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Hilsen fra menighetsrådets leder 

2022 var året hvor vi endelig fikk normalisert arbeidet vårt etter to år med pandemi. Den 12. 

februar 2022 ble alle de nasjonale smitteverntiltakene opphevet. Vi i menighetsrådet har 

vært opptatt av å holde mest mulig av arbeidet i gang også under pandemien. Det føler vi at 

vi lyktes godt med. Fruktene av denne strategien er at vi ser liten endring i oppslutningen om 

arbeidet vårt. Tvert imot så ble 2022 et svært aktivt år på mange områder, noe som 

årsrapporten dokumenterer.  

Vi har likevel nok av utfordringer i menigheten. Menighetsrådet har vært opptatt av å 

inkludere de nye delene av sognet. Vi er opptatt å bli bedre på kommunikasjon og vi ser med 

bekymring på at dåpstallet går nedover etter at vi ikke lenger får sende ut invitasjon til dåp.   

Menighetsrådet er glade for at menigheten har en sunn økonomi og at vi også i 2023 fikk 

solid ekstern støtte til mange prosjekt. Dette kommer godt med også til et større 

renoveringsprosjekt som vil bli gjennomført i 2023, særlig med tanke på ENØK-tiltak. 2022 er 

også året med flere utskiftninger og avskjeder i staben enn på mange år. Vi er takknemlige 

for den innsatsen som har vært lagt ned av dyktige og trofaste medarbeidere og ser 

fremover med håp om fortsatt positivitet og engasjement i en liten, men viktig stab.  
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1 HØYDEPUNKTER I AUSTAD FJELL MENIGHET I 2022 

Vi utvidet menighetsgrensene og økte medlemstallet fra 1750 til 2700 medlemmer.  

 

Fjell menighet byttet navn til Austad Fjell menighet. 

 

Rekordmange kulturarrangement: Til sammen 31 egne konserter og kulturkvelder! 

 

Feiring av kantor Galinas 60-årsjubileum med konsert, åpen fødselsdagsfest og fullt hus.   

 

Vi tok konfirmantene tilbake til vår egen menighet – oppstart av Dialogkonfirmanter.  

 

Viktig år i diakoniprosjektet «Dyrk et vennskap» med mange nye møteplasser.  

 

Oppstart for etablering av Sofies Hage utenfor kirken.  

 

Vår tredje Jubilantfest – bursdagsfeiring for alle jubilanter på 70, 80 og 90 år! 

 

Eva Opdal fikk «Ja-prisen» for 2022 under frivilligfesten i november. 

 

Gjennomføring av integreringsprosjektet for ukrainske flyktninger «Mitt Drammen». 

 

80 frivillige var engasjert med klesinnsamling og hjelpearbeid i kirken etter brannen i mars. 

 

Samarbeid med Galterud skole om valgfaget «Innsats for andre» og arbeidsuke.  

 

Etablering av Møteplassen: Sju formiddagskonserter med lunsj i samarbeid med kommunen 

 

Flott markering av dialogprest Ivar Flatens overgang til pensjonisttilværelse i mai. 

 

Vi fikk to nye ikoner i kirkerommet.  

 

Skolegudstjenestene kom tilbake før påske og jul etter to års koronapause. 

 

Et år hvor Sigrun Johansen jobbet 50% som diakonimedarbeider i prosjektstilling.  

 

Ny tradisjon med utearrangement på Austad gård – En flott maikveld som skal gjentas! 

 

24 påske- og julevandringer for barn ble gjennomført – det er ny rekord.  

 

Mange folk i språkpraksis gjennom året  

 

Dette og mye mer skjedde i 2022. Det er mye å glede seg over i Austad Fjell menighet!  
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2 MENIGHETSRÅDET OG DE VIKTIGSTE SAKENE I 2022 

Menighetsrådet (MR) består av sju faste medlemmer og fire varamedlemmer. I tillegg har 

soknepresten fast plass som medlem av MR. I praksis innkalles varamedlemmene fast til alle 

møter og fungerer på lik linje som medlemmene. Vi har en jevn kjønnsbalanse.   

Menighetsrådet i Fjell 2019 

– 2023: F.v. bak: Halldis 

Kirkeng, Jørgen Haugseth 

(vara), Christian Theiste, 

Jan Einar Langedal (vara), 

Bjørnulf Borge (permisjon 

fra og med februar 2022), 

Mariette Korslund (vara),  

Christoffer Tjelle 

(sokneprest), Berit 

Bastiansen (vara). F.v. 

foran: Egil Fladmark, 

Ingvild Tågvold Flaten 

(nestleder), Eilin Ekeland 

(leder), Anita Helgerud 

Johansen (økonomiansv.). 

Fjell menighetsråd hadde ni møter i 2022 og behandlet 69 saker. Protokollene er lagt ut på 

menighetens nettside. Menighetsrådet jobbet som alltid med årlige saker som budsjett, 

regnskap, virksomhetsplan, offerliste og oppfølging av arbeidet gjennom året. Stikkord for de 

spesielle sakene vi jobbet med i 2022 er strømkrise, kirkens innsats etter brannen på Fjell, 

planlegging av renoveringsprosjekt i kjelleren med ENØK-fokus, avslutning av eierskap i 

Kirkelig Gravferdshjelp, utleiepolitikk, ansettelser, kommunikasjonsarbeid og ikke minst 

strategiske samtaler om hvordan vi kan bygge menighet.  

Menighetsrådet har jobbet i tråd med den vedtatte strategiplanen for 2020 – 2024. Her 

gjengir vi strategiplanen og kommenterer kort hvordan vi har fulgt opp de elleve konkrete 

satsningene og resultatmålene i forhold til virksomhetsplanen for 2022:  

Strategiplan for Fjell menighet 2020 – 2024 med vurderinger 

Visjon: Fjell kirke – et møtested for alle! 

Overordnede målsettinger: 

I tråd med vår visjon og våre verdier bygger vi videre et fellesskap og en kirke som møter og 

inkluderer mennesker i alle aldre, i alle livssituasjoner og med ulik trostilhørighet med 

åpenhet og varme. Mennesker som bor i bydelen og i nærmiljøet kjenner til og har i økende 

grad lyst til å komme til Fjell kirke og ta del i vårt fellesskap. Gudstjenestelivet og den kristne 

forkynnelsen skal kommunisere til både hjerte og hode, mennesker bli utfordret og kommer 

nærmere Gud og hverandre. 



5 
 

Vår aktivitet, og våre gudstjenester skal videre kjennetegnes av at det 

• gir glede, samhørighet, refleksjon og vekst 

• preges av stor og god plass for frivillighet. 

• gir rom for musikk og kulturelle uttrykk. 

• bidrar til dialog og samarbeid med nærmiljøet og relevante grupper i byen. 

• legges vekt på gode måltidsfellesskap. 

• holder en høy kvalitet 

• er godt markedsført 

• blir gjennomført på en bærekraftig måte. 
 

Satsninger og resultatmål for 2020 – 2024: 

1. Opprettholde dagens aktiviteter 
o Vurdering for 2022: Våre faste tilbud har blitt gjennomført og med til dels 

veldig bra oppslutning. Tilbudet om Åpen Kirke er avsluttet etter sommeren 
2022 på grunn av mindre kapasitet i staben, men også på grunn av mindre 
oppslutning etter pandemien. Det er også blitt startet opp nye tilbud som 
Møteplassen med konsert og lunsj for eldre på dagtid.  

2. Styrke samarbeid med barnehager og skoler 
o Vurdering for 2022: Vi har fått tilbake skolegudstjenester før jul og påske for 

Fjell skole, som har ligget nede under pandemien. Dette er flott!  Vi har også 
fått tilbake en ny praksis fra 2019 hvor alle 1. og 2. klassingene deltar på 
julevandring og påskevandringer. I forhold til Galterud skole har vi lykkes med 
å starte opp et samarbeid rundt valgfaget «Innsats for andre»,  samt hatt 
elever i praksis i kirken under deres arbeidsuke. Utover dette har vi ikke 
realisert noen av de konkrete målsettingene i virksomhetsplanen for 2022. 
Hovedårsaken til dette er at vi ikke besatt kateketstillingen siden april 2022.   

