
DEN NORSKE KIRKE 

Svelvik menighetsråd/kirkelige fellesråd 
 

 

Årsmelding 2019 
 

Svelvik menighetsråd/kirkelig fellesråd har ansvaret for tre kirker (Svelvik, Berger, 

Nesbygda), tre kirkegårder (Svelvik, Berger, Ebbestad) og drift av kirkekontoret. 

Kirkekontoret holder til i rådhuset. Representasjonen i menighetsråd/kirkelig fellesråd i 2019:  

 

Menighetsråd/kirkelig fellesråd Administrasjonsutvalg 

Kaare Stenseng Leder  Leder: Kaare Stenseng 

Lisbeth Knapskog Nestleder Nestleder: Lisbeth Knapskog 

Brita Narum Medlem Ingeborg Drange Tillitsvalgt 

Eva Voss Medlem Kirkevergen   Sekretær 

Yngve Kristiansen Medlem   

Anne Marie Sarmon Medlem   

Jan Erik Gustavsen Medlem   

Tor Kjell Valvik Medlem   

Dag Aronsen Varamedlem   

Anne Kristine Teigen Kommunal rep FR   

Annette Stenseng Sokneprest   

Lars Olav Bøe Kirkeverge   

 

Menighetsrådet har avholdt 6 møter og behandlet 23 saker, mens fellesrådet har hatt 5 møter 

og behandlet 18 saker. 

 

Valg til nytt menighetsråd ble gjennomført 9.september med følgende sammensetning: 

 

Menighetsråd 

Cecilie Schilling Leder  

Kaare Stenseng Nestleder 

Sissel Berge Medlem 

Marit Richardsen Medlem 

Yngve Kristiansen Medlem 

Hilde Holm Medlem 

Dag Aronsen Varamedlem 

Tor Kjell Valvik Varamedlem 

Dag Aronsen Varamedlem 

Brita Narum Varamedlem 

Ronnie Ski Varamedlem 

 

For fellesrådet har det vært stort fokus på fusjonsprosessen med Drammen og Nedre Eiker for 

mest mulig kontrollert overgang. For øvrig har renoveringsprosjektet Svelvik kirke utvendig 

og innvendig tatt mye oppmerksomhet.  

 



Arbeidsgiveransvaret 
 

Kirkelig fellesråd har arbeidsgiveransvar for 8 ansatte, som utgjør til sammen 6,0 årsverk. 

Trosopplærere i 75 % og diakon (50%) finansieres med statlige midler via bispedømmet, 

resten via kommunalt driftstilskudd. I tillegg har Tunsberg Bispedømme/Nord-Jarlsberg prosti 

ansvar for vår sogneprest Annette Stenseng og kapellan Andreas Nornes. 

 

Ansatte og stillingsprosent pr des 2018: 

Navn: Stilling: Stilling %: 

Lars Olav Bøe Kirkeverge  100 

Sheila Knudsen Sekretær   80 

Synnøve Solberg Kantor  100 

Nina Howden Menighetspedagog     50 

Ingeborg Danbolt Drange Diakon/menighetspedagog    100 (75+25) 

Ronnie Ski Kirketjener/kirkegårdsarbeider    40 

Ole Jørgen Storli Kirketjener/kirkegårdsarbeider    60 

Souzan Hamza Kafemedarbeider    80 (fra okt) 

 

Personalendringer 
Ronnie Ski sluttet i desember. 

 

 

HMS og internkontroll 
 

• Risikovurderinger i kirkebygg og uteareal/gravlund 

• Årsplan for systematisk HMS-arbeid  

 

Kirkene og kirkegårdene 
 

Svelvik kirke: 

• Renoveringsprosjektet organiseres som delt entreprise og driftes lokalt: 

o Omfattende utvendig restaurering av mur, glass og beslagsarbeid øst- og 

vestfasaden. 

o Innvendig restaurering: puss/reparasjon alt murverk, maling tre og mur, 

gjennomgang utskifting av all elektro/belysning, nytt tekjøkken/HCWC, 

innredning prestesakristi, utvidelse kortrapp/endring av lesepult/plassering av 

døpefont/kristusfigur. 

Berger kirke (i samarbeid med Berger kirkes venner): 

• Ny belysning kor/alterparti 

• Planlegging av navnet minnelund (ikke ferdig) innkjøp av minnesmerke. 

