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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 har Drøbak og Frogn menighet valgt 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 eller 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, misjons- og solidaritetsutvalg, trosopplæringsutvalg, ungdomsutvalg og grønt 

utvalg. 

3.2 MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING 

Menighetsrådet har følgende sammensetning: 

Faste medlemmer: Varamedlemmer: 

Kåre Grumstad, leder 

Kate Iren Høyem, nestleder 

Oddrun Bøhlerengen 

Morten Tvedt 

Hege Kristoffersen Solberg 

Elin Henriksen Billing 

Dag-Kjetil Hartberg, sokneprest 

 

Bare i fellesrådssaker: 

Bente Bjerknes, repr. for Frogn kommune 

Hege Fagermoen, prost i Søndre Follo 

 

1. Jorunn Bakken 

2. Reidar Stenseth (permisjon) 

3. Jorunn Holter (permisjon) 

4. Geir Åge Sneis 

5. Jannicke Sandal 

 

 

 

 

Sigbjørn Kvistad, personlig vara for 

kommunal representant i fellesrådet 

 

 

3.3 MØTER I MENIGHETSRÅD OG FELLESRÅD 

Drøbak og Frogn menighetsråd /kirkelige fellesråd hadde 6 møter i 2018. Rådet behandlet til 

sammen 55 saker i løpet av året, hvorav 37 var fellesrådssaker. 

Av viktige saker kan nevnes: 

- Ny personalhåndbok (sak 29/18) 

- Stenging for tildeling av nye graver på kirkegården ved Drøbak kirke (30/18) 

- Høring om ny kirkeordning for Den norske kirke (48/18) 

 

3.4 MØTER MELLOM KIRKEN OG KOMMUNEN 

I anledning prostens årlige besøk til soknet den 22.6.2018, ble det arrangert et møte mellom 

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

prostidiakon. Kommunen fremhevet viktigheten av kirkens arbeid i lokalsamfunnet. Det gode 
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samarbeidet kirken og kommunen ble på flere området belyst, både diakonale tiltak og felles 

bruk av Smia flerbrukshus. Prosten påpekte viktigheten av å synliggjøre kapellet og kirkens 

tilstedeværelse i Smia. 

 

3.5 PERSONAL 

Drøbak og Frogn sokn hadde i 2018 en fast stillingsramme på ca. 12 årsverk, hvorav 3 er 

prester tilsatt av Borg bispedømme. I tillegg til de faste stillingene, har soknet engasjert noen 

personer på deltid innen diakoni og barne- og ungdomsarbeid. Menighetsmusiker Linda K. 

Skyttemyr sluttet i 2018, og Svanhild Moen Refvik byttet stilling fra trosopplærer til 

menighetsmusiker. Prostidiakonen deles med resten av Søndre Follo prosti. 

 

Stilling  % Stillingsinnehaver 

Sokneprest  100 % Dag-Kjetil Hartberg 

Kapellan  100 % Camilla Kofoed-Steen  

Kapellan  100 % Andreas Skolt Iversen 

Kirkeverge  100 % Per Ørjan Aaslid 

Saksbehandler  100 % Govert van den Brink 

Kontorsekretær  50 % Randi Flock 

Prostidiakon  25 % Atle Eikeland 

Kirketjener  100 % Jan-Helge Ljøstad 

Kirkegårdsarbeider  60 % Antoni Zolnierkiewicz 

Kirkegårdsarbeider  100 % Marit Andresen 

Kantor  100 % Hans Martin Molvik 

Men.musiker (inkl. Drøbak Gospel) 80 % Linda K. Skyttemyr (til 13. aug.) 

(bare dirigent for Drøbak gospel) 15 % Linda K. Skyttemyr (13. aug.-31. des.) 

Trosopplærer (menighetspedagog) 80 % Svanhild Moen Refvik (til 1. nov.) 

Menighetsmusiker  80 % Svanhild Moen Refvik (fra 1. nov.)  

Menighetspedagog  100 % Tracy Steller (fra 1. nov.) 

Ungdomsprest  100 % Maria Ådland Monger (i permisjon) 

Diakonimedarbeider  20 % Oddrun Bøhlerengen (sep.-des.)  