3. Livsnære og varierte søndagsgudstjenester med økt oppslutning. Flere foreldre i 
menigheten velger dåp for sine barn, og dåp i Fjell kirke. 

o Vurdering for 2022: Vi har også i 2022 gjennomført varierte gudstjenester 
med vekt på høymesser, dialoggudstjenester og små- og storegudstjenester. 
Vi har ikke greid å øke oppslutningen om gudstjenestene. I stedet ser vi en 
svak nedgang sammenlignet med 2019 (det siste normalåret før pandemien).  
Mens vi da hadde 2484 besøkende til våre gudstjenester hadde vi i 2022 
2199. Det er heller ikke en økning i antall barn som velger dåp. Selv med 
utvidelsen av menighetsgrensene var det kun 2 dåpshandlinger i kirken i 
2022, mot 5 i 2021, 9 i 2020 og 3 i 2019). Til sammen ble 10 barn bosatt i 
menigheten døpt i 2022. Vi kjenner ikke til andelen av dåpsbarn 
sammenlignet med antall barn av medlemmer som ble født dette året. I 
virksomhetsplanen for 2022 ble det lagt opp til flere tiltak som skulle styrke 
informasjonen rundt dåp. Dette ble dessverre ikke fulgt opp.  

4. Flere ungdommer i vår menighet velger kirkelig konfirmasjon og opplever det som 
en viktig og god erfaring. 

o Vurdering for 2022: Dette året valgte 64% av medlemmene våre kirkelig 
konfirmansjon. Av de 9 ungdommene som ble konfirmert i 2022 valgte 6 å 
følge konfirmasjonsundervisningen i Tangen og Strømsø menighet, mens 2 
var i Skoger og 1 i Strømsgodset. 64% er en høyere andel enn i våre 
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nabomenigheter, men langt under landsgjennomsnittet som er på i underkant 
av 80%. Høsten 2022 startet vi opp med egen konfirmantgruppe på Fjell 
under overskriften «Dialogkonfirmant». Fem ungdommer meldte seg på og 
skal konfirmeres i juni 2023. Dette er første gang på mange år at vi har egen 
konfirmantgruppe ved Fjell kirke. 

5. Fortsatt prioritere og styrke frivilligheten og det diakonale arbeidet i menigheten. 
o Vurdering for 2022: Gjennom prosjektet «Dyrk et vennskap» har vi hatt en 

diakonimedarbeider i 50% gjennom hele 2022. Dette har åpnet mulighet for 
flere nye diakonale tiltak som er beskrevet i årsrapporten. Noen nye faste 
frivillige er kommet til, og det er mye frivillighet gjennom mennesker i 
språkpraksis, valgfagelever fra «Innsats for andre», aktivitsdager for 
flyktninger og integreringsprogrammet for Ukrainske flyktninger. Ved siden av 
alt dette står den store frivilligheten som ble utløst etter brannen her på Fjell 
hvor 80 frivillige var involvert i arbeidet i Fjell kirke, og bare ti av dem var våre 
faste frivillige. I virksomhetsplanen for 2022 var det flere konkrete 
målsettinger om oppfølging av frivillige med kartleggingssamtaler etc. Dette 
ble gjennomført kun for de frivillige rundt nabokafeen. Det var ingen store, 
markeringer av frivillighetsåret, men året ble løftet frem i mange 
sammenhenger. Ellers ser vi arbeidet rundt oppstart av Møtestedet som en 
viktig diakonal nysatsning. Tilbudet om Åpen kirke ble nedlagt.  

6. Styrke dialogarbeidet gjennom et aktivt samarbeid med Kirkelig Dialogsenter og 
DOTL, og selv ta et større ansvar for samarbeid med moskéene på Fjell. 

o Vurdering for 2022: Sommeren 2022 flyttet Kirkelig Dialogsenter i Drammen 
og med dem også DOTL ut av våre lokaler i Fjell kirke. Ny dialogprest, Karoline 
Faber har tilhold i Strømsø kirke. Dette har medført en svekket kontakt med 
disse. Samtidig er sogneprest Christoffer valgt inn i styret til DOTL, noe som 
styrker samarbeidet. Samarbeidet med Drammen Moské er videreført, noe vi 
så blant annet gjennom besøket hos oss på julaften. Austad Fjell menighet har 
vært godt representert på ulike dialogarrangement og på ekskursjoner til 
«Åpne hellige rom». Målsettingen om å få til gjensidig menighetsbesøk 
mellom Drammen Moské og Fjell kirke ble ikke gjennomført, men vi har 
likevel besøkt hverandre i flere sammenhenger. En liten gruppe fra 
menigheten (tre) deltok på kurset «Dialogisk menighet»,  i regi av Kirkelig 
Dialogsenter i Oslo, som hadde mange samlinger gjennom året.   

7. Styrke samarbeidet med Knutepunkt Fjell og andre aktører i bydelsnettverket. 
o Vurdering for 2022: Utover en nær kontakt med Fjell Bo- og Servicesenter,  

har vi hatt lite kontakt med andre aktører i bydelen, som  Knutepunkt Fjell. 
Det ble tatt initiativ til et nettverksmøte i høst som ble gjennomført og vi 
deltok. Austad Fjell menighet deltok aktivt på Bydelsdagen med egen stand.    

8. Opprettholde og styrke vår profil som «Kulturkirken Fjell» 
o Vurdering for 2022: Vi opplever at vi har styrket vår profil som Kulturkirke i 

2022 gjennom rekordmange konserter og kulturarrangement. Etableringen av 
«Møteplassen», bidrar også sterkt til å styrke dette arbeidet. Det er også gjort 
nye erfaringer i 2023 som kulturkvelden / gudstjenesten i hagen ved Austad 
Gård. I forhold til målsettingene i virksomhetsplanen har vi ellers greid å ha 
solister med på de fleste gudstjenester. Det har i liten grad vært behov for MR 
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å bidra økonomisk til konsertene. Vi har ikke lykkes å få til mediaomtale av 
konsertene. Vi er fortsatt passivt medlem i Drammen Kulturråd.   

9. Videreutvikle vår hjemmeside, vår facebook-side og vår øvrige markedsføring til å 
bli tydelig, oppdatert og synlig for enda flere. 

o Vurdering for 2022: Vi har opprettholdt vår aktive Facebook-side og økt antall 
følgere med 11% (vår målsetting var 10%). Utover dette har ikke dette 
arbeidet kommet videre: Vi har ikke fått produsert presentasjonsfilm og heller 
ikke utviklet en egen grafisk profil. Arbeidet med nettsiden er fortsatt ikke 
prioritert sterkere enn tidligere år.   

10. Sikre en sunn og god økonomi med gode leietakere og en aktiv rolle i forhold til å 
søke støtte fra eksterne fond og legater. 

Vurdering for 2022: Leiekontrakten med Forandringshuset er reforhandlet. 
Leieprisene i Storsalen er økt med et særlig strømtillegg på vinteren. Vi har 
også i 2022 vært aktive med å søke midler og har mottatt midler på mange av 
våre prosjekter. Givertjenesten skulle blitt revitalisert i 2022, men er utsatt til 
2023. Det er ikke gjort nødvendig arbeid for å forenkle økonomistyringen og 
budsjettarbeidet slik at vi får mer oversikt. Fortsatt opplever MR at budsjett 
og regnskap er vanskelig å få oversikt over.  

11. Jobbe aktivt for å sikre nødvendig utbedrings- og vedlikeholdsarbeid i kirken og 
sørge for gode og attraktive lokaler. 

o Vurdering for 2022: Vi har forberedt et større renoveringsprosjekt som skal 
gjennomføres i 2023. Det er søkt over 700.000 kroner i støtte til prosjektet og 
vi har mottatt tilsagn om 280.000 kroner sålangt. I tillegg har vi vært opptatt 
av ENØK-tiltak og i januar 2023 vil det bli installert varmepumper flere steder i 
kirken som et spleiselag mellom menigheten og Kirkelig Fellesråd.  

 

 
 

Menighetstreff med S-klassen fra Drammen Vdg.  skole. En diakonal nysatsning i 2022 
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3 STABEN OG ADMINISTRASJON 

Det som mest av alt preger 2022 er at staben har blitt mindre. Vi er ikke mange, men vi får 

til mye.  

Staben i Austad Fjell menighet har i 2022 bestått av følgende:  

• Kantor Galina Trintsoukova (100% stilling av dette 80% i vår menighet) 

• Kirketjener Finn Rune Ridder Karlsen (30% stilling ved Fjell kirke) 

• Sogneprest Christoffer Tjelle (100% stilling) 

• Diakonimedarbeider Sigrun Johnsen (50% prosjektstilling gjennom hele 2022) 

• Diakon Signe Myklebust  (100% stilling frem til 31.12.22. Av dette så er 50% 

integreringsdiakon for hele Fellesrådsområdet, men også her med base i Fjell kirke) 

• Dialogprest Ivar Flaten (20% stilling til han ble pensjonist i mai 2022) 

• Stabsleder Jorunn Haugseth (20% stilling frem til hun valgte oppsigelse i mai 2022) 

• Menighetspedagog Stine Burvald Nyvoll (40% stilling frem til april 2022 – har sluttet) 

• I tillegg har Madeline Ukey Bramah og Jakob Lyng Haugseth jobbet som kirketjenere 

på søndagene.  