 

 

Regnskap 2018 
 

Driftsregnskapet sendt til revisjon viser et netto driftsresultat på kr.1.520.562. Korrigert for 

interne finansieringstransaksjoner/avsetninger/fond gir et regnskapsmessig mindreforbruk på 



kr 230.424. Årsaken til den store overskuddet er inntektsføring av en arv fra Kirsten Degns 

dødsbo på vel 1,5 mill. Dette er ført på bundet fond. For øvrig skyldes et overforbruk av 

«Varer og tjenester» spesielt oppstart av Kafe Global. 

 

 
 

 

Investeringsregnskapet. Hovedoppgaven for fellesrådet i planperioden vil være renovering 

av Svelvik kirke med en kalkulert ramme på 17 mill + mva. Kommunen har besvart behovet 

med å legge inn 3 mill/år for 2019 i sin økonomiplan for 2018-2022. I tillegg har kommunen 

forskuttert 3,1 mill for 2020-bevilgningen, slik at samlet overføring er blitt 6,1 mill. Pga mild 

høst/vinter har fellesrådet i overenstemmelse med det nye fellesrådet i Drammen valgt å holde 

et høyere nivå for å bli ferdig med de utvendige arbeidene på øst-fasaden, slik at det samlet 

har vært et overforbruk på 688.681 for 2019, hvilket må dekkes inn på bevilgning for 2020. 

 

Berger kirkes venner har bidratt med arbeidsinnsats og dette året betydelige beløp for 

oppgradering av innvendig belysning, samt innkjøp av minnesmerke til ny navnet minnelund, 

til sammen godt over 100.000. Takk for super innsats! 



 
 

Statlige og kommunale tilskudd 
 

Fra Svelvik kommune: 4.204.000 (drift), 6.100.000 (investering) 

Fra Stat/bispedømme: 682.523 (trosopplæring/diakoni) 

 

Det er naturlig i denne sammenheng å berømme det gode samarbeidet med Svelvik kommune. 

Kirkeloven definerer ansvarsområder for menighetsråd/fellesråd, mens kommunen i samme 

lov gis ansvar for finansieringen. For tiden fungerer samarbeidet utmerket og kommunen har 

dette året vist vilje til å bidra til diakoniprosjektet og ikke minst realisering av 

investeringsprogrammet  

 
 

Gudstjenesteliv 
En kaffekoppfilosofi – Diakonalt Entreprenørskap 

Dette ble året da vi realiserte åpning av menighetens egen  

kafe, midt i Storgata i sentrum. Kafe Global feiret med  

Åpningsuke midt i oktober, og skal være en trivelig  

og proft drevet møteplass, der innvandrere og flyktninger 

får arbeidserfaring, språktrening og fornyet tro på egne ressurser. Her skal kultur og forskjellighet 

feires som berikelser for alle. Her skal nye frivillige engasjeres til innsats med mening, og se en 

fremtidsrettet måte å være kirke på. Her skal lokalbefolkning og gjester få påfyll og inspirasjon til en 

åpen holdning og større mot i eget liv til samhandling med andre.  



Vi tenker stort både om glede og samtale over en god kopp kaffe, og om kirkas mulighet til å nå nye 

mennesker med et aktuelt og forståelig nestekjærlighetsbudskap! 

Vi ser allerede etter tre måneders drift både fornyet frivillig engasjement, stolte innvandrere som 

mestrer og tar ibruk nye sider ved seg selv, massiv positiv tilbakemelding fra lokalbefolkning og 

andre, og en fornyet respekt for en kirkelighet som handler om lave terskler, høy verdighet og 

respekt for enkeltmennesker og en troverdig evangelieformidling. 

 

Et kirkebygg i fornyet prakt 

Mens Svelvik kirke var stengt, mellom mai og november, ble  

imponerende mye restaureringsarbeid utført i og utenpå et  

sterkt forfallent kirkebygg. Sammen med kirkeverge er det gjort 

utallige befaringer og undersøkelser andre steder for å sikre best  

løsninger for planarbeid,belysning, varme, lyd,innredningsløsninger,  

nisjer og avlukker/sonerinventar, etc.  

