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2 INNLEDNING 

Drøbak og Frogn menighetsråd har både menighetsråds- og fellesråds funksjon. Rådets 

ansvar og oppgaver er definert i kirkelovens § 9 og § 14: 

«Menighetsrådet skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som kan gjøres for å 

vekke og nære det kristelige liv i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt, syke 

og døende betjent med det, døpte gis dåpsopplæring, barn og unge samlet om gode 

formål og legemlig og åndelig nød avhjulpet. 

Menighetsrådet har ansvar for at kirkelig undervisning, kirkemusikk og diakoni 

innarbeides og utvikles i soknet.» 

2.1 VISJON 

«Mer himmel på jord»  

Dette er en visjon vi deler med hele den norske kirke, og som ligger til grunn for strategiplan 

for Den norske kirke i Borg 2015-2020. Visjonen ble vedtatt av Kirkemøtet i 2014. 

2.2 MISJON 

Kirken vitner i ord og gjerning om frelse, frihet og håp i Jesus Kristus ved å være: 

- Bekjennende: Vi tilber og bekjenner troen på den treenige Gud sammen med den 

verdensvide kirken. 

- Åpen: Vi er et fellesskap preget av likeverd, deltakelse og respekt for mangfold. 

- Tjenende: Vi viser barmhjertighet, fremmer rettferdighet og verner om skaperverket. 

- Misjonerende: Vi vitner om Jesus Kristus lokalt og globalt. 

2.3 VERDIER 

Drøbak og Frogn menighet legger følgende verdier til grunn for sitt arbeid: 

- Respekt 

- Omsorg 

- Raushet 

2.4 STRATEGI 

Av bispedømmerådet sine fem strategier velger Drøbak og Frogn menighet å ha et særlig 

fokus på disse tre: 

- Kommunikasjon: Videreutvikle troverdig og målrettet kommunikasjon 

- Kvalitet: Styrke kvaliteten på aktiviteter og tjenester der kirken møter mennesker 

- Frivillighet: Utfordre medlemmene til å bruke, delta og finne tilhørighet i lokalkirken 
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3 MENIGHETSRÅD OG STAB 

3.1 RÅD OG UTVALG 

Menigheten ledes av Drøbak og Frogn menighetsråd (KL §5). Menighetsrådet ivaretar 

fellesrådsfunksjoner, siden Frogn er en ett-sokns kommune. Rådet har seks faste 

medlemmer foruten sokneprest og kirkeverge. Prosten (el. dens stedfortreder) og en 

representant oppnevnt av kommunestyret deltar i fellesrådssaker.  

Menighetsrådet har nedsatt følgende underutvalg: Arbeidsutvalg, administrasjonsutvalg, 

økonomi- og eiendomsutvalg, kommunikasjonsutvalg/redaksjon, gudstjenesteutvalg, 

diakoniutvalg, misjonsutvalg, trosopplæringsutvalg, barneutvalg, ungdomsutvalg og grønt 

utvalg. 

3.2 MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING 

Etter at Drøbak og Frogn ble en ettsokns kommune, har menighetsrådet overtatt fellesrådets 

funksjoner. I fellesrådssaker er også prosten og en representant oppnevnt av Frogn 

kommune representert. Rådet består av følgende personer: 

Faste medlemmer: Varamedlemmer: 

Kåre Grumstad, leder 
Oddrun Bøhlerengen, nestleder 
Morten Tvedt 
Hege Kristoffersen Solberg 
Kate Iren Høyem 
Elin Henriksen Billing 
Dag-Kjetil Hartberg, sokneprest 
 
Bare i fellesrådssaker: 
Bente Bjerknes, repr. for Frogn kommune 
Hege Fagermoen, prost i Søndre Follo 
 

Jorunn Bakken 
Reidar Stenseth 
Jorunn Holter 
Geir Åge Sneis 

 
Anne Mathilde Klare, vara for sokneprest og 
møter fast 
Sigbjørn Kvistad, personlig vara for 
kommunal representant i fellesrådet 
 

 

3.3 MØTER I MENIGHETSRÅD OG FELLESRÅD 

Drøbak og Frogn menighetsråd /kirkelige fellesråd hadde 8 møter i 2017. Rådet behandlet til 

sammen 89 saker i løpet av året, hvorav 43 var fellesrådssaker. 

Av viktige saker kan nevnes: 

- Revisjon av diakoniplan for Drøbak og Frogn (sak 27/17) 

- Opprettelse av stilling som barne- og ungdomsarbeider (31/17) 

- Handlingsplan 2017-2020 (sak 75/17) og rullerende økonomiplan (sak 55/17) 

- Oppnevning av tre nye utvalg; barneutvalg, ungdomsutvalg og grønt utvalg 

- Evaluering av Smia-gudstjenestene (sak 79/17) 
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3.4 MØTER MELLOM KIRKEN OG KOMMUNEN 

I anledning prostens årlige besøk til soknet den 13.9.2017 ble det arrangert et møte mellom 

kommunens administrative ledelse og kirken ved prost, sokneprester, kirkeverge, 

prostidiakon. Samarbeid mellom kirken og kommunen ble drøftet. 

 

3.5 PERSONAL 

Drøbak og Frogn sokn har en stab på 15 personer fordelt på ca. 12,75 årsverk. Av disse er det 

tre prester som har Borg bispedømme som arbeidsgiver. Prostidiakonen deles med fire 

andre fellesråd. En deltidsstilling som barne- og ungdomsarbeider er opprettet for en 

tidsavgrenset periode. 

Stilling  % Stillingsinnehaver 

Sokneprest  100 % Dag-Kjetil Hartberg 

Sokneprest  100 % Anne Mathilde Klare (til 30.9.2017)  

Kapellan  100 % Andreas Skolt Iversen (fra 1.8.2017) 

Kirkeverge  100 % Per Ørjan Aaslid 

Saksbehandler  100 % Govert van den Brink 

Kontorsekretær  50 % Randi Flock 

Kantor  100 % Hans Martin Molvik 

Menighetsmusiker  80 % Linda Kristengård Skyttemyr  

Trosopplæringsleder  100 % Svanhild Moen Refvik 

Menighetsarbeider (tidsavgrenset) 50% Sarah Emilie Jonhaugen 

Ungdomsprest  100 % Maria Ådland Monger 

Prostidiakon  25 % Atle Eikeland 

Kirketjener  100 % Jan-Helge Ljøstad 

Kirkegårdsarbeider  60 % Antoni Zolnierkiewicz 

Kirkegårdsarbeider  100 % Marit Andresen 

  



6 

 

4 TEMAOMRÅDE: GUDSTJENESTELIV 

4.1 GENERELT OM GUDSTJENESTELIV 

Gudstjenesten er et av bispedømmets om menighetens tre viktigste satsningsområder. 

Menighetens gudstjenesteliv er preget av variasjon om mangfold. Smia-gudstjenestene har 

ytterligere beriket dette, og har gitt mange gode erfaringer. 

4.2 KONKRETE MÅL FOR ARBEIDET 

- Vi vil øke den samlede gudstjenestedeltakelsen 

- Vi vil tilrettelegge gudstjenester for alle aldersgrupper og bygge et 

gudstjenestefellesskap der alle kjenner seg inkludert som den man er 

- Vi vil oppmuntre til mangfold i sang og musikk i gudstjenesten 

- Vi vil øke samarbeide med lokale lag og foreninger 

 

4.3 ÅRET SOM GIKK 

I Drøbak og Frogn ble det arrangert totalt 110 gudstjenester i 2017. Samlet deltakelse var 

13377. Det er en nedgang på 700 fra 2016, og går man inn i tallene ser man at det 

hovedsakelig skyldes mindre konfirmantkull med to færre konfirmasjonsgudstjenester og 

700 færre deltakere på konfirmasjonsgudstjenestene totalt.  