Staben har også i 2022 jobbet godt sammen 

og det har vært en god stemning. 

Stabsmedlemmene jobber selvstendig og 

hjelper hverandre når det er oppgaver som må 

løses. Etter at stabsleder Jorunn sluttet i mai, 

valgte vi i samråd med kirkeverge å fortsette 

uten stabsleder. Etter at dialogprest Ivar ble 

pensjonist i mai er det kommet en ordning 

hvor Bykirkeprest / dialogprest Karoline Faber 

tar ansvar for en gudstjeneste i måneden.  

           8 i staben vinteren 2022  

Den mest utfordrende situasjonen har vært den lange vakansen i kateketstillingen. 

Menighetspedagog Stine startet opp i stillingen i september 2021, men i en delt stilling med 

Tangen og Strømsø menighet, kom hun aldri helt i gang i vår menighet før hun ble sykemeldt 

i april 2022. Andre i staben har utført en del av trosopplæringsarbeidet og høsten 2022 tok 

sognepresten ansvar for konfirmantarbeidet.  

I august var staben redusert fra 8 til 5 og vi fikk to 2 stabsdager sammen til Oslo og 

Tønsberg / Tjøme for inspirasjon og fellesskap. 

Vi har også hatt hyggelig sommeravslutning 

hos kirketjener og juleavslutning hos 

diakonimedarbeideren. Utover dette har vi 

ukentlige stabsmøter og spiser lunsj sammen 

når vi er på kontoret. Det har også vært 

samlinger for de enkelte faggruppene i 

prostiet    / Fellesrådet / bispedømmet.  
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4 ØKONOMI 

Økonomien i menigheten var god i 2022. Vi endte opp med et større overskudd. Dette 

skjuler imidlertid flere spesielle forhold:  

• Vi mottok 80.000 kroner fra Lyckefondet i støtte til oppussing som vil bli gjennomført 

i 2023 

• Vi mottok over 200.000 fra Strømsø menighet dedikert til menighetsbyggende 

arbeid. Disse midlene er plassert på et eget fond.  

• Vi mottok 20.000 kroner til trosopplæringsprosjektet «kompisklubben» som ikke ble 

iverksatt men pengene er overført til 2023.  

• Vi mottok 58.000 kroner i støtte fra Drammen kommune etter innsatsen under 

brannen på Fjell.  

• Vi mottok en innbetaling på 350.000 kroner til prosjektet «Dyrk et vennskap» som i 

stor grad er bundet opp. Dette er ført som inntekt i desember 2022, men kom 

egentlig i desember 2021. Vi sitter med en rest på ca. 50.000 kroner til arbeid i 2023.  

• I tillegg til dette har vi mottatt tilsagn om 200.000 kroner Fra Sparebankstiftelsen Sør-

Øst som først vil bli utbetalt i 2023 etter at prosjektet er gjennomført.  

• I tillegg har vi om lag 50.000 kroner i driftsstøtte til trosopplæringsarbeid som ikke 

vises på våre egne budsjett, men er et eget budsjett under Kirkelig Fellesråd.  

Ser vi bort i fra dette så kan 2022 mer karakteriseres som et normalår. Vi hadde store planer 

om oppstart av en organisert givertjeneste, men dette prosjektet har stadig blitt utsatt fra 

Kirkekontoret og vil først bli realisert i 2023.  

Det var også en reduksjon i gaver til menigheten (egne ofringer), mens det var en markert 

økning i gaver til andre formål. En betydelig del av disse gavene gikk til å støtte Kirkens 

Nødhjelps arbeid i Ukraina, men også store enkeltofringer som 10.000 kroner til 

Dialogsenteret ved Ivar Flatens avskjedgudstjeneste trekker opp.  

Utleieinntektene for selskapsutleie har blitt redusert i 2022. Vi tror at dette kan henge 

sammen med dårligere økonomi blant folk og våre økte leiepriser.  

Vi har vært redde for store strømkostnader, men vår andel (33%) av strømkostnadene endte 

på 57.000 kroner, noe som blant annet skyldes avtale om fastpris på halve forbruket.  

Austad Fjell menighet gjorde en stor 

innsats etter den store brannen på Fjell 

i mars 2022. Diakonimedarbeider 

Sigrun Johnsen og stabsleder Jorunn 

Lyng Haugseth ledet arbeidet med 

klesinnsamling og utdeling til mange 

som hadde mistet mye av det de 

trengte. 80 frivillige deltok i arbeidet. 

Som en takk og kompensasjon fra 

kommunen mottok vi 58.000 kroner i 

ekstra støtte i 2022.  
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5.  STATISTIKK OG TALL 

Tallene for 2022 er interessante og det er mest naturlig å sammenligne med tall fra før 

pandemien. Selv om menigheten hadde god oppslutning også under pandemien var det en 

rekke spesielle forhold i 2020 og 2021.  

Av det som ikke kommer frem av statistikken er den store økningen i antall konserter og 

kulturarrangement og også økning i oppslutningen om disse. De 31 kulturarrangementene 

samlet til sammen over 2000 mennesker.  

Antall høytidsvandringer økte og også antall barn i 2022. Vi gjennomførte 11 

påskevandringer og 13 julevandringer med til sammen 432 deltakere.  

Antall gudstjenester er økt noe fordi det når er gudstjenester annenhver uke om sommeren, 

og ikke hver tredje uke som før. Siden den økumeniske gudstjenesten i januar og 

festivalgudstjenesten under Drammen Sacred Music Festival utgikk (To gudstjenester hvor vi 

pleier å droppe våre egne gudstjenester), så øker også det antallet gudstjenester.  

Reduksjonen i oppslutningen sammenlignet med 2019 handler om flere årsaker: Færre 

elever på skolegudstjenester, færre dåp, koronarestriksjoner frem til februar og også at flere 

stabile gudstjenestedeltakere har flyttet. Noen nye er kommet til, men vi merker at mange 

eldre trofaste gudstjenestedeltakere ikke lenger bor i lokalmiljøet.   

Vi er bekymret for det lave dåpstallet. Selv om vi ikke har oversikt over antall barn av 

medlemmer som er født i 2022, så tror vi at 10 døpte i sognet er en lav dåpsprosent. Vi ser 

også at bare 1 av dem valgte å døpe seg i lokalkirken. Dette har mange årsaker, men uansett 

en stor utfordring. Vi ønsker flere dåp og flere dåp i kirken vår.  

 2022 2021 2020 2019 2018 2017 

Antall medlemmer: 2700 1736 1860 1910 1951 1962 

Antall døpte i Fjell kirke 2 5 9 3 5 5 

Dåpsbarn i Fjell kirke, som bor i 
Fjell 

1 3 5 2 5 1 

Antall døpte i sognet 10 6 13 7 10 6 

Antall konfirmerte i Fjell kirke: 0 0 1 5 0 2 

Antall konfirmerte i menigheten 9      

Antall vigsler i Fjell kirke: 0 0 0 1 0 0 

Antall gravferder: 36 33 32 30 30 30 

Antall gravferder i Fjell kirke 3 5 2 2 0 1 

Antall gudstjenester i sognet: 56 69 32 51 50 49 

Antall deltakere på gudstjenester: 2199 1626 1234 2484 2275 2215 

Antall deltakere på skolegudstj. 344 - - 484 462 490 

Antall deltakere nattverd 852 743 604 1207 888 786 

Antall egne kulturarrangementer: 30 16 9 14 14 17 

Offer til egen virksomhet: 26820 35097 20052 43074 40115 47429 

Offer til andre: 65239 27096 24319 37003 35571 49025 

Fast givertjeneste: 20150 19850 23700 19500 24245 28240 
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6. DIAKONI  

Nytenkende diakoni med «Dyrk et vennskap» 

Takket være midler til diakonalt innovasjonsprosjekt fra Kirkerådet har vi i 2022 styrket og 

utvidet menighetens diakonale arbeid gjennom det tredelte prosjektet «Dyrk et vennskap». 

Både Fjell bo og servicesenter, Flyktningetjenesten og familien Kversøy i vår menighet spilte 

inn behov som ble utgangspunkt for prosjektet. Målet er å bidra til en inkluderende, trygg og 

bærekraftig bydel som mange står sammen om. Prosjektmidlene og lønnstilskudd fra NAV 

gjorde det mulig å engasjere Sigrun Johnsen som diakonimedarbeider i 50% i hele 2022. 

Gjennom året har Sigrun bidratt til å skape og opprettholde møteplasser og aktiviteter i 

kirken. Et fokus i arbeidet har vært å involvere flere og å sikre et godt samarbeid mellom 

frivillige og folk i språk- og arbeidspraksis.  