Barne- og ungdomsarbeider  30 % (ca.) Sarah Emilie Jonhaugen 
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3.6 RÅD OG UTVALG I DRØBAK OG FROGN MENIGHET 

   

Råd og utvalg Fornavn Etternavn 

Menighetsråd Kåre Grumstad 

  Oddrun  Bøhlerengen 

  Hege Kristoffersen Solberg 

  Elin Henriksen Billing 

  Kate Høyem 

  Morten Tvedt 

  Jorunn Bakken 

  Dag-Kjetil Hartberg 

  Bente Bjerknes 

  Sigbjørn Kvistad 

      

Gudstjenesteutvalget Dag-Kjetil Hartberg 

  Magnar Bøhlerengen 

  Elin Henriksen Billing 

  Hans Martin Molvik 

  Anne Eikli 

      

Diakoniutvalget Jorunn Bakken 

  Gjermund Stormoen 

  Anne Margrethe Hoel Eide 

  Camilla Kofoed-Steen 

  Mette Lilleeng 

  Atle Eikeland 

      

Trosopplæringsutvalget / barneutvalget Tracy  Steller 

  Andreas Skolt Iversen 

  Maria Ådland Monger 

  Kate Høyem 

  Hilde Løwén Grumstad 

  Siv Kjelsås Kvinge 

  Cesilie  Nielsen Skaslien 

  Eirin Ulvestad 

      

Ungdomsutvalget Oddrun Bøhlerengen 
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  Caroline Grimsrud 

  Henrik Bøhlerengen 

  Sarah Emilie Jonhaugen 

  Emilie Paulsberg Stenrud 

  Thomas Lorentzen 

      

Misjon- og solidaritetsutvalget Hege Kristoffersen Solberg 

  Govert Van den Brink 

  Bjørg Andersen 

  Aleksander Øiestad 

      

Redaksjonskomité Kirkenytt Govert van den Brink 

    

      

Økonomi- og eiendomsutvalget Per Ørjan Aaslid 

  Morten Tvedt 

  Govert Van den Brink 

  Torgeir Dahle 

      

Administrasjonsutvalget Kåre Grumstad 

  Bente Bjerknes 

  Per Ørjan Aaslid 

  Ansattes representant NN 

      

Grønt utvalg Gjermund Stormoen 

  Oddvar Tjugen 

  Svend Olav Aagedahl 

  Mette Wilhelmsen 

  Siri M. Magnussen 

      

Forhandlingsutvalg Kåre Grumstad 

  Bente Bjerknes 

  Per Ørjan Aaslid 

Representasjon i andre utvalg:   

Grønt prostiutvalg Gjermund Stormoen 

Referansegruppe for prostidiakonen Jorunn Bakken 

  



8 

 

4 TEMAOMRÅDE: GUDSTJENESTELIV 

4.1 GENERELT OM GUDSTJENESTELIV 

Tre kirkerom og ett kapell med hver sine særpreg gir et mangfold i gudstjenestelivet som er 

av det gode. Utfordringene ligger i at det blir mange ulike arenaer å møtes på, og at det kan 

være krevende å bygge et gudstjenestefeirende fellesskap som går på tvers av disse. 

 

4.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

 Vi ville øke den samlede gudstjenestedeltakelsen. 

 Vi ville tilrettelegge gudstjenester for alle aldersgrupper og bygge et 

gudstjenestefellesskap der alle kjente seg inkludert som den man er. 

 Vi ville oppmuntre til mangfold i sang og musikk i gudstjenesten. 

 Vi ville øke samarbeide med lokale lag og foreninger. 

 

4.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Litt statistikk: Det ble feiret 105 gudstjenester med en samlet deltakelse på 13 945. Det er en 

oppgang på drøyt 4 % fra 2017. Dette er for små variasjoner til å tolkes særskilt. Bryter man 

tallene ned til de enkelte typer gudstjenester, er det ingen store endringer. I november 2017 

ble det, etter en evaluering, bestemt å redusere antallet Smia-gudstjenester fra annenhver uke 

til en gang i måneden. Som en følge av dette, er det ikke lenger søndager med gudstjenester 

både på Smia og i kirkene. Høsten 2018 var den nye gudstjenesterytmen etablert. 

 

 

 

Det tverrfaglige samarbeidet er godt, og involvering av kor, lag og foreninger er stor. 

Kvaliteten på kommunikasjonen er hevet i 2018, særlig ved bevisst bruk av Facebook. Smia 

mangler fremdeles en tilfredsstillende utvendig markering som synliggjør at Smia i tillegg til 

å være et kulturhus, også rommer kapell, kirkekontor og andre lokaler for kirkelig aktivitet. 