Kvalitet:  

Det tverrfaglige samarbeidet er godt. Planleggingen av den enkelte gudstjeneste kunne i 

blant startet tidligere. Det samme med arbeidet med å involvere lag, grupper og eksterne 

kor. Musikalsk er det høy kvalitet på gudstjenestelivet, og totaliteten oppleves som 

gjennomarbeidet. 

Kommunikasjon:  

Tradisjonelle kanaler som lokalavis og gudstjenestelisten benyttes fast. Det henges opp 

plakater for kommende måned ved kirkene. Hjemmesiden og Facebook-siden har oversikt 

over gudstjenester frem i tid. Enkeltgudstjenester promoteres særskilt via FB og redaksjonell 

omtale i avis. Profilering av gudstjenestene i Smia er ikke tilfredsstillende; det mangler en 

ytre synliggjøring av denne bruken av Smia på søndagene.  

Frivillighet:  

Mange frivillige er knyttet opp mot gudstjenestene. I kirkene er dette tradisjonelt løst ved at 

enkeltpersoner har spesifikke oppgaver noen ganger i semesteret. Det begynner å bli for få 

innenfor en del av disse gruppene, og det må jobbes med rekruttering. For Smia-

gudstjenestene er det valgt en annen modell. Der er det fire grupper med 10-12 personer 

som i fellesskap står for alle praktiske sider ved gudstjenesten. Det fører til samhold og 

"lagånd", og det vil være interessant å se om noe av tanken kan overføres til de øvrige 

gudstjenestene. 
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4.4 MÅL OG UTFORDRINGER FOR 2018 

Kvalitet:  

- Vi vil øke oppslutningen rundt de vanlige Smia-gudstjenestene. På sikt er målet å øke 

den samlede gudstjenestedeltagelsen i soknet fra 14 000 til 17 000 innen utgangen 

av 2019. 

- Vi vil utvikle flere gudstjenester preget av enten utvalgte musikalske genre eller 

knyttet til ulike lag og foreninger 

Kommunikasjon:  

- Vi vil øke bruken av sosiale medier, særlig hjemmeside og Facebook  

Frivillighet:  

- Vi vil styrke bruk av frivillige medarbeidere rundt gudstjenesten etter modell fra 

Smia-gudstjenestene.   
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5 TEMAOMRÅDE: DÅP, VIELSER OG GRAVFERD 

5.1 GENERELT OM KIRKELIGE HANDLINGER 

De kirkelige handlingene, dåp, vielse og gravferd er sentrale og tradisjonsrike seremonier, og 
dermed en naturlig og viktig del av menighetens arbeid. Mennesker som søker til kirken i 
livets store og avgjørende øyeblikk - fra vogge til grav - får i de kirkelige handlingene Guds 
velsignelse over seg selv og sine kjære. Det er gjennom dåp, vielser og gravferd kirken møter 
flest mennesker og kirkens rolle som folkekirke kommer klarest til utrykk.  

5.2 KONKRETE MÅL FOR ARBEIDET 

- Vi vil øke dåpsprosenten med 10 % innen utgangen 2019  

- Vi vil synliggjøre mulighetene for seremonier i Smia kapell  

- Vi vil synliggjøre at dåp ikke er forbeholdt spebarn  

- Vi vil øke antallet kirkelige vigsler til over 30 innen utgangen av 2019  

5.3 ÅRET SOM GIKK 

I Drøbak og Frogn menighet har vi hatt relativt stabil søkning til kirkelige handlinger de siste 
årene. Antall gravferder har ligget rundt ca. 100 i en lengre periode, mens vielser og 
forbønnshandlinger har, på tross av en nedgang i 2016, ligget rundt 25. Dåpstallene synker 
noe, slik som i resten av kirken, og nedgangen i 2017 er noe vi ønsker å jobbe for å snu i 
årene fremover. 

Nøkkeltall for 2017 (med tallene for 2016 i parentes):  

- Vielser: 24 (17)  

- Forbønnshandlinger: 3 (0)  

- Bisettelser/begravelser: 112 (97)  

- Døpte (barn og voksne i soknets kirker): 68 (79)  

Kvalitet: 
I år har vi hatt en utfordring når det gjelder kontinuitet og kvalitet i arbeidet med tanke 
utskiftninger i prestekollegiet, men opplever allikevel at samarbeid rundt, og gjennomføring 
av, kirkelige handlinger har vært preget av god kvalitet.  

Kommunikasjon: 
Vi har i 2017 forsøkt å øke sammenhengen mellom trosopplæring og dåp, først og fremst 
ved at en prest deltar på babysang en gang i blandt. Vi inviterer til vigselssamling og har hatt 
fremstøt i media før «vigselssesongen».  

Frivillighet: 
Vi har hatt en relativ høy grad av medvirkning av familie/pårørende i vielser, gravferder og 
dåp. Vi opplever at vi strekker oss langt for å møte ønsker, og for å få til medvirkning i de 
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kirkelige handlingene. Ordningen med dåpsverter fungerer godt, og får gode 
tilbakemeldinger.  

 

5.4 MÅL OG UTFORDRINGER FOR 2018 

Å øke tallene for de kirkelige handlingene vil alltid være et mål for kirken. Dette arbeides det 
med sentralt, samtidig som hver enkelt menighet må gjøre sine grep. Her er mulighetene 
mange: økt reklame og PR for kirkelige handlinger, større sammenheng mellom dåp og 
trosopplæringen og familiearbeidet i Smia, egne drop-in gudstjenester, spesielt fokus på 
eldre barn, ungdom eller voksne, etc. Vel så viktig som nye grep vil nok allikevel menneskers 
personlige erfaringer fra møter med den lokale kirken være. Dette utfordrer oss på alltid å 
ha respekt, vise omsorg og være rause i arbeidet med de kirkelige handlingene, samt 
arbeidet forøvrig.  

Kvalitet:  

- Alle som kommer til kirken i forbindelse med kirkelige handlinger skal oppleve seg 

møtt og ivaretatt.  

- Vi skal styrke kvaliteten gjennom gode rammer og et godt samarbeid mellom 

medvirkende: ansatte, frivillige, begravelsesbyrå, deltakende e.l.  

- Vi vil øke dåpsprosenten med 5 % innen utgangen av 2018  

- Vi vil øke antallet kirkelige vigsler til over 27 innen utgangen av 2018  

Kommunikasjon:  

- Vi skal ha enkel og tydelig informasjon om de kirkelige handlingene må være lett 

tilgjengelig på internett og facebook, herunder informasjon om liturgi og lokaler.  

- Vi vil gjøre konkrete fremstøt for øke bevisstheten rundt kirkens tilbud.  

- Vi vil synliggjøre mulighetene for seremonier i Smia kapell  

- Vi vil synliggjøre at dåp ikke er forbeholdt spebarn  

Frivillighet:  

- Vi vil legge til rette for medvirkning av pårørende/familie i de kirkelige handlingene.  

- Dåpsverter skal fortsette å ha oppgaver rundt dåpen under gudstjenesten.  

  



10 

 

6 TEMAOMRÅDE: TROSOPPLÆRING - BARN 

6.1 GENERELT OM TROSOPPLÆRING FOR BARN 

Trosopplæringen er kunnskapsformidling og forkynnelse av kristen tro til døpte barn og 

unge. Dåp og opplæring hører sammen. Fra dåpen av blir barna invitert til kirken med jevne 

mellomrom, slik at de kan bli trygge i egen tro og egne tradisjoner. I tillegg til 

trosopplæringstiltakene (ofte kalt breddetiltak) har vi også en rekke kontinuerlige tilbud til 

barn og familier. Denne rapporten omhandler begge deler. 