Sigrun har bidratt på Gøy med musikk, på nabokafeen og med å forsterke samarbeidet med 

Galterud ungdomsskole knyttet til valgfaget «Innsats for andre». Hun har vært sentral i 

aktivitetene i samarbeid med Flyktningetjenesten og ikke minst ble Sigrun en viktig drivkraft i 

kirkens klesdugnad etter den fatale brannen på Fjell 9.mars.  

Dyrk et vennskap i hagen 

Prosjektet Dyrk et vennskap 

oppstod på initiativ fra 

familien Kversøy med 

datteren Sofie på 17 år som 

har alvorlig 

utviklingshemming. Familien 

opplever at kirken er den 

eneste arenaen i bydelen 

med lav nok terskel til å 

inkludere datteren. De 

etterspurte derfor flere arenaer der vi kan gjøre ting sammen – eksempelvis i et 

hageprosjekt. Vi var i dialog om flere løsninger og plasseringer for et slikt prosjekt, og 

samarbeidet innledningsvis med firmaet Evas Grønne Hage som hadde mange gode innspill. 

Vi endte likevel med å starte i det små, helt uten profesjonell hjelp, på den lille plenen bak 

Fjell kirke. Hagen fikk navnet «Sofies hage». Vi dyrket i tre pallekarmer, satt et par 

bærbusker i jorda og dyrket poteter. Vi hadde dugnader der mange deltok og frivillige bidrog 

med vanning gjennom sommeren. Både frivillige i nærmiljøet, flyktninger i språk og 

arbeidspraksis og ungdommer med utviklingshemming bidrog.  S-klassen på Drammen 

videregående skole, som har 17 elever med ulik grad av utviklingshemming, tok opp 

potetene som de lagde chips av i Mat og helse. Til sammen hadde vi tre møtepunkt med S-

klassen i 2022, og ser fram til å fortsette samarbeidet. 

 I 2023 håper vi å etablere en fast dugnadsgruppe, søke opp flere midler og planere slik at 

hagen får universell tilgjengelighet. Vi håper også å fjerne noen av trærne som skygger for 

hagen.  
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Dyrk et vennskap på sykkel 

Fjell bo- og servicesenter har en elektrisk sykkeldrosje, en «rickshaw», som har vært lite 

brukt gjennom flere år. Sykkelen ble plassert i Fjell kirke på grunn av plassmangel på 

sykehjemmet, og en i språk- og arbeidspraksis fikk opplæring i bruk av sykkelen. Vi 

samarbeidet med Fjell bo og servicesenter om et arrangement hos dem med sangstund og 

parallelt tilbud om sykkeltur med rikshawen. Bare to takket ja til sykkeltur. Vi tror at de 

eldste er engstelige for å begi seg på tur med en slik sykkel. Vi håper det i 2023 blir mulig å 

rekruttere flere stødige syklister og at vi kan markedsføre tilbudet for hjemmeboende eldre.  

Dyrk et vennskap i kirken 

Prosjektet med diakonimedarbeider som ekstra ressurs har gjort det mulig å ta imot elever 

fra valgfaget «Innsats for andre» på Galterud ungdomsskole både i vårsemesteret og i 

høstsemesteret. Vi har hatt et godt samarbeid med skolen og med Fjell bo og servicesenter. 

Elevene har bakt til sykehjemmet, til inntekt for Kirkens Nødhjelps fasteaksjon, de har 

servert på «Møteplassen» og rigget til frivillighetsfest i Fjell kirke, dekorert notatbøker til 

flyktningene på prosjektet «Mitt Drammen» og mye mer. Slik får de erfare hva frivillighet 

betyr i praksis.  

Dyrk et vennskap har også gjort det mulig å tilby aktivitetsdager i samarbeid med 

Flyktningetjenesten i kommunen både i vinterferien, sommerferien og høstferien. Deltagere 

i Introduksjonsprogrammet har vært målgruppen og pensjonister/frivillige i Fjell kirke har 

deltatt på flere av aktivitetsdagene som har inneholdt matlaging, besøk til Gulskogen gård og 

Søndre Gjerpen gård, sang og musikk ved Galina og norsktrening.   

Gjennom Flyktningetjenesten har vi gjennom hele året hatt voksne i språk- og arbeidspraksis 

som bidragsytere både på Nabokafeen (i snitt to hver torsdag), på aktivitetsdagene nevnt 

over, på dugnader i Sofies hage og på Babysang i Strømsø menighetshus. Dette har vært en 

berikelse for alle parter.  

Kirken en viktig aktør etter brannen på Fjell 

Den 9.mars brøt det ut en brann i 25-blokka på Fjell som gjorde at hele 300 mennesker 

måtte evakuere og flytte fra hjemmene sine. Mange aktører og enkeltpersoner stilte opp for 

de berørte. Kirkens folk stilte opp med samtale og støtte på evakueringsstedet, og senere på 

hotellene der de evakuerte oppholdt seg. Prosten og kirkevergen mobiliserte også kirkelige 

ansatte fra andre menigheter. Det var stort behov for klær etter brannen og kirken åpnet 

dørene for klesinnsamling og utdeling. Dette resulterte i en enorm dugnad der hele 80 

personer bidrog. Av disse var ti faste frivillige i kirken, men de fleste meldte seg via 

Facebook-gruppen «Sammen for FJELL – Hjelp med stort & smått for beboerne i Blokk 25», 

en gruppe med over 500 medlemmer. Noen Galterud-elever hadde praksisuke i kirken denne 

uka og bidrog også.  

Den katastrofale brannen har medført store påkjenninger og praktiske konsekvenser for vårt 

nærmiljø, og flere av våre frivillige / faste menighetsfolk var blant de rammede. Alle i 25-

blokka må bo i midlertidige boliger i lang tid og de fleste er nå bosatt utenfor bydelen.  
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Fremtiden bor hos oss – utgangspunkt for prosjektet «Mitt Drammen» 

I 2020 meldte menigheten seg inn i det nystarta menighetsnettverket Fremtiden bor hos oss. 

Nettverket er for menigheter i Den norske kirke som ønsker å ta på alvor det å være 

menighet i et flerkulturelt og flerreligiøst lokalsamfunn. Som en konsekvens av dette 

engasjementet valgte vi høsten 2022 å søke prosjektmidler fra Kirkerådet til aktivitet for 

ukrainske flyktninger. Vi fikk kr 50 000,- til prosjektet «Mitt Drammen» og engasjerte 

Jadwiga Ihlen og Ahmet Dogan til å lede aktiviteter på ti fredager for en gruppe på 18 

flyktninger. De besøkte ulike steder og aktiviteter i kommunen og diakoner i andre 

Drammensmenigheter bidrog også i arbeidet. Prosjektet fikk svært gode tilbakemeldinger fra 

deltagerne og Flyktningetjenesten og vi håper det kan videreføres som et samarbeid mellom 

flere diakoner.  

11 år med Aerobictilbud i underetasjen 

I februar 2011 startet Fjell kirke med aerobic-tilbud for kvinner. Aktiviteten startet som et 

samarbeid mellom Fysioteket (forløper til Drammen Frisklivssentral) og Buskerud 

Pakistanske Kvinneforening. Det begynte som et ukentlig tilbud på dagtid, men utvidet raskt 

med en gang på kveldstid, og har siden 2014 vært to ganger i uka på kveldstid og da med 

Fjell kirke som selvstendig arrangør. Flere hundre kvinner har brukt tilbudet i årenes løp og 

det siste året har det vært rundt 15 deltagere på hver trening. Dyktige fysioterapeuter er 

instruktører. De to nåværende har vært trofaste i nærmere sju år. Frivillige tar imot 

deltagerne, og diakonen har et overordnet ansvar for tilbudet. Vi opplever at det er et 

verdifullt tilbud for kvinner i ulike aldre og med ulik bakgrunn, og er stolte over at våre 

lokaler kan være viktige også for fysisk helse. Før nyttår ble matter og stepkasser vasket på 

dugnad og det ble kjøpt inn nye treningsstrikker.  

Jubilantfest 

I november 2022 inviterte vi alle medlemmer som fylte 70, 80 eller 90 år i 2022 til 

fødselsdagsfeiring i kirken. Det var rekordstor deltakelse med 29 personer tilstede. Av disse 

var rundt halvparten jubilanter og resten ektefeller og andre gjester. Festen varer fra 11 – 13 

og består av lunsjservering med snitter og fødselsdagskake, enkelt program med tale for 

dagen, allsang og god tid til prat. Festen avsluttes i kirkerommet med en minikonsert med 

sopran Skaiste Arvan og kantor Galina Trintsoukova. Jubilantfesten ble initiert av Ingrid Lycke 

Ellingsen etter inspirasjon fra Margarethakyrkan i Oslo.  

