- 
sprøyting i et år med mange restriksjoner, mye hjemme- 
kontor og møter via Teams.

Så og si alle våre digitale produksjoner er delt via vår  
YouTube kanal, våre nettsider og i sosiale media (Facebook 
og Instagram). Det er imidlertid produsert noen videosnut-
ter som ikke er lagt ut offentlig, men som er delt direkte til 
barnekoret og SingIt, samt at vi har laget en film om hvordan 
vi har jobbet digitalt til bispedømmerådet.

KRÆSJKURS I KNELING - ALL TIME HIGH
Generelt viser statistikken at vi har nådd ut til mange flere 
med våre digitale produksjoner enn de vi gjør med fysiske 
arrangement. 

Det digitale kræsjkurset i kneling, som egentlig kun skulle 
sendes ut som en hilsen til konfirmantene, ble sett av over 
22.000 personer på Facebook, og har fått mange delinger,  
likes og kommentarer. Dette har til og med blitt kopier av 
flere andre menigheter i landet. 

Adventskalenderen vår med “De Tre Vise Menn” traff også 
svært godt, med over 70.000 visninger totalt. Dette viser oss 
hvor stor den virale effekten kan være i sosiale media, og 
også at humor fungerer (også i Den norske kirke).

Nettkirken



Års mel ding /  11 

 • 5 HVERDAGSBØNNER FRA FLERE KIRKER

 • VINTERSANGFESTHILSEN

 • DIGITAL FASTEAKSJON

 • BABYSANG 

 • ORGELKONSERT

 • 4 PÅSKEANDAKTER

 • 4 PÅSKEPRATER FRA KONGSBERG/JONDALEN

 • KULTURKVELD MED THORVALD STEEN

 • 2 ØNSKEKONSERTER

 • FRILUFTSANDAKT

 • KRÆSJKURS I KNELING

 • SANGSTUND TIL INSTITUSJONENE

 • 17. MAI HILSEN

 • HIMMELPRAT OG PINSEPRAT FRA KNUTEN

 • BEHIND THE SCENES

 • GOSPELNIGHT

 • 10 AV 10 KONFIRMASJONER BLE STREAMET

 • 2 SKOLEGUDSTJENESTER

 • ADVENTSKALENDER MED 24 + 1 EPISODE

 • JUELNATTSKONSERT (STREAMING)

 • JULAFTENSGUDSTJENESTE

 • JULEDAGSMESSE (STREAMING)

DIGITALE AKTIVITETER I 2020:



Stab og råd

Kongsberg kirkekontor

Kongsberg og Jondalen  
menighetsråd (2020-2023):

Prost / Roar Tønnessen
Sogneprest / Reidar Aasbø
Prostiprest / Harald Torgauten
Kapellan / Christen Christensen
Diakon / Inger-Johanne Frogh
Kateket / Tanja Bjerklund Hauge
Menighetspedagog / Vibe Vad Haugejorden
Menighetspedagog / Helene Medhaug Simonsen
Kantor / Kristin Flatland Solbu
Kantor / Matthias Anger
Kirketjener / Bjørn Idar Sommer
Daglig leder Glogerakademiet / Margit Åsarmoen
Kirkeverge / Oddvar Etnestad
Avdelingsleder / Ingvild Støa Skrede
Sekretær/gravferdsforvaltn. / Bente Weber Bergesen
Sekretær / Randi Lie Viken

2020
Leder / Sigurd Hukkelberg
Nestleder / Inger Johanne Flatland Christensen
Medlem / Geir Løvdal
Medlem / Kjell Guldvog Staalesenr
Medlem / Vera Henden (repr. fellesrådet)
Medlem / Anne Berg Aicher
1. vara / Erik Trømborg
2. vara / Berit Kristin Fonsdal
3. vara / Håkon Myhra
4. vara / Aslaug Roholdt
5. vara / Sigrid Lien
Sogneprest / Reidar Aasbø
Daglig leder / Ingvild Støa Skrede

Representanter i utvalg
Jondalen kirkekomite / Tora Rua Dokken, Lillian Rua Ber-
gan, Håkon Myhra, Torbjørn Rua Dokken, May Britt Narverud, 
Gina Borgersen og Reidar Aasbø
Kongsberg Diakoniutvalg / Kjell G. Staalesen,  
Solveig Skaug, Hildur Følstad og Oddmund Nes.  
(Harald Lesteberg representrer Kongsberg Diakonat).
Kongsberg Diakonat / Kjell Guldvog Staalesen 
Glogerakademiet / Inger Johanne Flatland Christensen 
(vara: Berit Fonsdal)
Kapellrådet / Oddmund Nes og Kjell Hervig
Kirkens SOS / Solveig Skaug
Kirkens Nødhjelp / Hildur Følstad 
Stiftelsesstyret for Menighetssenteret / Åge Skaug  
og Geir Løvdal
Misjonsutvalget / Reidar Aasbø, Bodil Vik Hansen  
og Randi Espås Jenssen



2020
Frivillige

Den frivillige innsatsen er en viktig bærebjelke i vårt 
arbeid - det ville vært umulig å gjennomføre alle 

aktiviteter om det ikke var for innsatsen til dem som 
gir av tid og krefter til dette viktige arbeidet.

For de fleste av våre frivillige  
har 2020 vært en stille periode.  