6.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

Gjennom systematisk trosopplæring vil vi hjelpe barn og unge til: 

 

Tro på Jesus Kristus - Tilhørighet til kirken - Tjeneste for vår neste 

Vi ønsker at flere barn blir med på trosopplæringstiltakene. Gjennomsnittlig ønsker vi at ca. 

30 % av de døpte deltar på trosopplæringstiltakene mellom 0-12 år.  Vi ønsker at barna skal 

komme igjen på kirkens kontinuerlige barne- og ungdomsarbeid og finne sitt fellesskap der. 

6.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Trosopplæringstiltak: 

Den gjennomsnittlig prosent-oppslutning for trosopplæringstiltakene på barnesiden i 2017 

var 24,9 5 %. Til sammenligning var den gjennomsnittlige oppslutningen 22,5 % i 2016. Vi har 

i 2017 hatt disse breddetiltakene i sving på barnesiden: 

Babysang (0 års tiltak). Det har vært avholdt tre kurs i 2017. To kurs på vårhalvåret og ett 

kurs på høsthalvåret. Dette er et tilbud til foreldre som er hjemme med babyer. Vi opplever 

at dette er et populært tilbud, og kurs 2 på vårhalvåret ble satt i gang fordi det var et sterkt 

ønske fra brukerne. Først synger vi sammen i ca. 45 minutter før vi spiser lunsj sammen 

etterpå. I hele 2017 har vi hatt et fint samarbeid med «Tankesmia» - et voksenfellesskap på 

tirsdag formiddag. Vi har hatt lunsj sammen på torget på Smia.  

Vi hadde også i år Tårnagentdag (9 års tiltak) i Drøbak kirke. Vi brukte planleggingsdagen i 

slutten av januar til dette. 40 tredjeklassinger meldte seg på (37 i 2016), og staben stilte 

mannsterke for å avvikle denne trosopplæringsdagen. Helgen ble avsluttet med 

tårnagentgudstjeneste på søndagen, denne gang på Smia. Det kom 14 tårnagenter på 

gudstjenesten.  

For aller første gang hadde vi minimusikal (3 års tiltak) på Smia i forbindelse med 

supertorsdag og Dirridam. Dette ble avholdt i april. Barnegospel var med å gjennomførte 

musikalen. Det kom 16 3-åringer.  

1.mai hadde vi tiltaket «Helt 1.klasses» (6 års tiltak). De deltok på samling i forkant og på 

Smiagudstjenesten på søndagen. 21 barn deltok og mottok 6-årsbok (11 i 2016).  
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I oktober hadde vi utdeling av 4-årsbøker (4 års tiltak) i hhv Drøbak kirke og Smia. Vi hadde 

4 års samling i forkant av gudstjenestene. Vi delte ut 26 bøker (24 i 2016), 22 i Drøbak kirke 

og 4 i Smia.   

I november hadde vi Krøllekveld (2 års tiltak) med utdeling av bok for 2 åringer. Dette hadde 

vi i Smia, der vi brukte både kapellet og torget. Vi hadde mat, lek, sang, bibelfortelling med 

drama og utdeling av bok. Vi opplever at hele familien kommer på disse samlingene. Det ble 

delt ut til sammen 18 bøker (19 i 2016).  

I november hadde vi også Knøttesamling (1 års tiltak) med samling på Smia på en fredags 

formiddag. Vi benyttet oss også i år av plandagen og inviterte barna med foreldre til 

samlingsstund i kapellet etterfulgt av lunsj. Det kom i år 20 ettåringer.  

I slutten av november var det Lys våken (11 års tiltak) med overnatting i Frogn kirke i 

forbindelse med første helgen i advent. Lys-Våken-arrangementet er knyttet opp mot 

søndagens gudstjeneste, hvor barna var delaktige gjennom hele gudstjenesten. Det var 16 

deltakere i år (26 i 2016).  

 Andre aktiviteter for barn og familier: 

Supertorsdag har vi hatt to ganger i måneden i hele 2017. På supertorsdag har vi samlet 

flere barneaktiviteter med Soulchildren, Tweens, Dirridam, Barnegospel og lekegruppe på en 

og samme ettermiddag. Vi serverer middag til hele familien for en billig penge, noe som har 

vist seg å være svært populært for travle småbarnsfamilier.  

Supertorsdag har vært godt besøkt. De gangene det er kombinert med Dirridam, teller vi opp 

mot hundre deltakere. Takket være er en god gjeng med frivillige, så klarer vi å få alt det 

praktiske i havn. 

Jultrefest, brasiliansk aften og barnas adventskveld er tre store fester for hele familien, der 

vi setter mat, underholdning, sang, musikk og fellesskap høyt. Den gode gamle 

menighetsfesten er tilbake!  Vi har brukt supertorsdag som mal når vi inviterer til disse 

festene, noe som har vist seg å fungere bra.  

Søndagsskolen har fortsatt samlinger på Hospitalet, stort sett de søndagene det er 

gudstjeneste i Drøbak kirke. Det er stort sett mellom 5 og 12 barn tilstede på søndagsskolen.  

Samarbeid kirke-skole: 

Kirke-skole samarbeidet i kommunen er svært godt. Det er stor oppslutning om 

julegudstjenestene. Skoleledelse, lærere og elever legger ned mye forberedelsestid til disse 

gudstjenestene. I tillegg er det innarbeidet årlige besøk fra alle skolene til kirkene, der 

elevene får undervisning om følgende tema: 

 2. TRINN: Påskevandring i Drøbak kirke 

 4. TRINN: Drøbak eller Frogn kirkes innredning og symboler 

 6. TRINN: Kirkemusikalske tradisjoner fra gregoriansk til gospel 

 8. TRINN: Kirken i storsamfunnet og livsritene fra fødsel til død. 

 3. TRINN PÅ FROGN VGS: Hellige rom og hellige handlinger 
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I 2017 ble det igjen avholdt rektormøte, der noen ansatte fra kirken møtte alle rektorene i 
kommunen for å gå gjennom det samarbeidet som er opprettet. I år kom kirken med en 
oppfordring til å markere Luther/reformasjonsjubileet på skolene, noe som ble tatt på alvor. 
Kirken var på besøk hos to av skolene for å ha undervisningsopplegg om dette.   

 

Kommunikasjon: 

Det er en utfordring å jobbe godt og kontinuerlig med markedsføring av kirkens aktiviteter. 

Dette er arbeid som tar tid. Hjemmeside og Facebook er viktige kommunikasjonskanaler, 

men vi må heller ikke glemme annonser og redaksjonell omtale i både kirkenytt og Amta. 

Frivillighet: 

Nye trosopplæringstiltak fordrer at vi stadig har nye frivillige å spørre om å hjelpe til. Høsten 

2017 ble det opprettet et nytt barneutvalg som har særlig ansvar for arbeidet for 

aldersgruppen 0-13 år. Foreldre er også en viktig ressurs i gjennomføringen av 

trosopplæringstiltak.  

 

6.4 MÅL OG UTFORDRINGER FOR 2018 

I løpet av en fireårs periode skal vi sette i gang seks nye trosopplæringstiltak på barnesiden. 

Dermed vil vi tilby minst ett trosopplæringstiltak per aldersgruppe. Engasjerte frivillige er en 

viktig ressurs for å kunne gjennomføre alle tiltakene. Trosopplæringens breddetiltak skal stå 

i samvirke med menighetens gudstjenesteliv og barne- og ungdomsarbeid for øvrig. 

Kvalitet:  

- Vi ønsker å måle «brukertilfredshet» i et eller flere trosopplæringstiltak gjennom 

evalueringsprogrammet «Stadig bedre».  