Soknepresten gleder seg særlig over et praktisk te-kjøkken bakerst i  

kirkerommet, som frigjør prestesakristiet fra både trafikk og slitasje knyttet til praktiske 

forberedelser til kirkelige handlinger, samt muligheten for servering av en enkel kaffe/Gløggkopp el 

ei pølse i brød ved de mindre anledninger der kirkestua blir for omfattende! 

Flyttingen av døpefonten lengre fram i koret og følgelig Jesusfiguren lengre bak mot alterringen vil 

kommunisere langt bedre. Det vil også det forlengede reposet ut fra korpartiet som nå blir naturlig 

hovedståsted for liturg. Nymalt gulv med samme farge i skip og kor holder rommet bedre sammen 

enn før. Ny lesepult trengtes også. 

1.sønd i Advent holdt vi staselig Gjenåpning sammen med prost Myrseth, prost Bryne og Berger, 

Lysvåkendeltagere og lokale musikere. 

 

Stabsfellesskap og felleskapstur 

Et arbeidslag som reiser og opplever sammen,bruker tid og ser  

hverandre i andre settinger, er gode arbeidslag. Tur og påfyll sikrer  

tryggheten og lojaliteten til teamet, og gir gode bonuseffekter som økt arbeidslyst og –innsats. 

Derfor satset vi stort denne gangen og satte av fire dager i Spania i april. Vi fant rimelig flyreise og 

overnatting nært Sjømannskirken i Calehonda. Her hadde vi diskusjonsøkter om Nye Drammen og 

utfordrende Klimamålsettinger. Trosopplæringsteamet med pedaog og diakon jobber tett under 

ledelse av kapellanen. Kirketjenerressursen er styrket. Diakon og sokneprest jobber tett i forhold til 

nyskaping på diakonifeltet. Sekretær gjøren uvurderlig allsidig administreringsjobb med mye lokal 

kunnskap. Kirkevergen bærer og realiserer store prosjekt i forhold til bygg og økonomi. Og 

soknepresten leiter stadig etter samhandling med gode, lokale krefter så kirkas glade budskap kan 

stråle for flere! 



 

Folkets kirke og kirke for folk flest 

Da Ordfører fremmet forslaget om å kutte de kirkelige elementene fra  

det offisielle 17.maiprogrammet, skapte det et voldsomt engasjement  

i befolkningen, lokalpresse og på sosiale medier. En såkalt storm av  

innlegg, ytringer, kronikker, telefonsamtaler og diskusjoner feiet over  

nær sagt alle fora i kommunen vår. Ideen om en såkalt verdinøytral  

feiring, slo særs dårlig an hos Svelvikingene. Det ble et tankekors for  

flere at det kristne budskapet slett ikke oppfattes som  

hverken støtende og uaktuelt for fellesskapet og flertallet av  

befolkningen i 2019, men tvert imot som både samlende, etterspurt og relevant. 

Riktignok kuttet vi ut både Fadervår, bønnen for folk og fedreland samt velsignelsen, men 

soknepresten ledet programmet og var tydelig på forankringen for feiringen og holdt sin andakt/apell 

som før. Episoden og erfaringene ble faktisk en oppmuntring i forhold til iveren for en fortsatt 

tydelig, tilstedeværende, modig og samlende folkekirke. Dette vil avhenge mye av bevisst og 

strategisk satsning på tilknytningen i nærmiljøet. Det er ikke min oppfatning at utviklingen av 

prestetjenesten går i den retning og sammenslåingen med Drammen tydeliggjør denne uroen. På 

bakgrunn av dette valgte jeg å si opp min stilling som sokneprest  i desember etter 6 år i Svelvik. 

Takkelista  over tjeneste, opplevelser, nyskapning og utviklingsarbeid er lang, og det er mitt ønske for 
menigheten her at «Han som begynte en god gjerning, også vil fullføre den!» 