Mange av de aktivitetene vi vanligvis har med frivillige 
medarbeidere på har vært avlyst. Vi har ikke hatt  

anledning til for eksempel å besøke sykehjem, feire  
gudstjenester eller arrangere kirkekaffe slik planen var. 

Kongsberg Diakonat er en trofast samarbeidspartner for 
Kongsberg og Jondalen menighet, og dessverre har de 

fleste av deres tiltak ikke vært mulig å gjennomføre.

Vi har forsøkt å holde kontakt via telefon og epost  
gjennom året, for å oppdatere, oppmuntre  

og holde informasjonskanalene åpne.

Vi håper og tror at engasjementet  
ikke har blitt borte, og  

at 2021 byr på bedre tider.

Frivillighetsprisen 2020 ble delt ut til  
Gunvor Thingstad Bøen og Hølje Bøen for deres 

genuine og uegennyttige interesse for Kongsberg 
kirke, og deres grundighet, saklighet, trofasthet, 

utholdenhet og imponerende engasjement. 
Frivillighetsprisen deles vanligvis ut under  

den årlige vårfesten, men av smittevernhensyn  
ble den ikke arrangert i 2020. Bøens fikk derfor et 
hjemmebesøk fra juryen som takket for innsatsen 

de har lagt ned for Kirken i Kongsberg.

FRIVILLIGHETSPRISEN

 •  KIRKEMUSIKALSK PLAN

 • ORGANISERING AV KIRKEMUSIKALSK ARBEID

 • GLASSPYNT INSPIRERT AV LYSEKRONENE 

 • FRIVILLIGHETSPRISEN

 • SERVICEFUNKSJONER I KONGSBERG KIRKE

 • HØRING OM ENDRING I KIRKEORDNINGEN

 • HØRING OM KIRKEVALG

 • HØRING OM FJERNMØTER

Protokollene fra menighetsrådsmøtene offentliggjøres på  
kirken.no/kongsberg under «Om oss» og «Råd og utvalg»

Menighetsrådet har hatt 5 ordinære møter og 1 møte i arbeids- 
utvalget. Samarbeidsrådsmøtet og årsmøtet ble avlyst med  

bakgrunn i smittesituasjonen. 36 saker har vært behandlet i 2020.  
I tillegg til fortløpende behandling av regnskap/budsjett, møteplan 

og offerlister, har bl.a. følgende saker vært behandlet;



FOTO: Julaften arrangerte vi Julevandring i Kongsberg 
kirke. Ungdomsarbeider Kristine Wisting Ovenstad 
spilte rollen som “frykt ikke-engelen” på 2. galleri.
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GIVERTJENESTE

I 2020 har givertjenesten hatt tre faste givere som til sammen 
har bidratt med 25.000,- til menighetens arbeid. 

OFFER

Grunnet smittevern ble det ikke anbefalt kontanthåndte-
ring ved ofringer i 2020, og det meste av offeret er mottatt 
digitalt via Vipps. Fasteaksjonen 2020 ble arrangert som en 
heldigital aksjon som gav totalt x til Kirkens Nødhjelp. Under 
julevandringen gikk offeret direkte til Kirkens Nødhjelps vipps 
nummer.

Det ble samlet inn totalt kr 185.557,- i kollekt i Kongsberg 
kirke og Jondalen kirke i 2020. Offeret viser som forventet en 
sterk nedgang i et år preget av smittevernrestriksjoner.

LÅN TIL MENIGHETSSENTERET

Totalt har Kongsberg og Jondalen menighetsråd gitt kr. 355.000,- i 
rente- og avdragsfritt lån til stiftelsen Kongsberg Menighetssenter. 

Låneavtalen mellom stiftelsen Kongsberg Menighetssenter som 
låntager og Kongsberg og Jondalen menighetsråd som långiver er 
formalisert i form av en låneavtale og nedbetalingsplan. Lånet er 
rente- og avdragsfritt ut 2021 og menighetssenteret forplikter seg 
til å følge forsvarlig økonomisk drift, samt halvårlig rapportering. 

Års mel ding /  15 

MENIGHETSRÅDET TAKKER  
FOR ET GODT SAMARBEID I 2020!

Økonomi

 2016      2017      2018    2019      2020

O
FF

ER
 S

AM
LE

T 350.639    316.617  312.979  354.569   185.557

Menighetsrådets arbeid var i 2020 organisert med tre “avdelinger”: 

•  Menighetsrådets ordinære drift (avd. 17200)
•  Glogerakademiet - festspill og konserter (avd. 17250)
•  Jondalen kirkekomite (avd. 17100) 

I tillegg har Kirkeakademiet og Misjonsprosjektet  hvert sitt  
prosjektnummer i menighetsrådets regnskap, men vil vises  
i årsregnskapet for 2020 pga. inndekking/disponering av  
fjorårets resultat.

OVERSKUDD I 2020 

Samlet mindreforbruk er på 89.004,- og fordeler seg slik:

•  Kongsberg og Jondalen menighetsråd (mindreforbr.) 27.196,-
•  Jondalen kirkekomite (merforbruk) 12.395,- 
•  Glogerakademiet (mindreforbruk) 74.203,- se egen årsmelding. 

Se flere detaljer i årsregnskapet for 2020.



kirken.no/kongsberg

Kongsberg kirkekontor
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

32 86 60 30
kirkekontoret@kongsberg.kommune.no
kirken.no/kongsberg

DEN NORSKE KIRKE
Det aktuelle menighetsråd/fellesrådKongsberg