Kommunikasjon:  

- Vi vil bruke Facebook mer aktivt ved å legge ut arrangementer og oppfordre flere til å 

dele arrangementet. Legge ut bilder og innlegg fra tidligere år.  

- Vi vil bruke SMS mer aktivt for påminnelser.  

Frivillighet:  

- Vi ønsker å ha med foreldre i trosopplæringen, og vi vil bruke medlemslistene aktivt 

for å finne aktuelle personer å spørre.  

- Vi ønsker å sette opp en frivillighetsgruppe, som kan være en slags «base» av voksne 

som kan spørres på enkelttiltak.   
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7 TEMAOMRÅDE: TROSOPPLÆRING - UNGDOM 

7.1 GENERELT OM TROSOPPLÆRING FOR UNGDOM 

Trosopplæring for ungdom omfatter aldersgruppen fra ca. 13- 18 år. Det finnes en helhetlig 

plan for trosopplæring, med breddetiltak for hvert års trinn, som gradvis settes i gang i løpet 

av strategiplanens periode. 

Ungdomsarbeidet har sin base i konfirmantarbeidet, og mye av det som utvikles av 

ungdomsarbeid starter med engasjerte konfirmanter som ønsker å være med videre i det 

fellesskapet de opplever å ha blitt en del av i løpet av konfirmasjonstiden. 

7.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

- Opprette ungdomsutvalg 

- Starte flere trosopplæringstiltak for ungdom 

- Utvikle et ungdomsdiakonalt tiltak 

7.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Menigheten har fire trosopplæringstiltak i sving på ungdomssiden pr. 1.10.2017. Det er 

Nesten konfirmant, Konfirmant, Videre og Ungdomslederkurs. Mange av de sentrale 

dimensjonene i trosopplæringen er godt ivaretatt. Vi har spesielt fokus på diakoni, misjon, 

frivillighet og kommunikasjon. Nye tiltak for aldersgruppene 13 år, 17 år og 18 år startes opp 

i 2018 og 2019.  

95 ungdommer ble konfirmert i 2017. Konfirmantoppslutningen er på 63 % (86 % i 2016) av 

de døpte/ tilhørende, ca. 50,3 % av årskullet (60 % i 2016). 

I dag har det meste av ungdomsarbeidet sin base i konfirmantarbeidet. KRIK (Kristen 

Idrettskontakt) og Ungdomskvelder har blitt arrangert tre ganger i løpet av høsten 2017. 

Både konfirmanter og andre ungdommer deltar. En KRIK-leder har hatt praksis i KRIK-

arbeidet (VGS) og har ledet KRIK sammen med ungdomspresten og styret for KRIK.  

Ungdomslederkurset hadde 14 deltakere våren 2017 og 8 deltakere høsten 2017. Totalt har 

vi 18 aktive ungdomsledere per dags dato, hvor 3 frafall skyldes utveksling. Alle ULK’ere og 

ungdomsledere har stilt opp på kurskvelder og som ledere på aktiviteter, både innenfor og 

utenom ungdomsarbeidet. Det er også populært å reise på leir, og alle ungdomsledere har 

vært med på en eller flere av våre konfirmantleirer. En gruppe på 13 ULK’ere, samt noen 

ungdomsledere, er knyttet spesielt til konfirmantopplegget og har stilt trofast opp på 

ukentlige samlingene gjennom hele konfirmantåret. Vi opplever en spesiell samhørighet og 

et godt fellesskap i denne gruppen. 

Kvalitet:  

Vi har vært svært opptatt av kvaliteten av arbeidet med og for ungdom. Vi har i 2017 og i 

begynnelsen av 2018 satt sammen et Ungdomsutvalg og et KRIK-styre, som formes av 

ungdommen i lokalmiljøet. Disse gruppene er med på å definere mål for aktiviteter, de 
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deltar på konfirmantsamlinger, og de arrangerer ulike tiltak for ungdom. De er også med på 

evaluering av tiltak i ungdomsarbeidet. Aktiv deltakelse og meninger fra ungdommen selv 

sikrer bedre kvalitet i arbeidet med ungdom, og målene vi setter oss blir møtt.   

Kommunikasjon:  

Et av fjorårets mål var å bli mer aktiv på sosiale medier hvor ungdom var. Foreldre bruker 

mest e-mail og Facebook, mens ungdom heller foretrekker Messenger og Instagram. Vi laget 

derfor en offentlig Instagram bruker, samt ulike messenger-grupper som korresponderer 

med de ulike konfirmantgruppene vi har. Her sendes det ut meldinger, påminnelser og 

invitasjoner til ulike arrangement. Den samme informasjonen blir sendt til foresatte, men via 

mail. På denne måten får vi direkte kontakt med konfirmantene og kan svare raskt på ulike 

spørsmål de måtte ha angående informasjonen som ble sendt ut. Vi benytter oss også av 

Instagram for å opprettholde kontakt med andre ungdommer, samt tidligere konfirmanter. 

Frivillighet:  

Som nevnt tidligere stiller ungdommene opp på kurskvelder, men også som ledere på ulike 

aktiviteter. Denne gruppen viser stor innsatsvilje og engasjement for ungdomsarbeidet. 

Dette engasjementet ønsker vi i større grad også se for andre områder i menighetsarbeidet. 

Foresatte fra ULK’ene, samt konfirmantene, viser også engasjement, men vanligvis ikke før 

de blir spurt. Det kan være et område vi kan utvikle oss på i fremtiden. 

 

7.4 MÅL OG UTFORDRINGER FOR 2018 

Se handlingsplan for flere detaljer. 

Kvalitet:  

- Øke oppslutningen rundt konfirmasjon til 65 % av årskullet 

- 25 % av konfirmantkullet engasjerer seg i ungdomsarbeidet etter konfirmasjon 

- Tilby konfirmantopplegg der fellesskapet dyrkes frem mye tydeligere 

- Utvikle et diakonalt tilbud for ungdom / konfirmanter med naturen som ramme, med 

fokus på livsmestring og fellesskapsopplevelser, og der ungdommenes spørsmål og 

undring står i fokus.  

- Engasjere ungdommene for misjonsprosjektet i Brasil. Samle inn penger til prosjektet 

i slummen i Pestano.  

- Utvikle et samtaletilbud for ungdom. 

Kommunikasjon:  

- Kontinuerlig fokus på kvalitet og oppdatering av nettsider og bruk av sosiale medier. 

- Mer synlig i media i for- og etterkant av større arrangementer/ leirer.  

Frivillighet: 

- Øke antall aktive ungdomsledere fra ca. 15 til 20.  

- Øke antall ungdomsledere som også deltar i annet menighetsarbeid 

- Videreføre satsing på ungdomsutvalget og gi ungdommene lederansvar  
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8 TEMAOMRÅDE: ANNET MENIGHETSARBEID / TILBUD FOR 

VOKSNE 

8.1 GENERELT OM ANNET MENIGHETSARBEID / TILBUD FOR VOKSNE 

Voksne har et generelt tilbud gjennom gudstjenestearbeid og korvirksomhet. Konkrete tiltak 

utover dette har som formål å styrke fellesskap, utfordre til tro og tanke, og stimulere alle 

sanser Gud har gitt oss til å erfare skaperverket. 

8.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

- Vi vil styrke bruken av Smia som arena for voksent fellesskap  

- Vi vil videreføre eksisterende tiltak  

8.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Tankesmia 

Tirsdag formiddag i Smia. Lunsj på torget, tidebønn i kapellet og samtale. En gruppe frivillige 

leder tiltaket; som også er viktig for Babysang, da de ordner lunsj for dem. Oppmøtet er på 

10-15. Staben legger ofte sin lunsj til torget den dagen, og det er et fint møtepunkt mellom 

lønnede og ulønnede medarbeidere. Samtalen etter tidebønnen har i blant eksterne 

innledere, og iblant gjøres det av deltagerne selv. 