 

7. FRIVILLIGHET 

Eva Opdal vant JA-prisen 2022 

JA-prisen ble i 2022 delt ut for niende gang og gikk denne gangen 

til Eva Opdal. I begrunnelsen ble det ivektlagt stor innsats og 

engasjement, en sterk positivitet og et stort smil som smitter. En 

virkelig verdig vinner!  



14 
 

Frivilligfesten 2022 

Frivilligfesten samlet nærmere 60 mennesker dette året. Flere var nye frivillige og deltok for 

første gang. Glede og takknemlighet kjennetegnet festen, og utlodningen skapte mye latter 

og engasjement. Et varmt måltid, deilige kaker og en flott presentasjon av et nytt ikon med 

tema gjestfrihet, malt til menigheten på bestilling, var også viktige ingredienser ved festen.  

Elever fra valgfaget Innsats for andre hjalp til med å pynte bordene og dekke til festen. En 

flott kveld!  

 

Nye former for frivillighet knyttet til diakonale tiltak 

Antallet frivillige med faste oppgaver holder seg ganske stabilt fra år til år. Noen få har slutta 

etter pandemien, men samtidig har noen nye kommet til. Etter brannen på Fjell den 9.mars 

fikk vi erfare at et stort antall meldte seg som frivillige på prosjektbasis. Til sammen 80 

mennesker stilte opp med praktisk hjelp, og kun ti av disse var registrert som våre frivillige. 

De andre kan vi kalle «prosjekt-frivillige». De valgte å bidra når behovet var akutt, i stedet for 

å engasjere seg på fast basis. Blå Kors Drammen opplevde et tilsvarende engasjement 

knyttet til opprettelsen av asylmottak for ukrainske flyktninger. En stund etter brannen 

inviterte vi alle som bidrog til en middag for å vise vår takknemlighet. Rundt 20 deltok, men 

svært mange av de som var opptatt takket varmt for invitasjonen.  

 

Bodil Johannesen er en av våre eldste frivillige som har vært med helt siden før kirken ble 

bygget. Bodil har pensjonert seg fra faste oppgaver etter pandemien, men er fortsatt en av 

de mest trofaste og aktive frivillige i kirken. 
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Menighetens ulike komiteer og utvalg 

I tillegg til alle frivillige som bidrar med små og store oppgaver, har menigheten noen faste 

utvalg. 

Kulturkomiteen består av Per Roar Ekeland, Egil Fladmark, Kjell Nilsen, Anne-Kathrine 

Bondø, Christoffer Tjelle og Galina Trintsoukova (leder). Komiteen har hatt jevnlige møter 

gjennom hele 2022 og har et hovedansvar for planlegging, økonomi og gjennomføring av 

kulturkveldene og kveldskonsertene i kirken.   

Diakoniutvalget for 2021-2023 startet sitt arbeid mai 2021 og består av Anette Marcussen, 

Ingvild Tågvold Flaten, Turid Hallan Buarøy og Jörn Wedegärtner-Jost, samt Signe Myklebust 

som deltar som diakon.. Utvalget er aktivt og bidrar på mange områder. Utvalget er en svært 

viktig støtte for diakonen.  

Gudstjenesteutvalget består av Per Roar Ekeland, Ivar Flaten, Bjørnulf Borge (MR-medlem)  

Galina Trintsoukova (kantor) og Christoffer Tjelle (sogneprest). Utvalget møtte ikke i 2022.  

Trosopplæringsutvalget var ikke i funksjon i 2022. Det ble jobbet med å opprette et eget 

utvalg for Austad Fjell menighet. Dette ble vedtatt på møtet i MR i slutten av november 

2021, men utvalget kom aldri helt i gang på grunn av vakanse i kateketstillingen fra april 

2022.  Medlemmer i utvalget er Berit Bastiansen, Jørgen Haugseth og Jan Einar Langedal (alle 

fra MR) i tillegg til kateket.  Utvalget hadde et møte på vinteren 2022.  

Bevertningskomiteen består av Eilin Ekeland og Ingvild Tågvold Flaten. Komiteen har ansvar 

for kafeteriadrift på kulturarrangement og andre arrangement i kirken. Mange er tilknyttet 

dette arbeidet og blir mobilisert i forkant av hvert arrangement.  

 

Brit Fladmark er en av de aktive frivillige på mange områder. Under hele pandemien og helt 

frem til høsten 2023 var Brit også en viktig støttespiller og deltaker på Åpen Kirke.   
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8. KULTURKIRKEN FJELL 

Kulturkirken Fjell ønsker å legge til rette for gode opplevelser for dem som besøker kirken 

vår, gjennom et allsidig program og å skape en inkluderende møteplass for alle. 

Kulturkomiteen består av Per Roar Ekeland, Egil Fladmark, Kjell Nilsen, Anne-Kathrine Bondø, 

Christoffer Tjelle og Galina Trintsoukova. Høsten 2022 takket Ivar Flaten ja til å bli nytt 

medlem av komitéen fra 2023. Dessuten er Grete Rognan og Helge Johansen våre spesielle 

ansvarlige for billettsalg.  Ingvild Flaten, Eva Opdal og Eilin Ekeland med mange flere er med 

og tar ansvar for kafeteria. Og flere frivillige som hjelper da det trenges.   

I 2022 har vi hatt rekordmange konserter, foredrag og temakvelder m.m. Til sammen har vi 

hatt 1996 mennesker med på disse arrangementene (inkl. musikere)  

o 15 kulturkvelder og konserter med 1110 deltakere: Bokbad med Abid Raja (15.2 

med 192 fremmøtte), Fortellerforestilling om Josef (28.2 med 47 fremmøtte), 

Fortellerforestilling om Maria i Koranen (8.3 med 72 fremmøtte), Konsert under 

Halvorsens Musikkfest (14.3 med 20 fremmøtte), Konsert med Lars Klevstrand m.fl 

«Vår i sikte» (17.3 med 53 fremmøtte), Konsert med saxofonkvartetten «Current 

SAX» (7.4 med 24 fremmøtte), Jubileumskonserten til Galina «To ved flygelet» (5.5 

med 102 fremmøtte), Sommersangkveld med Fine Blend (1.6 med 65 fremmøtte),  

Saxofonkvartetten NoXas (11.6 med 42 fremmøtte), Konsert med Ragajazz (19.9 med 

39 fremmøtte), Ungdomskonsert under Nabokafeen (22.9 med 95 fremmøtte), 

Operakonsert (29.9 med 17 fremmøtte), Konsert under Drammen Arts Festival (22.10 

med 32 fremmøtte), Konsert med elever fra Musikklinja ved St. Hallvard (8.11 med 

161 fremmøtte), Julekonsert med The Real Choir (4.12 med 149 fremmøtte).  

o 8 flotte andre kulturarrangement med 482 deltakere : Markering av Samisk 

nasjonaldag (6.2 med 32 fremmøtte), Morsom karnevalsfest i samarbeid med Kirkens 

teaterskole (27.2 med 68 fremmøtte), tradisjonell konsertgudstjeneste på 2. 

påskedag (18.4 med 28 fremmøtte), Svært godt besøkt barneforestilling «Boss stjeler 

showet» (27.4 med 93 fremmøtte), Kjoleslipp (21.5 med 60 fremmøtte), Konsert i 

forbindelse med Ivar Flatens avskjedsgudstjeneste (8.5 med 115 fremmøtte – flere på 

gudstjenesten), Pilgrimsvandring (21.8 med 39 fremmøtte), Lillejulaften i Fjell kirke -  

konsertgudstjeneste (23.12 med 47 fremmøtte)  

o 7 Møteplassen-konserter med 404 deltakere 

 

Møteplassen – nytt tiltak i 2022 

I samarbeid med Kulturoasen / Drammen 

kommune har vi startet opp med 

formiddagskonserter på den 2. tirsdagen i 

måneden fra kl. 12 – 14. Kulturoasen er en 

virksomhet under Drammen kommune som særlig 

har ansvar for å tilrettelegge for kultur for eldre. 

De ser på Fjell kirke som en flott 
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samarbeidspartner for å nå ut til hjemmeboende seniorer som er en stadig viktigere 

målgruppe. Kulturoasen bidrar med en økonomisk støtte for hver konsert som dekker 

utgifter til lunsj og ansvarlig for lunsjservering og PR. I tillegg betaler de for musikeren. Vi 

stiller med frivillige og stab og opplever at dette er et flott arrangement og samarbeid som 

utvider vårt nedslagsfelt. Mange nye ansikter har oppdager kirken gjennom dette prosjektet. 