 

VIRKSOMHET 2015 2016 2017 2018 2019 

DØPTE 32 27 36 32 27 

KONFIRMERTE 42 50 42 35 41 

VIGSLER 9 14 14 8 7 

GRAVFERDER 50 58 44 48 45 

UTMELDT AV DEN NORSKE KIRKE 18 15 12 14 25 

INNMELDT I DEN NORSKE KIRKE (UTENOM 

DÅP) 
1 

3 0 5 5 

ANTALL GUDSTJENESTER 64 55 65 68 72 

ANTALL DELTAKERE VED ALLE 

GUDSTJENESTER 
5548 

4308 4810 4607 5470 

GJENNOMSNITT FREMMØTE VED ALLE 

GUDSTJENESTER 
87 61 74 68 

76 

NATTVERDDELTAKERE 846 649 653 643 804 

OFFER I KIRKENE 120.537 108.883 91.979 89.387 91.182 

BESØKENDE/DELTAGENDE I KIRKENE I 

DESEMBER 
 1913 1304 1126 

1688 



Trosopplæring – statistikk 
 

 

 

TILTAK  

 

 

TOTALT OPPMØTE  

 

 

TOTAL OPPSLUTNING  

Dåpsamtale og dåp, 0-0 år  29 116% av 25 

Babysang kurs, vår  7 13 % av 52 

Babysang kurs, høst  8  15 % av 52 

Du er så fin-samling 1-3 år  11 14 % av 77  

Musikksprell, høst 1-4  år  15  14 % av 111 

Musikksprell vår 1-4  år 23  21 % av 111 

Epletakkefest og 4-års bok  8  24 % av 34  

Du er så fin-samling 5 år  4 14 % av 28 

Skolestart med 6-årsbok 6 21 % av 28 

Kirkekino for 6-åringer 6 21% av 28 

Hallovenn 5-7 år Ikke gjennomført Ikke gjennomført 

Julevandring 7-åringer 7 19 % av 36 

Påskeverksted 7-åringer Avlyst Avlyst 

Tårnagenthelg, 8-åringer  15 29 % av 52  

Tårnagentklubb, 8-åringer  6 12 % av 52 

Sommerklubb 8-12 år 12 5 % av 241 

Hip hop-dansehelg Ikke gjennomført Ikke gjennomfør 

Barnemusikal, 9-10 år  1 2 % av 66 

Lys Våken 11 år  35 51 % av 69  

Kode B 11 år Ikke gjennomført Ikke gjennomført 

Fantasyklubb Ikke gjennomført Ikke gjennomført 

Konfirmasjon  41 75 % av 55 

Milk, ledertrening, 15-  16år  Ikke gjennomført  Ikke gjennomført  

LIV, ledertrening. 16-18 år Ikke gjennomført Ikke gjennomført 

Myndighetsmarkering 18 år Ikke gjennomført Ikke gjennomført 
 

 

Trosopplæringsutvalget 

Etter å ha ligget nede en periode kom endelig trosopplæringsutvalget på bena igjen, og hadde 

2 møter i 2019. 

 

Medlemmene var: Andreas Nornes (leder), Nina Howden, Elin Berendt, Karianne Lyngager 

og Mariann Brenne. Per Arne Edland var også medlem i utvalget frem til sommeren, men 

gikk ut av utvalget da han flyttet fra til Sørlandet.  

 

I 2019 har utvalget fokusert på å få oversikt over det arbeidet som allerede eksisterer i 

menigheten, og hvordan dette forholder seg til trosopplæringsplanen. Utvalget rakk også å 

formelt stifte menighetens nye speidergruppe høsten 2019. 

 

Ansatte 

Menighetspedagog Nina Howden 50 % 

Diakon og menighetspedagog Ingeborg Danbolt Drange (75%/25%) 

 

Kapellan Andreas Nornes er faglig og koordinerende ansvarlig for trosopplæringen, men 

lønnes av bispedømmet, ikke kirkelig fellesråd 

 

 



 

Trosopplæringstiltak 

I 2019 ble det gjennomført 17 trosopplæringstiltak i Svelvik menighet, av varierende størrelse 

og omfang. Det var til sammen 234 deltakere medregnet konfirmasjon, noe som utgjør en 

liten oppgang fra 2018 (223 deltakere på 15 tiltak). Det viser seg vanskelig å få gjennomført 

alle tiltakene i trosopplæringsplanen, og dette har i 2019 gått spesielt ut over tiltak etter 

konfirmasjon. Dette skyldes i stor grad at staben ikke har kapasitet til å gjennomføre alt.. 