Menn i Frogn: 

‘Menn i Frogn’ er åpne temamøter for menn i alle aldre og arrangeres på Smia. Et vidt 

spekter av temaer fra livets mange sider blir berørt, og det sosiale samværet over et 

kveldsmåltid settes høyt. I 2017 ble det arrangert syv samlinger. Oppmøtet varierte fra 10 til 

15 personer. 30 navn står på 

epostliste og får tilsendt 

påminnelser og program.  

«Forskerblikk på Bibelen»  

Foredragsserien «Forskerblikk på 

Bibelen» fortsatte med fem 

samlinger våren 2017 med fokus på 

Det nye testamentet. Bibelforsker og 

MF-stipendiat Matthew Monger 

hadde det faglige ansvaret og 

foreleste selv på tre av kveldene. To 

kvelder hadde eksterne forelesere. 

Hver kveld bestod av to 

forelesningstimer med kaffepause. 

Formålet har vært å gi utvidet 
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kunnskap om Jesus og et innblikk i nyere bibelforskning. Det har vært stor interesse og godt 

oppmøte på samlingene. Tiltaket tar en pause høsten 2017, men er tenkt videreført. 

Stille andakt i Smia kapell 

Høsten 2017 ble det arrangert Stille andakt i Smia kapell to torsdager i måneden kl. 20.00. 

Samlingen innledes med en Jesus-fortelling fra Bibelen, etterfulgt av bønn, Jesus-meditasjon 

og stillhet. Samlingen varer en halv time og ledes av frivillige. Kapellet var åpent en halv time 

før og etter samlingen. 

Åpen kirke 

Sommeren 2017 ble Drøbak kirke holdt åpen på dagtid på onsdager (kl. 11.00–17.00) i 

perioden 29. juni–17. august. Ludolf Bjelland var ansvarlig for organiseringen av Åpen Kirke 

og en stor gruppe frivillige har vært kirkeverter. Kirkevertene har fått en enkel opplæring om 

Drøbak kirkes historie og utsmykning, og de er behjelpelig med litt informasjon til 

besøkende. Åpen kirke hadde ca. 1100 besøkende fra 24 ulike land i 2017, og 

tilbakemeldingene fra gjestene er svært positive. De besøkende er både lokale innbyggere i 

kommunen og tilreisende norske og utenlandske gjester. Mange ønsker en stille stund i 

kirken, mens andre er kort innom. Informasjonsbrosjyrer finnes på norsk, engelsk og tysk. 

Misjons- og hyggetreff på Hospitalet 

Siste torsdag i måneden ble det arrangert det misjonstreff på Hospitalet med samtale, enkel 

formiddagsmat og innsamling til menighetens misjonsprosjekt i Brasil. Misjonstreffet 

arrangeres av Drøbak misjonsforening (NMS). 

Smågrupper: 

Det er flere selvstendige bibel- og samtalegrupper, bønnegrupper, misjonsforeninger o.l. i 

menigheten. Disse drives av frivillige, som på ulike måter har forbindelse til menigheten. 

Noen av gruppene er knyttet til frivillige organisasjoner. 

Kristne fellesmøter: 

Disse avholdes av en egen selvstendig komité i Frelsesarmeens lokaler, men nevnes allikevel 

her siden det er et godt økumenisk arbeid. En søndagskveld i måneden inviteres talere fra 

ulike sammenhenger. Menighetens prester er innimellom talere her.   

 

8.4 MÅL OG UTFORDRINGER FOR 2018 

- Videreføre eksisterende tilbud 

- Skoleåret 2018-19: Fire «Forskerblikk» i semesteret.  

- Arrangere studietur/temareise for voksne i løpet av 2018. 

- Vi ønsker å etablere flere smågrupper eller bibelgrupper; gjerne knyttet opp mot 

praktiske oppgaver i gudstjenestelivet.   
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9 TEMAOMRÅDE: DIAKONI - OMSORG FOR MENNESKER OG 

NATUR 

9.1 GENERELT OM DIAKONI 

Diakoni handler om hvordan vi forholder oss til og verner om skaperverket. Mennesket er en 

del av skaperverket!  

Diakoniarbeidet omfatter både allmenn diakoni og organisert diakoni. Allmenn diakoni er 

hvordan diakonien kommer til uttrykk i kirkens alminnelige arbeid, hvordan kirken møter 

mennesker og forholder seg til omgivelsene. Organisert diakoni er spesielle tiltak overfor 

spesielle grupper og behov. «Organisert diakoni» er på mange måter identisk med tidligere 

tiders forståelse av diakonibegrepet. En bevisstgjøring av det utvidete diakonibegrepet er 

sentralt for diakoniutvalget.  

9.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

Se diakoniplan og handlingsplan. Av konkrete mål nevnes spesielt: 

- Vi ville lage en ny plan for frivillighet i menigheten 

- Vi ville satse på ungdomsdiakoni ved bl.a. å utvikle et samtaletilbud for ungdom og 

utvikle et diakonalt tilbud med fokus på livsmestring og fellesskapsopplevelser i 

naturen 

- Vi ville arbeide for økt miljøbevissthet og godkjenning som Grønn kirke 

9.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Diakoniutvalget har i 2017 bestått av Jorunn Bakken, Anne Margrethe Eide og Gjermund 

Stormoen. Dessuten er prostidiakon Atle Eikeland fast med på diakoniutvalgets møter. 

Utvalget har hatt 8 møter og har behandlet 45 saker.  

Mesteparten av det diakonale arbeidet i menigheten skjer som allmenn diakoni og 

gjennomføres av personer uten direkte tilknytning til diakoniutvalget. Aktivitetene omtales 

derfor også andre steder i menighetens årsrapport. «Når kaffen er viktigere enn andakten er 

det diakoni» er det sagt. Dette viser at diakonien er en integrert del av menighetens arbeid 

uten at man tenker over hva som er hva. Slik ønsker vi det skal være.  

Av aktiviteter som i vesentlig grad er av diakonal karakter kan nevnes: Juletrefest i 

samarbeid med bygdekvinnelaget, Skaperverkets dag, Babysang, Tankesmia (arrangeres 

tirsdag formiddag med noe varierende oppslutning, 10-15 personer), Menn i Frogn, 

Supertorsdag, Misjonstreff på Hospitalet (har tatt over etter hyggetreffet som er avviklet), 

Kirkekaffe og matservering etter gudstjenester som fellesskapsskapende tiltak (særlig 

Smiagudstjenesten bør fremheves). 

I forhold til menighetens strategiske satsingsområder nevnes også følgende diakonale tiltak: 

  



18 

 

Kvalitet:  

- Det diakonale arbeidet er styrket gjennom ny diakoniplan og et notat om fornyet 

frivillighetsstrategi som fortsetter i 2018. 

- Høsten 2017 ble det nedsatt et grønt utvalg i soknet. Etter initiativ fra diakoniutvalget 

ble det også etablert et grønt prostiutvalg med deltakelse fra alle fellesrådene. 

- Det er utarbeidet plan for «grønne konfirmanter» der alle konfirmanter blir med på 

minst en ettermiddagstur i skogen med samtale og bevertning. 

- Prostidiakonen utfører et viktig diakonalt arbeid, bl.a. som medlem i Frogn 

kommunes kriseteam, leder en livssynsgruppe på «Murhuset» (dagsenter i regi av 

Enhet for rus og psykisk helse), har kontakt med Haukåsen bolig om livssynsutøvelse 

for psykisk utviklingshemmede, deltar i nettverksmøter mellom kreftkoordinator, 

demenskoordinator, eldrekoordinator, frivilligsentralen og frisklivssentralen. 