I 2022 gjennomførte vi 7 konserter og lunsjer under overskriften «Møteplassen». Konsertene 

er på rundt 45 minutter. Etterpå er alle invitert inn til felles lunsj i menighetslokalene 

tilberedt av Jadwiga Ihlen og frivillige medhjelpere. Både konsert og lunsj er helt gratis:   

Følgende konserter ble arrangert i 2022 under overskriften Møteplassen:  

o Frøydis Grorud og Trond Akerø-Kleven (1.2 med 48 fremmøtte), Marinemusikken fra 

Horten (22.3 med 93 fremmøtte), Rein Alexander (20.4 med 83 fremmøtte), Magne 

Frydenlund (13.9 med 39 fremmøtte), Frode Moltemyr (11.10 med 41 fremmøtte), 

Jazzduoen (8.11 med 34 fremmøtte) og julekonsert (13.12 med 66 fremmøtte) 

Maikveld på Austad Gård – ny tradisjon fra 2022 

I 2022 ble menighetsgrensene utvidet og Austad Gård ble en del av sognet vårt. 

Menighetsrådet uttrykte et ønske om å få til noe i hagen på dette vakre stedet. Resultatet 

ble «Maikveld på Austad Gård»: En flott søndagskveld med Filadelfia Hornorkester, solist 

Halldis Kirkeng m.fl. i en enkel gudstjenestelig ramme ledet av sogneprest Christoffer Tjelle. 

Mange møtte frem (118 inkludert korpset) )og det var enighet om at dette blir en tradisjon.  

Markering av Samisk nasjonaldag 

For andre året markerte vi Samisk Nasjonaldag den 6. februar. Dette var et initiativ fra et av 

våre medlemmer med samisk tilknytning, og med støtte fra Opplysningsvesenets Fond 

gjennomførte vi markeringen i rammen av en dialoggudstjeneste. Spesielle gjester denne 

dagen var samiske Håvard og Hanna Fosseng for samtale, musikk og joik. På denne kvelden 

ble det servert Bidos og arrangementet ble strømmet direkte for å nå bedre ut.  

 

9. BARN OG UNGDOM 

9.1 Trosopplæring 

Menigheten har en trosopplæringsplan som er utarbeidet med 

tanke på samarbeid mellom de 4 menighetene sør for elva 

(Strømsgodset, Strømsø, Tangen og Fjell). I 2021 ble dette 

samarbeidet avsluttet og Austad Fjell måtte ta større ansvar for 

dette arbeidet selv.  

Lite ble gjennomført av de punktuelle tiltakene som er omtalt i 

planen, med unntak av utdeling av bøker ved enkelte 

gudstjenester. Juletrefesten og Kode B ble avlyst på grunn av 
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pandemien. Kateket Stine forberedte en aktivitetspose til påske hvor barn kunne hente 

denne og gjennomføre påskeaktiviteter hjemme.  

Vi gjennomførte påskeverksted og juleverksted som var vellykket.  

Utover dette så er noen kontinuerlige tiltak omtalt her i årsrapporten:  

9.2 Gøy med musikk 

Leder: kantor Galina Trintsoukova                                         

År 2022 2021 2020 

Antall medlemmer: 36 31 35 

Antall møter: 27 19 19 

Antall frivillige medhjelpere: 7 12 9 

 

Gøy med musikk er et ukentlig tilbud for barn 1-8 år og deres 

voksne.  

På GMM-musikktimene synger vi, leker med 

musikk, spiller på de enkle 

musikkinstrumenter, improviserer og danser.  

Gøy med musikk har hatt to grupper i 2022: 1-3 år, 3-8 år. I tillegg er 

det sanggruppe for de eldste som øver spesielt til gudstjenester.  

Barn og voksne fra Gøy med musikk deltatt i alle familiegudstjenester i 

2022.  

Kveldene starter med enkel, barnevennlig middag som lages av frivillige.  

Til sammen var det 7 frivillige på Gøy med musikk i 2022. 

Kirsten Skille, Randi Tørvi, Sanne Svoren, Eva Opdal, Grete Rognan, Liv Grete Ferreira, Berit 

Bastiansen. Diakoni medarbeider Sigrun Halldorsdottir Johnsen var også med og har hatt 

ansvar for maten dette året. Både store og små synes at frivillige lager fantastisk mat! 

Utenom de ukentlige musikksamlingene har vi hatt åpen julevandring og åpen 

påskevandring, da alle store og små i menigheten har fått mulighet til å være med og 

oppleve jule- og påskebudskap på en helt spesiell måte.  

 

Gaven til alle deltagere var sommeravslutning/forestilling med 

Cecilie Shilling og hennes dukketeater. Rundt 90 små og store 

møtt opp, fikk varme pølser rett fra grillen og is, og var med på 

en felles musikktime før forestillingen.    Dette var en suksess!  

 

Gøy med musikk støttes økonomisk av Søndagskole i Norge, 

Kristelig Studieforbund, menigheten og private givere.  

Gøy med musikk er et flott sosialt møtested for barn, foresatte 

og frivillige! 

Vi har veldig hyggelig miljø og flere er velkomne!    
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9.3 Babysang 

Ledes av Galina Trintsoukova (musikalsk ansvarlig) og Kjersti 

Reknes (administrasjon, kommunikasjon og ledelse). Astrid 

Jørgensen er vår trofaste frivillig.  

Aktiviteten er felles for Fjell, Tangen og Strømsgodset med 

samlinger i Strømsø menighetshus.  

 

Babysang har blitt veldig populært over hele Norge. Samspillet som oppstår mellom babyen 

og foreldrene gjennom sang, rytme, bevegelse og lek, gir en god start på livet. Dessuten er 

det hyggelig å møte andre som også er hjemmeværende med babyer. 

Tilbudet er felles for 3 menigheter og oppmøte er godt! Det var åtte babyer fra Fjell i 2022. 

 

9.4 Svært vellykket samarbeid med skoler og barnehager 

2022 var året hvor vi igjen kunne invitere til skolegudstjenester etter to års pause. Vi ser at 

deltakelsen er noe redusert, og er urolige for hva dette betyr. Noe av grunnen er praktiske 

årsaker som at skolen manglet bekreftelse fra foreldre på at barn kunne delta (brev ble 

sendt ut sent). En positiv nyvinning i 2022 var et sterkere samarbeid med andre klassene om 

øvelse og deltakelse i et julespill / tablå ved skolegudstjenestene i desember.  

Vi er svært fornøyd med gjennomføringen av påske og julevandringene. Vi ser at dette 

fungerer bra og spesielt på julevandringene fikk vi med oss alle klassene i første og andre 

trinn ved Fjell skole. Vi erfarer at de synes opplegget fungerer godt. Det er kantor Galina, 

sogneprest Christoffer og diakon Signe som har hatt ansvaret for disse vandringene. I 2022 

var kateket Stina også med på flere av 

påskevandringene og til jul leide vi inn Therese Skaar 

til å delta i stedet for diakon Signe.  

Vi har ellers hatt et godt samarbeid med Galterud 

skole om valgfaget «Innsats for andre» og tilbud om 

arbeidsuke i mars hvor 4 elever hadde praksis i vår 

menighet.  

9.5 Nabokafeen 

Nabokafeen er vårt tradisjonelle tilbud om gratis suppe og salg av vafler til elevene ved 

Galterud Ungdomsskole. Dette er et svært positivt tilbud med mellom 100 – 170 elever 

innom hver uke. I 2022 kunne vi først starte opp etter at koronarestriksjonene var avsluttet 

og inviterte til 24 kafédager med til sammen 2956 deltakere (Vi teller etter antall 

tallerkener). En stor gjeng frivillige er med på å få gjennomført kafeen. På de fleste torsdager 

har det vært aktiviteter i underetasjen i regi av Forandringshuset. Diakon en og 

diakonimedarbeider har hatt ansvar for nabokafeen sammen med de frivillige.   
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9.6 Kompisklubben 

I 2021 ble det planlagt et nytt trosopplæringstiltak som heter «Kompisklubben». Tanker er å 

invitere til jevnlige samlinger for barn fra 8 – 13 år inndelt i 2 grupper. Tiltaket ble planlagt av 

Kateket Stine og mottok 20.000 kroner i støtte fra Opplysningsvesenets Fond. Tiltaket ble 

utsatt til oppstart i april 2022. Det ble invitert til en samling i april uten at noen barn møtte 

opp. Tiltaket ble lagt på is da kateket på denne tiden ble sykemeldt. Vi har fått overført  den 

økonomiske støtten til 2023.  

9.7 Kirkens Teaterskole 

Kirkens teaterskole har vært i drift i flere år og 

har Fjell kirke som base for sine øvingshelger. 

Mange barn fra byen er med, også barn fra vår 

menighet. Teaterskolen eies i samarbeid med de 

andre menighetene sør for elva og det er 

trosopplærer i Strømsgodset, Kjersti Reknes som 

er ansvarlig i samarbeid med flere. Teaterskolen 

arrangerte karneval i samarbeid med vår 

menighet den 27. februar med 68 deltakere. 