En samling for alle frivillige gudstjenestemedhjelpere ble arrangert i november med mange 

gode innspill. Blant annet er det enighet om å samle alle gudstjenestemedhjelpere til felles 
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forberedelse en time før gudstjenesten starter. Samlingen for gudstjenestemedhjelpere blir 

fulgt opp med en ny samling våren 2019. 

Av enkeltgudstjenester utenom det vanlige kan nevnes to «New Orleans-messer» sammen 

med Drøbak Båtforenings Cabinorkester; den ene TV-overført på TV-Øst. 

4.4 MÅL OG UTFORDRINGER FOR 2019 

Kvalitet:  

- Vi vil bygge et større fellesskap rundt Smia-gudstjenestene. Det jobbes med kvalitet 

på barneopplegg og på styrking av tilbudet for større barn. 

Kommunikasjon:  

- Vi vil ytterligere profesjonalisere bruken av sosiale medier  

Frivillighet:  

- Vi vil jobbe for at alle medvirkende rundt gudstjenestene skal oppleve seg som en del 

av et team og fellesskap. En samling i mars for de som har tjeneste i Drøbak og Frogn 

er òg tenkt som en rekrutteringsmulighet. De fire Smiagruppene ser på muligheter for 

å samarbeide mer; kanskje ha ansvar sammen.  

 

 

Friluftsgudstjeneste ved Frogn kirke på Kristi Himmelfartsdag 13. mai 2018 
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5 TEMAOMRÅDE: DÅP, VIELSER OG GRAVFERD 

GENERELT OM KIRKELIGE HANDLINGER 

De kirkelige handlingene, dåp, vielse og gravferd, er sentrale og tradisjonsrike seremonier og 

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.  

KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

Av mange konkrete mål for 2018 nevnes følgende: 

 Vi ville styrke kvaliteten på våre tjenester gjennom gode rammer og et godt samarbeid 

mellom medvirkende; ansatte, frivillige, begravelsesbyråer, deltakende osv. 

 Vi ville gi enkel, tydelig og lett tilgjengelig informasjon om de kirkelige handlingene 

på internett og Facebook 

 Vi ville legge til rette for medvirkning fra pårørende/familie i de kirkelige handlingene 

 Vi ville øke antallet kirkelige vielser til minst 27 

 Vi ville synliggjøre mulighetene for seremonier i Smia kapell  

 Vi ville synliggjøre at dåp ikke er forbeholdt spebarn  

ÅRET SOM GIKK 

For 2018 har søkningen til kirkelige handlinger i menigheten vært relativt stabil og følger 

sånn sett trenden fra de siste årene. Dessverre har 2018 ikke brakt oss nærmere de konkrete 

målene for arbeidet, men pilene peker heller ikke markant nedover. En tydelig positiv 

utvikling er at dåpstallet ikke synker, men stiger til samme nivå som i 2016.  

Nøkkeltall for 2018 (med tallene for 2017 i parentes):  

- Vielser: 24 (24)  

- Forbønnshandlinger: 0 (3)  

- Gravferder: 105 (112)  

- Døpte (barn og voksne i soknets kirker): 78 (70) 
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Kvalitet: 

Vi opplever at samarbeid rundt, og gjennomføring av, kirkelige handlinger fortsatt er preget 

av god kvalitet i Drøbak og Frogn. Det baserer vi på gode tilbakemeldinger fra deltakere i de 

kirkelige handlingene. Spesielt vil vi trekke fram vigselssamling og dåpssamlinger som gode 

møtepunkter både prester, musikere og deltakere setter pris på. 

Kommunikasjon: 

I 2018 har vi hatt et særlig fokus på dåp, og vi har delt flere saker fra kirken sentralt med 

invitasjon til dåp på vår facebookside. Vi har også delt informasjon når vi har arrangert egne 

dåpsgudstjenester på lørdager, og vi opplever at det blir godt mottatt. Kontakten med foreldre 

på babysang har blitt en viktig inngang til dåp. I tillegg hadde vi en sides artikkel om dåp i 

Kirkenytt høsten 2018, med en tydelig invitasjon til dåp.  

Amta har i løpet av 2018 hatt flere artikler gravferd og gravplassforvaltningen.  

Frivillighet:  

Menigheten har en høy grad av medvirkning fra familie/pårørende/frivillige i vielser, 

gravferder og dåp. Oppfordring til deltakelse har stått sentralt i arbeidet frem mot de kirkelige 

handlingene. En egen samling for frivillige i gudstjenestene høsten 2018 var med på å løfte 

betydningen av dåpsverter, som har en viktig oppgave i menigheten. 