Menigheten har lav tilgang på frivillige i trosopplæringen, og det trengs et krafttak for få 

endret dette. 
 

Etter å ha konsultert andre menigheter om omfanget av deres trosopplæringsplaner ser vi at 

planen for Svelvik er for omfattende i forhold til de tilgjengelige ressursene, og et arbeid med 

en større revisjon vil derfor bli iverksatt i 2020. Trosopplæringsutvalget vil lede dette 

arbeidet, i samarbeid med menighetsrådet og staben. 

 

Konfirmantarbeid 

Våren 2019 ble 41 ungdommer konfirmert i Svelvik kirke (to gudstjenester) og i Berger kirke 

(én gudstjeneste). Det var ingen konfirmanter påmeldt til konfirmasjon i Nesbygda kirke dette 

året. Det utgjorde 75 % av de døpte i årskullet (totalt 55). Én konfirmant ble døpt i januar 

2019.   
 

Høsten 2019 meldte det seg 44 konfirmanter. Disse er delt i to grupper med samlinger 

onsdager annenhver uke. I tillegg reiser konfirmantene på weekendleir til Knattholmen 

leirsted i August, og leiren som arrangeres i samarbeid med KFUK-KFUM fikk gode 

tilbakemeldinger. Konfirmantene får servert et enkelt brødmåltid før samlingene. 

Konfirmantforeldrene er flinke til å stille opp, og det er lett å finne nattevakter og kakebakere 

når vi trenger dette.  Konfirmantopplegget omfatter også praktiske tjenesteoppgaver i 

gudstjenestene (2-3 konfirmanter gjør tjeneste sammen) og 2 ung messer; Søndag for de 

forfulgte i november og klimagudstjeneste i januar.  Konfirmantene deltar også på 

menighetens vennskapsmiddager (totalt fire), og høsten 2019 arrangerte konfirmantene 

spillekveld for beboerne på Fabrikjordet aktivitetssenter og filmkveld for beboerne på Svelvik 

sykehjem. Konfirmantene var med som bøssebærere i Kirkens Nødhjelps fasteaksjon; totalt 

innsamlet beløp for Svelvik kommune ble kr 22.850,-   
 

I 2019 ble det arrangert et foreldre-/infomøte for konfirmantkullet 18/19 i januar, i tillegg til 

et oppstartsmøte for nye konfirmanter med foresatte i august 2019. I januar 2019 deltok 

konfirmanter og foresatte på foredrag med Mona og Arne Bratland, som fortalte om 

opplevelsen av å miste en sønn i overdose. Dette var ment som et rusforebyggende tiltak, og 

ble godt mottatt av foresatte og konfirmanter. I konfirmantarbeidet bruker vi også Facebook 

aktivt for å gi info og svare på spørsmål (lukket gruppe).    

 

Kontakt med skoler og barnehager 

Kontakten og samarbeidet med skolene og barnehagene i Svelvik er godt, og alle skoler og 

barnehager har deltatt på minst ett arrangement i samarbeid med kirken i løpet av 2019. Det 

ble gjennomført fem skolegudstjenester og ett skolebesøk. I tillegg ble det gjennomført 4 

barnehagegudstjenester, 1 julevandring og 4 barnehagebesøk i forbindelse med høytidene. 

Tilbakemeldingen fra skolene og barnehagene er at det er få som ikke deltar på kirkens 

arrangementer, og at andelen også er på vei ned. 

 

  



Diakoni 
 

Diakonien skal hjelpe oss til å verne om skaperverket og igjen startet vi året med fokus på 

klima og miljøvern under Klimafestivalen i januar. For første gang arrangerte vi Byttemarked 

på Kirkestua der konfirmantene sto for det praktiske. Byttemarkedet slo godt an og vil bli 

gjentatt neste år. Samme dag ble det også Klimagudstjeneste med konfirmantene i Svelvik 

kirke. 

 

Integreringsarbeid: 

Årets busstur ble en busstur for barn/familier til Foldvik familiepark og vi la denne dagen 

sammen med Sommerklubben. Det ble en flott dag med full buss! Her har vi fått økonomisk 

støtte av kommunen og stiftelser vi har søkt. 