Teaterskolen deltok også på Små- og 

storegudstjeneste hos oss den 1. mai. Årets store prosjekt var juleforestillingen i Drammen 

Teater i desember 2022. Denne måtte dessverre avlyses og Teaterskolen ble lagt på is 

høsten 2022 på grunn av en langvarig sykemelding for en av teaterinstruktørene. 

Teaterskolen er planlagt gjenoppstartet i 2023.  

9.8 Ministranter og Små og storegudstjenester 

I 2022 har det vært med barneministranter på mange gudstjenester. Noen barn har deltatt 

på mange, mens andre har blitt med på enkelte. Dette har vært en positiv erfaring. Vi ser 

likevel at det ville vært enda mer positivt med en større gruppe barn som var med som 

ministranter og at tilbudet ble mer organisert. Høsten 2022 var det også flere gudstjenester 

hvor konfirmanter deltok som ministranter. Vi arrangerte til sammen 10 Små- og 

storegudstjenester i 2022. På mange fikk ulike årskull spesiell invitasjon og barna fra Gøy 

med musikk fikk invitasjon til alle.  

9.9 Konfirmantene 

Etter at vi fikk vakanse i kateketstillingen bestemte vi oss for å starte opp med eget 

konfirmantopplegg i vår egen menighet. Det ble utviklet et konsept som heter 

«Dialogkonfirmant» og konfirmasjonstiden ble forlenget med oppstart i september og 

konfirmasjon i juni 2023. vi ønsker gjennom dette å trekke konfirmantene nærmere 

menigheten vår og bidra til å øke oppslutningen om konfirmasjon. Vi ønsker også å la 

konfirmasjonsarbeidet bli mer preget av den profilen vår egen menighet har . 5 ungdommer 

valgte å bli med dette første året, så vet vi at noen fortsetter å følge konfirmantopplegget i 

Skoger, Strømsgodset og i Tangen og Strømø menighet. Sognepresten har ansvaret for 

konfirmantene i påvente av ny kateket.   
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10. GUDSTJENESTER OG KIRKELIGE HANDLINGER 

Det har vært gjennomført 48 gudstjenester på søndager og helligdager i kirken. I tillegg 

kommer 8 gudstjenester på andre dager (4 av disse er skolegudstjenester med til sammen 

344 deltakere).  I 2021 hadde vi faktisk flere gudstjenester enn i 2022 på grunn av 

pandemien, men vi valgte i 2022 å avslutte tilbudet om hverdagsmesse / nattverdfeiring 

under Åpen Kirke på tirsdagene, og heller rendyrke dette som en musikkandakt.  

Vi har hatt 5 dialoggudstjenester i 2022. Dette var 1-2 færre enn planlagt, da noen falt ut av 

ulike årsaker. Vi liker formen på disse, med en enkel liturgi og en spesiell gjest ved hver 

gudstjeneste. Fra og med 2023 ønsker vi at det stort sett feires nattverd på disse 

gudstjenestene. Dialoggudstjenestene kommer i stedet for formiddagsgudstjeneste på den 

aktuelle søndagen.  

Vi har feiret flere Små- og storegudstjenester enn vanlig. Hele 10 Små- og 

storegudstjenester ble det, i tillegg til julaften. Vi er veldig avhengige av godt oppmøte fra 

familiene rundt Gøy med musikk, og dette har vært noe dårligere i 2022 enn tidligere. Ellers 

medvirker lite aktivitet rundt trosopplæringsarbeidet til at det har vært færre tiltak som 

samler mange familier.  

Kantor Galina og sogneprest Christoffer deltar på de fleste gudstjenester, og de har begge en 

frisøndag hver i måneden. Fra høsten 2022 er Strømsøprest / dialogprest Karoline Faber 

fast vikar for sognepresten en gang i måneden. Vikarorganistene varierer mer. Det er en fin 

gruppe frivillige som er med på alle gudstjenester og Ingvild Flaten i menighetsrådet gjør en 

svært viktig jobb med å koordinere de frivillige ved alle gudstjenester. Det er behov for nye 

frivillige rundt gudstjenestearbeidet fremover.  

Antallet vielser er som vanlig 0 i Fjell kirke. Parene som gifter seg kirkelig i vår menighet 

velger helst andre og mer tradisjonelle kirker.  

Antallet gravferder i sognet gikk noe opp til 36, av disse ble 3 utført i Fjell kirke. Vi ønsker at 

dette tallet kan bli høyere og opplever det veldig fint med gravferder i kirken.  

Antallet dåp av barn i sognet ble på 10 i 2022. Kun en av disse valgte dåp i Fjell kirke. I tillegg 

ble det utført en dåp av et barn med besteforeldre i menigheten. Dette er en stor utfordring 

for oss i årene som kommer. Flere barn må bli døpt og helst i lokalkirken.  

 

11. KIRKEMUSIKK 

Kantor inviterer inn ekstra musikere på de aller fleste 

gudstjenestene. Dette er et kjennetegn ved Fjell kirke og 

vi ser det også som en del av profileringen vår som 

Kulturkirken Fjell.  

I løpet av året hørte vi mange flinke unge solister. De er 

med på Talentprogram på kulturskolen som kantor 

Galina samarbeider med. De deltar og vinner priser i 
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regionale, nasjonale og internasjonale konkurranser og festivaler.  Det gir oss unike mulighet 

til å bli kjent med mange lovende musikere som spiller på våre gudstjenester og andre 

arrangementer. 

På høytidsdager og ved spesielle anledninger er det profesjonelle musikere og sangere som 

løfter budskapet med sang og musikk. Skaiste Arvan (sopran) er det et spesielt tett 

samarbeid med og blir brukt ved flere anledninger gjennom året.  

I tillegg til de ordinære gudstjenestene 

prioriterer vi to arrangement i en lett 

gudstjenestelig ramme  som får et særskilt 

musikalsk fokus. Det er «Påsken i ord og toner» 

på kvelden 2. Påskedag  og «Lillejulaften i Fjell 

kirke» kl. 22.00 på Lillejulaften. På begge disse 

arrangementene inviterer vi inn profesjonelle 

musikere og det brukes tid og ressurser til 

øvelser og gode forberedelser.   

 

På de aller fleste familiegudstjenester, også på julaftensgudstjenesten,  har vi 

barnesanggrupper og solister fra Gøy med musikk. Dette løfter gudstjenestene mye!  

I 2022 var det også andre spesielle gudstjenester og arrangement som er omtalt under 

kapittelet 8 (Kulturkirken Fjell»). Vi trekker særlig frem dialoggudstjenesten med markering 

av samisk nasjonaldag og «Maikveld ved Austad Gård» hvor Filadelfia Hornorkester og 

sangeren Halldis Kirkeng deltok.   

Kantor Galina medvirker i tillegg som pianist ved mange kulturkvelder og arrangement, og 

deltar fast ved sangandaktene ved Fjell Bo- og servicesenter. Musikken er en svært viktig del 

av disse arrangementene.  

 

12. KOMMUNIKASJON 

Menigheten har heller ikke i 2021 klart å få til noe stort løft når det gjelder PR og 

kommunikasjon. I virksomhetsplanen har MR ønsket å prioritere dette arbeidet, men av 

forskjellige årsaker er lite skjedd på dette området. Spesielt er det en utfordring at nettsiden 

til menigheten er lite oppdatert. Vi ønsker et mer profesjonelt grafisk gjennomføring og 

design på vårt informasjonsmateriell og vi ønsker at det blir produsert en informasjonsfilm 

om menigheten. Dette er ikke gjennomført i 2022.  

Noen positive ting har likevel skjedd:  

Facebooksiden til menigheten er fortsatt vår viktigste kommunikasjonsvei. I 2022 økte vi 

antall følgere fra 1000 til 1136 følgere, en økning på nesten 14%! Vi hadde 186 oppslag på 

Facebooksiden vår og vi la ut over 100 arrangement (hvorav noen også er 

samarbeidsarrangement). Vi opplever at Vi når godt ut på Facebook, og har valgt å 



23 
 

annonsere med betalte annonser på de fleste kulturarrangement, og også enkelte 

gudstjenester.  

En annen positiv erfaring fra 2022 er utsendelse av SMS til egne lister. Hver uke sendes det 

ut felles SMS til en egen gudstjenesteliste og enkelte ganger til en egen 

kulturarrangementsliste. Dette får vi mange positive tilbakemeldinger på.  

Det ble også i 2022 produsert vårt informasjonshefte «Nytt fra Kulturkirken Fjell». 

Informasjonsheftet kom ut i 3 utgaver, og fyller et behov. Heftet deles hovedsakelig ut på 

våre egne arrangement.  