(Prostidiakonen leverer egen årsrapport.) 

- Fra 1. januar 2017 var menigheten uten soknediakon. Den reduksjonen i faglighet og 

kapasitet som dette medførte, ble løst ved at Gjermund Stormoen fikk et 

tidsavgrenset deltidsengasjement for menigheten. 

Kommunikasjon:  

- Deltakelsen ved noen arrangement kunne vært bedre. Diakoniutvalget ser det som 

en utfordring å gjøre menighetens tilbud bedre kjent. 

Frivillighet:  

- Diakonien ledes og drives av frivillige i diakoniutvalget og grønt utvalg 

- Det er mange frivillige i menigheten. For å sikre bedre ivaretakelse av disse, har 

diakoniutvalget startet arbeidet med en frivilligstrategi og en frivilligpolitikk. 

 

9.4 MÅL OG UTFORDRINGER FOR 2018 

Vi vil arbeide målbevisst for å realisere vedtatt handlingsplan og målene som er satt i 

diakoniplanen. Følgende strategiske tilnærming prioriteres: 

 

Kvalitet:  

- Vi vil gi ansatte og frivillige undervisning om diakoni 

- Vi vil styrke samarbeidet med relevante avdelinger og faggrupper i prostiet, 

kommunen og lokalsamfunnet forøvrig. 

Kommunikasjon:  

- Vi vil gjøre det diakonale arbeidet bedre kjent for aktuelle brukere gjennom 

Kirkenytt, sosiale medier, nettsider o.a. 

Frivillighet:  

- Vi vil fortsette arbeidet med en ny frivillighetspolitikk og sette denne ut i livet  
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10 TEMAOMRÅDE: MISJON 

10.1 GENERELT OM MENIGHETENS MISJONSENGASJEMENT 

Siden 2007 har Drøbak og Frogn menighet hatt samarbeidsavtale med NMS om støtte til 

Brasil. Fra 2014 har de innsamlede midlene gått til en et kirkelig hjelpesenter i Pestano i det 

sørlige Brasil. En gruppe ungdommer fra Drøbak/Frogn har besøkt dette senteret ved 

oppstarten av prosjektet. 

10.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

- Innsamlingsmål for 2017 var på kr 50.000 

- Ta imot to brasilianske Hald-studenter for praksisperiode i menigheten 

10.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Det ble totalt samlet inn kr 50.797 til misjonsprosjektet i 2017. Dermed har vi nådd målet på 

kr 50.000. Misjonsforeningen i Drøbak og Drøbak Gospel har bidradd med store beløp. 

Det ble arrangert Brasilkveld på Smia på en 'supertorsdag' med brasiliansk mat, konsert med 

barnekorene, utlodning og informasjon om Pestano. 

Misjonsutvalget deltok med stand på Frodige Frogn markedet på Folkvang. Her var det 

barneaktiviteter og informasjon om misjonsprosjektet og menigheten generelt. 

Misjonsforeningen i Drøbak har arrangert 'misjons- og hyggetreff' på Hospitalet en gang i 

måneden. 

Også i 2017 gikk ofringen på prostiets Pinsefest til Drøbak og Frogns misjonsprosjekt. 

Menigheten fikk ikke tildelt studenter fra Hald dette året. 

10.4 MÅL OG UTFORDRINGER FOR 2018 

Kvalitet:  

- Vi vil samle inn kr 50.000 til NMS/Brasil også i 2018.  

Kommunikasjon:  

- Vi vil formidle informasjon om misjonsprosjektet både på hjemmesiden, kirkens 

Facebook-side og Kirkenytt 

- Vi vil ha plakat som viser oppdatert innsamlingssum i kirkene 

- Vi vil holde tett dialog med de frivillige som driver senteret i Pestano 

Frivillighet:  

- Vi vil utvide misjons- og solidaritetsutvalget med 1-2 nye medlemmer  
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11 TEMAOMRÅDE: MUSIKK OG KULTUR 

11.1 GENERELT OM MUSIKK OG KULTUR 

Musikk og kultur har plass i de fleste kirkelige handlinger og i mange av aktivitetene i regi av 

kirken. Kantor og menighetsmusiker samarbeider tett med trosopplærer og mange frivillige i 

det musikalske arbeidet.   

11.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

Av en rekke mål i handlingsplanen nevnes spesielt: 

- Kartlegge hva som finnes av frivillige musikere i menigheten og gjennomføre øvelser 

og inspirasjonskvelder for disse 

- Delta i utviklingen av musikalsk uttrykk i Smia-gudstjenesten 

- Gjøre barnekorene bedre kjent og styrke det sosiale miljøet 

- Sette opp musikal/konsert for barnekor en gang i året 

11.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Gudstjenester: Kirkemøtet kom i 2017 med nye musikalske serier for faste og fest. Disse har 

vi tatt i bruk i Drøbak og Frogn under faste- og festtid. Menighetsrådet og menigheten har 

bedre forutsetning for å avgjøre hvilke liturgiske serier man skal ta i bruk, når man har 

erfaring med melodiene. Utover det har man etterstrebet musikalsk/liturgisk flyt i 

gudstjenestene ved bl.a. å integrere kor og solister i de liturgiske leddene, istedenfor å legge 

solomusikk som vedlegg i en allerede etablert liturgi. På høytidsdager o.l. deltar ofte 

messingblåsere, solister, kor el.l. i gudstjenesten. 

Drøbak kantori dirigeres av kantor Hans Martin Molvik, øver i Drøbak kirke og har for tiden 

22 faste medlemmer. Medlemstallet øker etter en periode med lav oppslutning. Koret har 

hatt et variert program med fire konserter og deltakelse på seks gudstjenester. 

Julekonserten med St.Hallvard-guttene var et av årets høydepunkter. Sangere fra kantoriet 

har deltatt som forsangere på 15 gudstjenester. Drøbak kantori har eget styre og eget 

regnskap. 

Drøbak gospel dirigeres av menighetsmusiker Linda K. Skyttemyr, øver i Frogn kirke og har 

ca. 60 medlemmer. I mars ble det arrangert en seminardag med Hans Olav Baden, hvor også 

gospelgruppen Glam og gospelkoret Korstrand deltok. Foruten forsangertjeneste og 

deltakelse på flere gudstjenester, har kortet hatt konsert med den lokale artisten Paulin 

Voss, egen sommerkonsert i Smia, jubileumskonsert med det lokale koret Scala, og tre 

utsolgte julekonserter i Drøbak kirke. Drøbak gospel har eget styre og eget regnskap. 

Menigheten har to barnekor, Drøbak Soul Children og Drøbak og Frogn Barnegospel. 

Drøbak Soul Children er et kor for barn i 4.-8. klasse og dirigeres av Linda K. Skyttemyr. Koret 

er tilsluttet Soul Children-bevegelsen i Normisjon, som har ca. 200 kor i Norge og 100 kor i 

utlandet. Drøbak Soul Children inngår i Supertorsdag og øver ukentlig i Smia kapell. Koret 
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hadde 4-6 medlemmer ved årsskiftet. Soul Children avsluttet vårsemesteret med en 

sommerkonsert i Smia kapell for familie og venner.  

Drøbak og Frogn Barnegospel er for barn i 1.-3. klasse og dirigeres av Svanhild Moen Refvik. 

Koret hadde ca. 15 medlemmer ved årsskiftet. Koret er innmeldt i KFUK-M. Våren 2017 

deltok Barnegospel på oppsetningen av en minimusikal for 3-åringer om Noahs ark.  

Begge barnekorene deltok med sang på Brasiliansk aften, juletrefest, ‘Vi synger julen inn’ og 

med en egen julekonsert. 