 

Vennskapsmiddager har fortsatt hele året men med noe nedgang i besøkende der ca. 40 – 60 

som kommer. Konfirmantene er med og lager mat (bare ca. 10 av dem hver gang). Vi har hatt 

4 vennskapsmiddager i 2019. 

 

Diakonen støttet innvandrerkvinner som solgte mat på Markedsdagen 24. juni. 

 

Leksehjelpen for innvandrerbarna fortsetter hver torsdag på Kirkestua, med 5 trofaste 

leksehjelpere og 10 – 14 barn. I 2019 fikk vi 5000 kr i støtte fra Kiwanis for å dekke utgiftene 

med mat. 

 

På internasjonal bakekveld i desember kom et par innvandrerfamilier og sammen med 

diakoniutvalget ble det laget masse gode julekaker. 

 

Diakonen deltar på Internasjonal café og har sammen med Røde Kors og Frivilligsentralen 

startet opp med Flyktningguide i Svelvik. 

 

Diakoni er også villige hender. Diakonen jobber med oppfølging og rekruttering av frivillige 

medarbeidere i juni ble det konsert og frivilligfest, denne gangen i Nesbygda kirke. Over 50 

frivillige har vært med menighetens arbeid i løpet av året! 

 

Det ble 6 ganger med Sommertreff i sommer med andakt, sang og musikk med kantor, og 

utlodning. Her er det frivillige og ansatte som stiller opp gjennom sommeren og det kom 

mellom 20 og 30 fornøyde besøkende. 

 

Diakoniutvalget er trofaste i planlegging, gjennomføring og evaluering av alle aktivitetene. 

Vi har hatt 4 møter i 2019. 

 

Nesbygdatreffet går sin gang, og er selvdrevent. Det er ca.15 -20 som kommer. 

 

Musikk-kafeen har hatt en konsert sammen med musikkutvalget våren 2019. Pga. dalende 

oppslutning har vi lagt dette tiltaket på is inntil videre. 

 

Hjemmebesøk Diakonen har vært på 5 hjemmebesøk. 

 

Allehelgensgudstjenesten var i Berger kirke denne gangen, og diakoniutvalget stilte med 

vafler i forkant.  

 



Gjennom samarbeid med andre diakoner og menigheter gir vi tilbud om følgende: 

- Tilbud om sorggrupper i Drammen og Sorggrupper for barn i Vestfold 

- Tilbud om PREP-kurs i Drammen 

- Tilbud om kurset «Blomster i sorgen» i Drammen 

 
 

Kafé Global 

Våren 2019 startet en prosess med å utvide vårt integreringsarbeid og vi landet på å åpne kafé 

i lokalene til gamle Café Bjørge. Vi fikk økte midler fra Tunsberg bispedømme og fra 1.8 ble 

diakonstillingen økt med 25 % til nå 75 %. Vi ønsker å ha innvandrere/flykninger i 

språkpraksis og arbeidstrening og skape en hyggelig møteplass i Svelvik for alle. 

15. oktober åpnet Kafé Global dørene og med 15 frivillige, en kafémedarbeider og en kokk på 

laget er dette blitt en trivelig kafé med åpent fra tirsdag til lørdag. 

 

 

Kirkemusikalsk arbeid 
 

ÅRSMELDING FRA MUSIKKUTVALGET 2019 

 

For året som har gått, har MU bestått av følgende personer: 

Kjersti B. Lersbryggen 

Svein Berger 

Anita Storvann 

Synnøve Solberg 

Brita Narum 

Yngve Kristiansen  

 

MU har hatt 7 møter og behandlet 42 saker. 

 

 

Dette året har det vært 20 konserter hvor MU har arrangert 6 av disse. 

• Tirsdag 16 april kl. 13.00 i Svelvik kirke: Orgelhalvtime v/ Kantor Synnøve og Ingar 

Sundsethvik, klarinett. Antall 32 stk, Kollekt: kr: 1657,- 

• Søndag 26 mai kl. 19.00 i kirkestua: Konsert med Maris Solheim og Martin Rosenhoff. 

Arr MU og DU. Servering og utlodning- Kr: 1900,- 

Inng.bill kr: 100,-  17 bet = kr: 1700,- Til sammen: 30 stk 

Honorar Kr. 6000,- Du og MU bet kr. 3000,- hver. MU annonse: 720,- DU innkjøp av 

mat. 