Vi annonserer de fleste kulturarrangement og enkelte gudstjenester på Facebook med 

betalte annonser. I tillegg annonseres gudstjenestene i Drammens Tidende. En automatisk 

kalenderoverføring gjør at også de aller fleste arrangementene våre annonseres på 

nettstedet i «Skjer i kirken» og på vårt eget nettsted.  

Det har vært lite mediaoppslag på oss i 2023, med unntak av arbeidet under brannen på Fjell 

hvor menigheten og flere av menighetens ansatte var mye omtalt i aviser og også på TV.  

Vi har presentert arbeidet vårt i flere sammenhenger: Også i 2021 har vi tatt imot flere 

krupper med kirkelig ansatte på studiebesøk. Vi har også tatt imot styret i Diakonhjemmet 

og vi har selv besøkt avdeling for samfunn og diakoni i kirkerådet for å presentere arbeidet i 

menigheten. Diakon Signe har deltatt i flere forum, også på TV, hvor hun på en flott måte har 

satt diakoni og også arbeidet vi gjør i Fjell kirke på kartet. Også i 2022 har flere av våre 

frivillige vært gjester i podcasten «Ypsillonsamtaler», som Kirkelig Dialogsenter er ansvarlig 

for.  

 

13. KIRKELIG GRAVFERDSHJELP 

Menigheten ble i 2020 medeiere i et menighetseid begravelsesbyrå: Kirkelig Gravferdshjelp 

AS. Byrået har møtt hard konkurranse og et sviktende marked. I 2022 valgte Austad Fjell 

menighetsråd å avhende eierandelen i selskapet.  

 

14. KIRKEN VÅR 

Kirketjener Finn Rune har hovedansvaret for bygget og gjør en flott jobb i sin 30% stilling. 

Han er tilstede spesielt på onsdagene, og han ordner og rydder over alt.   

I 2022 var det stort fokus på strømsparing og nye ENØK-tiltak. Menighetsrådet har vært 

aktive pådrivere for at Kirkelig Fellesråd skulle prioritere vår kirke for installering av 

varmepumper etc. I tillegg har menighetsrådet planlagt et større renoveringsprosjekt i 

underetasjen hvor flere av tiltakene vil innebære strømsparing.  

I 2022 ble følgende gjennomført:  

• Det er installert moderne termostater flere steder i kirken.  
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• Det er installert egen strømmåler for underetasjen 

• Det er reforhandlet leieavtalen med Forandringshuset slik at Forandringshuset 

fra og med 2023 betaler 33% av strømforbruket i underetasjen i tillegg til 

husleie.  

• Det ble bestilt nye varmluftspumper til peisestua, menighetssalen og i 

storsalen i underetasjen. Disse skulle vært montert i desember, men det er 

utsatt til 17. januar. Kostnadene dekkes av Kirkelig Fellesråd, men vårt 

menighetsråd har vært positiv til at vi bidrar økonomisk til at dette blir 

gjennomført.  

• Det er søkt om og mottatt 280.000 kroner til renoveringsprosjektet i 

underetasjen. Det første delprosjektet med utskifting av vinduer på sørsiden 

nede er iverksatt med planlagt gjennomføring i februar 2023.   

• I tillegg er det gjennomført en del andre mindre prosjekter i kirken: Vi har 

kjøpt inn et bønnealter og nye tegnebord for barn (i kirken og på 

lekerommet). Vi har anskaffet nye «barkrakker» som skal benyttes ved 

samtaler og annet i kirkerommet. Kirkelig Fellesråd har fått skrapet og malt 

den ene ytterdøren til kirken og det er byttet nedløpsrør for takrenne ved 

kontorinngangen.   

Følgende prosjekter venter og er med på liste over oppgraderingsbehov:  

• Maling av utvendig mur i underetasjen (ble aldri gjennomført etter utvendig 

maling i 2020) 

• Diverse oppgradering i underetasjen. Her har menighetsrådet det meste av 

ansvaret og det er søkt om midler til et prosjekt vil bli gjennomført i 2023 om vi 

får tilstrekkelig støtte. Vi har søkt om 700.000 og av disse ble 280.000 mottatt i 

2022.  

• Maling av innvendige murvegger i kirkerom og i peisestue.  

• Nytt ledlys på korset i kirken (dette er forsøkt gjennomført i 2022 og skal 

ferdigstilles i 2023) 

• Ny asfalt rundt kirken (ikke prioritert av Kirkelig Fellesråd nå) 

• Nytt avfallsskur (ikke prioritert av Kirkelig Fellesråd nå) 

 

15. VIKTIGE SAMARBEIDSPARTNERE 

Kirkelig Dialogsenter   

Av dialogprest Ivar Flaten 

Kirkelig Dialogsenter Drammen eies av Tunsberg bispedømme, Areopagos, Drammen 

kirkelige fellesråd og Austad Fjell menighet og hadde fram til sommeren kontor i Fjell kirke. 

MR-leder Eilin Ekeland sitter i styret sammen med kirkeverge Svein Askekjær. Biskop Jan 

Otto Myrseth er styreleder. Ivar Flaten gikk av med pensjon 9. mai og Karoline Faber tok 

over som daglig leder og dialogprest i 50%  fra 1. august. Anne Merethe Waal Jensen bistår 

med konsulenttjenester på regnskap og prosjekter. 



25 
 

Kirkelig Dialogsenter Drammen har 

gjennom 2022 fortsatt sin satsing på 

podkasten Ypsilonsamtaler. Det er nå en 

samling av over 130 timelange episoder på 

www.ypsilonsamtaler.no. Flere av Fjell 

menighets folk er med. Ellers er Drammen 

Sacred Music Festival et viktig 

satsingsområde. Den 13. utgaven gikk av 

stabelen i september og nr. 14 er under 

planlegging. Vi har hatt flere 

dialoggudstjenester i Fjell kirke. 

I etterkant av Ivar Flatens overgang til pensjonisttilværelsen, er Kirkelig Dialogsenters kontor 

flyttet til Strømsø menighetshus hvor den nye dialogpresten Karoline Faber har kontor. 

Austad Fjell menighet er fortsatt en av Dialogsenterets eiere og har fast plass i styret.  Se 

informasjon om aktivitetene på nettsidene www.kddrammen.no  

Forandringshuset Drammen og kirken  

Av integreringsdiakon Signe Myklebust 

Forandringshuset Drammen er fortsatt en viktig og god samarbeidsaktør og leietager for oss. 

Arbeidet i Forandringshuset har ekspandert også dette året. Vi har et tett samarbeid spesielt 

på torsdager, da har de åpent hus med aktiviteter for ungdomsskolen parallelt med 

nabokafeen. I 2022 har vi fortsatt vårt felles prosjekt med språk- og arbeidspraksis  

Drammen og omegn tros- og livssynsforum (DOTL) 

Fjell kirke har et nært forhold til DOTL, og har vært medlem siden starten.  Under årsmøtet i 

mars 2022 ble sogneprest Christoffer Tjelle innvalgt i styret. Diakon Signe Myklebust er 

medlem i valgstyret. Organisasjonen lånte kontorplass av Kirkelig Dialogsenter i Fjell kirke 

frem til sommeren 2022.   

Fjell Bo- og Servicesenter 

Vi har et spesielt nært forhold til sykehjemmet og dette ble styrket etter pandemien. Vi 

samarbeider om felles arrangement og også om valgfaget «Innsats for andre». Annenhver 

onsdag har vi sangandakter på sykehjemmet og før jul legger vi en av gudstjenestene dit. Det 

gis informasjon om muligheter for samtaler og sognebud.  

 

16.  VIRKSOMHETSPLAN FOR 2023 

Denne planen blir vedtatt på MR-møte i februar 2023 

 

17.  BUDSJETT FOR 2023 (vedtas i uke 4) 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ypsilonsamtaler.no%2F&data=04%7C01%7Cct869%40kirken.no%7C98bd8372a5ec43964f3d08d9efb48228%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C637804384448627915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=K90n%2BCYKZ0U5z9GfYeRq7VdV6Te34oA8z0XK9xe9Ces%3D&reserved=0
https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.kddrammen.no%2F&data=04%7C01%7Cct869%40kirken.no%7C98bd8372a5ec43964f3d08d9efb48228%7C512024a486854f03808614a61730e817%7C1%7C0%7C637804384448627915%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=vW%2BrrAAiS3qZGM2Hxmr6eSSP%2FvLq3F1%2FlVQ%2F0%2BSjzwI%3D&reserved=0
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2022 var Sigrun Johnsen prosjektansatt som diakonimedarbeider i 50% stilling. 
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Fra barneforestillingen Boss tar showet med Cecilie Schilling 

 

 

Fra konsert 5. mai 2022. Firhendig flygel med Victor og Galina 