Instrumenter: 

Orgelet i Drøbak holder god stand. Orgelet i Frogn fungerer ikke i 2. manual og deler av 

pedalen når luftfuktigheten blir lav. Reparasjon vil koste ca. 400.000 kroner. Flyglene i 

kirkene er stemt og vedlikeholdt. Luftfuktigheten i Drøbak kirke kan påvirke instrumentene 

og må overvåkes kontinuerlig. Orgel og piano i Smia kapell fungerer bra. Drøbak gospel har 

investert i en utvidelse av lydanlegg i Drøbak kirke. Dette er med på å løfte kvaliteten på 

lyden under konsertene koret har. 

Adventsfestivalen  

En vellykket adventsfestival med 15 konserter gikk av stabelen fra 1. søndag i advent til 2. 

juledag. Målet med festivalen er å sette fokus på advent gjennom et variert, musikalsk og 

oppbyggelig program i kirken. Festivalprogrammet og julens gudstjenester ble kunngjort 

gjennom en fin folder som ble distribuert til alle husstander. Totalt antall tilhørere var 2090 

fordelt på 15 konserter. Syv av konsertene hadde over 100 tilhørere. Årets høydepunkter var 

konsertene med Ole Paus, Iver Kleive og Sigmund Groven. 

 

11.4 MÅL OG UTFORDRINGER FOR 2018 

Kvalitet:  

- Vi vil fortsette å arbeide med musikalsk utvikling – i korarbeidet, på gudstjenestene 

og andre arrangement. 

- Arbeide for gode rutiner for stemming av instrumentene i kirkene og Smia. 

Kommunikasjon:  

- Vi vil fortsette arbeidet med å gjøre barnekorene synlige, gjennom kontinuerlig fokus 

på PR for korene og enkeltarrangement korene deltar på. 

- Fortsette å legge ut videoer og klipp på Facebook fra hendelser og arrangementer. 

Frivillighet:  

- Vi vil kartlegge hva som finnes av frivillige musikere og sangere i menigheten 

- Gjennomføre øvelser og inspirasjonskvelder for frivillige sangere og musikere 

- Rekruttere flere musikere til gudstjenester og annet menighetsarbeid innenfor 

forskjellige sjangre, nivå og aldersgrupper 

- Arbeide med foreldregruppen i Soul Children for å styrke og opprettholde det sosiale 

samholdet i Soul Children.   
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12 TEMAOMRÅDE: ØKONOMISTYRING 

12.1 GENERELT OM ØKONOMIFORVALTNINGEN 

Drøbak og Frogn sokn følger gjeldende Forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige 

fellesråd og menighetsråd i Den norske kirke, samt lokalt økonomireglement. Regnskapet 

føres av Frogn kommune og revideres av Follo distriktsrevisjon IKS. Soknet får det meste av 

sine drifts- og investeringsmidler fra kommunen i henhold til kirkelovens § 15. 

Rullerende økonomiplan for fire år ble vedtatt i 2017 og skal revideres årlig. 

12.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

- Intensivere bruk av moderne betalingsløsninger 

- Ta i bruk ny programvare for fakturering 

- Øke innsamlinger, gaver og fast givertjeneste med 10 % årlig. 

- Styrke disposisjonsfondet med et langsiktig mål om 10 % av samlet lønnsmasse, 

tilsvarende ca. 600.000 kroner 

12.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Årsregnskapet 2017 for Drøbak og Frogn sokn er godkjent med et mindreforbruk 

(overskudd) på kr. 216.159. 

Det er et godt og stabilt samarbeid mellom kirken og Frogn kommune. Økning i det 

kommunale rammetilskuddet følger lønnsutviklingen i samfunnet og var på til sammen kr. 

6.105.000 til drift og kr. 1.100.000 til investering. I tillegg ble det bevilget kr. 400.000,- til 

beskjæring og felling av syke og/eller farlige trær på kirkegårdene. Summen av statlige 

tilskudd var på kr. 871.503, hvorav kr. 835.000 var til trosopplæring. 

Det ble samlet inn kr. 232.523,- i offer, fordelt på kr. 110.723 til egen virksomhet og kr. 

121.800,- til andre formål. Dette er en økning på ca. 1,5 % fra året før. Konfirmantenes 

fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp innbrakte kr. 132.613. Det er en oppgang på hele 

35 % fra foregående år. 
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Antall faste givere var 34 ved utgangen av 2017. Disse gav til sammen kr. 110.500,-. I forhold 

til definerte mål for 2017, må vi dessverre konstatere at fast givertjeneste har en nedgang på 

22,1 % mot en målsetning om 10 % oppgang. 

Pengehåndtering og regnskapsrutiner blir stadig effektivisert. Kontanter og til en viss grad 

fakturering erstattes mer og mer med Vipps. Alle bilag skannes og behandles elektronisk. 

Etter at Sparebank1 la ned sin nattsafe i Drøbak sentrum, ble det inngått ny nattsafeavtale 

med Loomis på Drøbak City. Store gebyrer for avlevering av kontanter er en utfordring. 

Status for måloppnåelse på våre tre strategiske satsingsområder: 

Kvalitet:  

- Intensivert bruk av elektroniske betalingsløsninger gir resultater. Både fakturering og 

bruk av kontanter går ned til fordel for betaling via Vipps! 

- Målet om å ta i bruk ny programvare til fakturering ble dessverre ikke nådd og 

prioriteres høyt i 2018.  

Kommunikasjon:  

- Det store nedgangen i fast givertjeneste indikerer at vi ikke har vært gode nok på 

informasjon til giverne. 

- Gjennom våre nye internettsider skal informasjonen om betalingssatser til brukere av 

kirker og gravplasser være oversiktlig, god og forutsigbar. 

Frivillighet:  

- Kirkevergen samarbeider tett med økonomi- og eiendomsutvalget, som med sine 

frivillige medlemmer bidrar med svært viktig fagkompetanse innen økonomi og 

eiendomsforvaltning. 

 

12.4 MÅL OG UTFORDRINGER FOR 2018 

Rullerende økonomiplan gir føringer for de kommende fire årene. Det er fremdeles et mål å 

styrke disposisjonsfondet noe. Menighetsrådet ønsker også å videreføre årets ordning med 

en barne- og ungdomsarbeider i 50 % stilling. I den forbindelse er det behov for en styrket 

givertjeneste.  

 

Kvalitet:  

- Vi vil ta i bruk ny programvare for fakturering  

Kommunikasjon:  

- Vi vil gi oftere og mer konkret informasjon om hvordan givertjenesten disponeres.  

Frivillighet:  

- Vi vil utfordre flere til å bli faste givere til menighetens arbeid.  
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13 TEMAOMRÅDE: GRAVPLASS, KIRKER OG ANDRE 

EIENDOMMER 

13.1 GENERELT OM EIENDOMMER OG GRAVPLASSER 

Kirker og andre eiendommer 

Menigheten har Drøbak kirke (1776) med 335 plasser, Frogn kirke (1999) med 240 plasser, 

tilgang til storsal i Smia flerbrukshus (2016) med 280 seter, samt eksklusiv bruksrett til 

kontorlokaler og kapell i Smia med 70 plasser. Dal menighetshus tilhører menigheten og 

lånes for tiden ut til Nesodden Røde Kors. 

Kirken har også en særstilling i forhold til bruk av Drøbak hospital (jfr. Dep.skr. 3.7.1970), 

som benyttes til søndagsskole, kirkekaffe, formiddagstreff/misjonstreff, enkelte samlinger 

for konfirmanter o.a. Soknepresten er permanent medlem av driftsstyret for Hospitalet.  

Kirkegårder/gravplasser 

Kirken er gravferdsmyndighet for hele befolkningen og forvalter gravplassene ved Drøbak 

kirke og Frogn kirke. Det er nesten ingen ledige enkeltgraver i Drøbak, men kapasiteten på 

navnet minnelund er foreløpig god. Gravplassen i Frogn har både kistegraver og urnegraver. 