• Torsdag 13 juni kl. 18.00 i Nesbygda kirke: Konsert v/ Trude Kristin Klæboe. 

Antall publikum: 42 stk,- Til frivillighetsfesten: 32 stk. Kollekt: kr: 2091,- (hvor Mu får 

tilbake utgiftene for gave fra Berle og annonsering (720+55) MU bet ikke honoraret 

på kr: 6000,- da konserten er en bestilling til frivillighetsfesten. 

• Torsdag 5 sept kl. 19.00 i Nesbygda kirke: Toner, tekst og tanker. Gave fra Berle Kr. 

165. Honorar kr: 1500x3 Inng. Bill kr: 1350,-  

• Torsdag 31 okt kl. 19.00 i Berger kirke: Vi synger sammen- Gullkorn fra sangskatten- 

Solister: Yngve Kristiansen og Gunn Marit Svendsen. 



Kollekt kr: 400,- 

Publikum til sammen: 20 stk 

• Søndag 15 des kl. 17.00 i Svelvik kirke: Julekonsert v/ Sv Vokalis, Sv mannskor og 

kantor Synnøve. Publikum ca: 100 stk 

 

På noen av konsertene har vi servert kaffe og kake etterpå, slik at man kan få en liten 

sosial hyggestund. 

 

Vi har markedsført konsertene gjennom Svelviksposten, Svelvikportalen, Facebook, 

Drammens tidene nettsiden, Plakater, Flyers, og aktivt møtt opp på øvelse hos kor og 

korps og presentert og invitert til konsertene.  

Vi har gjennom dette alltid sett flere kirkefremmede på våre konserter i forhold til 

tidligere. 

Selv om ikke alle konsertene går overskudd synes vi det er viktig å arrangere ulike 

arrangementer/konserter i kirkene våre. 

 

 Forsangere 

 Gjennom året har vi brukt forsangere i Svelvik kirke.  

Enkelte ganger med øvelse i forkant.   

Vi ønsker oss flere forsangere, så vi kunne dekke enhver gudstjeneste i Svelvik kirke,  

og arbeider videre med det.  

 

Gjennom året har vi hatt med musikere/sangere på høytidsdager og utvalgte 

gudstjenester, for å berike sangen og musikken i gudstjenesten. 

 

 

Prosjektkor       

I desember inviterte vi til et prosjektkor der vi hadde en øvelse og fremførte 

julemotetten av Eyvind Alnæs på siste julaftensgudstjenesten i Svelvik kirke. 

Det er en lang tradisjon å fremføre dette verket på julaften, så mange positive 

tilbakemeldinger på at julemotetten ble fremført. 

 

Jentekoret 

 

Koret hadde 10 medlemmer våren 2019. 

Høsten 2019 var antall medlemmer 9 medlemmer. 

 

Jentekoret har hatt 34 øvelser i 2019. 

 

 

Følgende opptredener og aktiviteter: 

• Sang på Hellig tre kongers fest i kirkestua 6 jan.  

• Fellesprosjekt i Strømsø kirke med flere barnekor i forbindelse med klimafestivalen. 

• Karnevalgudstjeneste i Svelvik kirke 3.mars. 

• Familiegudstjenester i Svelvik og Berger kirke. 

• Deltok på gospelkonsert i Svelvik kirke 24 mars. 



• Sang på kulturaften i Svelvik samfunnshus 4 mai. 

• Svelvik sykehjem før sommeren og før jul. 

• Sangen og musikkens dag 3 juni (Batteriøya) 

• Barnefestivalen 12-13 okt i Ski nye kirke. 

• Sang på julemarkedsåpninga Kirketrappa 30 nov. (Også noen fellessanger med 

skolekorpset.) 

• Sang på festgudstjenesten for gjenåpninga av Svelvik kirke 1 des. 

• Sang på julekonserten til Anita Hegerland i Svelvik kirke 4 des.  

• Julaftensgudstjeneste kl. 14.30 i Svelvik kirke 

 

 

Påskeavslutning 9 april på kinocity i Drammen. 

Sommeravslutning 11 juni på Batteriøya. Grillmat, brus,lek, konkurranser. 

Juleavslutning 10 desember i kirkestua med kaker, brus og lek og konkurranser. 

 

 