Antall ledige graver er til sammen ca. 800, som tilsvarer 5 % av innbyggertallet i kommunen. 

På gravplassen i Frogn er det anlagt et felt hvor det tas spesielt hensyn til gravferdsskikker 

innen andre religioner og livssyn. Der er også en anonym minnelund. 

13.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

- Ferdigstille trepleieprosjekt på begge kirkegårdene 

- Ferdigstille inngangsparti med universell utforming til Drøbak kirke 

- Rehabilitere bårekapell ved Drøbak kirke 

- Ny-asfaltere gangstier rundt Drøbak kirke 

- Flytte brannslangeskap fra alterpartiet i Smia kapell 

13.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Kirker og kirkegårder 

Viktige milepæler ble nådd i 2017, da både trepleieprosjektet på kirkegårdene, bygging av ny 

trapp med universell utforming til Drøbak kirke og ny-asfaltering av gangstiene rundt Drøbak 

kirke ble ferdigstilt. Rehabilitering av bårekapellet og publikumstoalett til Drøbak kirke ble 

også prosjektert, men arbeidet kommer først i gang i 2018.  

Dal menighetshus 

Dal menighetshus har stått tomt i mange år. Det er til gjensidig nytte og glede at Nesodden 

Røde Kors våren 2017 inngikk kontrakt med Drøbak og Frogn sokn om lån av huset, mot at 

de står for nødvendig innvendig vedlikehold. Menigheten har i den forbindelse tømt huset 

for gammelt inventar og foretatt mindre reparasjoner på vannpumpe og elektrisk anlegg. 
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Gravplasser 

Det har i 2017 vært gjennomført 112 gravferder (kiste- eller urnenedsettelser) i Frogn, 

fordelt på ca. 82 % urner og 18 % kister (mot 80/20 i 2016).  På Drøbak kirkegård ble det satt 

ned 71 urner, hvor av 15 på navnet minnelund (mot 8 i 2016). På Frogn ble det satt ned 20 

kister og 21 urner, hvor av 1 på anonym minnelund. Pr. 1.1.2018 var det ca. 10-15 ledige 

graver på Drøbak kirkegård og i underkant av 800 ledige graver på Frogn kirkegård. 

Kvalitet:  

- Kirkegårdene fremstår som verdige, pene og trygge. Kirkene er godt vedlikeholdte og 

fungerer godt til kirkelige handlinger, konserter m.m. Gjennom gode fagfolk har både 

trepleieprosjektet og bygging av nytt inngangsparti til Drøbak kirke blitt utført med 

høy kvalitet og til glede for mange. Vi ønsker en bærekraftig forvaltning av 

skaperverket og vil ta miljøhensyn i drift av kirker og kirkegårder/gravplasser. 

Kommunikasjon:  

- Kirkevergen har en god dialog med Frogn kommune om forvaltning av kirkene og 

gravplassene. Spesielt nevnes et konstruktivt og godt samarbeid om bygging av nytt 

inngangsparti til Drøbak kirke. 

- Det har vært krevende å få en god kommunikasjon og fremdrift i tiltak knyttet til 

Smia flerbrukshus (skilting, belysning, kontorlandskap, flytting av brannslangeskap 

m.m.). Det synes vanskelig å få fattet vedtak, og saker blir stadig utsatt.  

Frivillighet:  

- Økonomi- og eiendomsutvalget har to frivillige medlemmer som bidrar med viktig 

fagkompetanse innen økonomi og byggforvaltning. Det ble også gjennomført en 

ryddedugnad på Dal menighetshus i forbindelse med at bygget ble lånt ut til 

Nesodden Røde Kors. 

13.4 MÅL OG UTFORDRINGER FOR 2018 

Drøbak: 

- Rehabilitere bårekapell og offentlig toalett til kirken 

Frogn: 

- Rullestolrampe til Frogn kirke (2018) 

- Ny navnet minnelund og oppgradering av anonym minnelund i Frogn (2018) 

Smia: 

- Flytting av brannslangeskap fra alter-partiet i kapellet 

- Utvendig belysning og skilting 

- Tak over inngangsparti til kapellet 

Dal menighetshus: 

- Utvendig maling (2018)  
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14 TEMAOMRÅDE: KOMMUNIKASJON 

14.1 GENERELT OM ARBEIDET MED UTADRETTET KOMMUNIKASJON 

Kommunikasjon handler både om å kommunisere Bibelens budskap, og om å gjøre kirkens 

aktiviteter kjent for folk. Drøbak og Frogn menighet har nettstedet kirken.no/frogn, en egen 

Facebook-side og utgir Kirkenytt til alle husstander i kommunen tre ganger i året. 

14.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

- Utvide kommunikasjonsutvalget med 1-2 medlemmer hvor av minst en ungdom. 

- Lage en guide for bruk av Facebook og retningslinjer for ansvarsfordeling. 

- Få etablert en redaksjonskomite for Kirkenytt. 

- Lage en grafisk profil for alt som produseres av trykksaker og profileringsartikler. 

- Løfte fokus på bruk av lokalavisen og felles kirkelig profilering i prostiet 

14.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Nettsider: 

Våren 2017 fikk menigheten nye internettsider levert fra Kirkepartner IKT. Den nye 

webløsningen, som synes å fungere svært godt, er etter samme mal som sidene til 

Kirkerådet, bispedømmet og etter hvert flertallet av menigheter i den norske kirke.  

Sosiale medier: 

Parallelt med at menigheten fikk nye internettsider, ble det også laget en offisiell Facebook-

profil for Drøbak og Frognmenighet. Ungdomsarbeidet bruker også andre sosiale medier 

som Instagram og Snap. Kirkekontoret erfarer at bruk av sosiale medier er viktig for å nå ut 

til flere med kirkens tilbud. 

Bruk av papiraviser: 

Ukentlig annonsering av gudstjenester i Aftenposten, Vårt Land og Amta fortsetter som før. 

Søndagsskolen og misjonstreffet på Hospitalet annonseres i Amta. Ved større arrangementer 

og begivenheter blir det bestilt egne annonser i lokalavisen, men man må hele tiden vurdere 

nytten opp mot pris. Gratisoppføring på «Det skjer i Drøbak» er viktig. 

Kirkenytt: 

Menighetsbladet ‘Kirkenytt’ kommer ut med tre nummer i året. Bladet blir trykt i 7000 

eksemplarer og distribueres til alle husstander i kommunen. Bladet blir produsert på 

kirkekontoret, grafisk layout og trykk utføres av Østfold Trykkeri, og det distribueres av Follo 

distribusjon. Programfolder for påskeprogram og adventsfestival deles ut sammen med 

Kirkenytt. Bladet ble subsidiert med ca. 52.000 kroner i 2017. 

Strategiske satsingsområder: 

Kvalitet på internettsider og Kirkenytt er bra, men det har vært vanskelig å rekruttere 

frivillige til å være med i kommunikasjonsutvalget.  
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14.4 MÅL OG UTFORDRINGER FOR 2018 

 

Kvalitet:  

- Vi vil være synlige i media og tilgjengelige for våre brukere  

- Vi vil være gjenkjennelige gjennom en tydelig og helhetlig profil. Lage en grafisk profil 

for alt som produseres av trykksaker og profileringsartikler. 

Kommunikasjon:  

- Vi vil bedre rutinene 

for toveis-

kommunikasjon 

gjennom sosiale 

medier  

Frivillighet:  

- Vi vil utvide 

redaksjonskomiteen 

for Kirkenytt med 2-3 

medlemmer 

- Vi vil oppnevne et eget 

kommunikasjonsutvalg 
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