5.1 MÅL OG UTFORDRINGER FOR 2019 

- Vi vil øke andelen døpte av årskullet med 10 % fra 2017 til 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 
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6 TEMAOMRÅDE: TROSOPPLÆRING - BARN 

6.1 GENERELT OM TROSOPPLÆRING FOR BARN 

 

Trosopplæringsreformen ble vedtatt i 2004. Dette 

er en statlig reform som har gitt Den norske kirke 

unik mulighet til kunnskapsformidling og 

forkynnelse av kristen tro til døpte barn og unge. 

Kirkens trosopplæring skjer etter mandat fra 

foreldre/ foresatte og faddere. 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 

Oppslutningen om trosopplæringstiltakene 

på barnesiden har i 2018 gått litt tilbake i 

forhold til tidligere år. Til gjengjeld har 

oppslutningen om babysang aldri vært 

større.  

Vi har i 2018 hatt disse breddetiltakene:  
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Babysang (0 års tiltak). Det har vært avholdt to kurs i 2018; ett 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 spesielt på høstkurset ble det rekordstor oppslutning. 

Vi samles i kapellet i Smia, der vi synger sammen i ca. 45 

minutter, før vi spiser lunsj på torget i Smia. I hele 2018 har 

vi hatt et godt samarbeid og felles lunsjbord «Tankesmia» - 

et voksenfellesskap på tirsdag formiddag. 

 

Vi hadde også i år Tårnagentdag (9 års tiltak) i Drøbak 

kirke. Vi brukte planleggingsdagen i slutten av januar til 

dette. 26 tredjeklassinger meldte seg på, og staben stilte 

mannsterke for å avvikle denne trosopplæringsdagen. 

Helgen ble avsluttet med tårnagentgudstjeneste på 

søndagen. Det kom 9 tårnagenter på gudstjenesten.  

Karnevalsgudstjeneste med invitasjon i posten til alle 5 åringer (5 års tiltak), ble 

gjennomført for første gang som et trosopplæringstiltak. 7 femåringer med familier 

responderte på invitasjonen og kom til kirken denne søndagen.   

Trosopplæringstiltaket minimusikal (3 års tiltak) ble gjennomført for andre gang på Smia i 

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

gjennomførte musikalen. Det kom 10 treåringer, i tillegg til mange andre fra 1-8 år.  



14 

 

I mai hadde vi tiltaket «Helt 1.klasses» (6 års tiltak). De 

deltok på samling i forkant og på gudstjenesten på søndagen. 

12 barn deltok og mottok 6 års bok.  

I oktober hadde vi utdeling av 4-årsbøker (4 års 

tiltak) i hhv Frogn kirke og Drøbak kirke. I 

Drøbak tok vi, etter kirkebokutdelingen, med alle 4 åringene til Hospitalet for 

å la dem delta på søndagens søndagsskole. Aldri før har vel Hospitalet vært 

så fullt av søndagsskolebarn med familier. En virkelig flott stund! Vi delte ut 

29 bøker.   

I november hadde vi Krøllekveld (2 års tiltak) med utdeling av bok for 2 åringer. 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 17 bøker.  

I november hadde vi også Knøttesamling (1 års tiltak) i Frogn kirke på en fredags 

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

samlingsstund i kirken etterfulgt av lunsj. Det kom i år 7 ettåringer, samt en del søsken og 

foreldre og besteforeldre. Til sammenlikning var det 20 ettåringer på knøttesamlingen i 2017.  

Vi tror derfor dette tiltaket tjener best på å være i Smia (slik det var de foregående år). Dette 

lokalet kjenner de igjen fra babysangen, og for mange er nok terskelen høy for å melde seg på 

et tiltak i Frogn kirke.  

Første helgen i advent ble det arrangert Lys våken (11 års 

tiltak) med overnatting i Frogn kirke. Lys Våken-

arrangementet er knyttet opp mot søndagens 

gudstjeneste, hvor barna var delaktige gjennom hele 

gudstjenesten. Det var 18 deltakere i år. 

I tillegg til disse breddetiltakene har vi selvfølgelig dåp og dåpstreff som er grunnlaget for all 

dåps- og trosopplæring.  I 2018 ble det 78 personer døpt. 
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Andre aktiviteter for barn og familier: 

 

Supertorsdag 

Supertorsdag har vi hatt to ganger i måneden, bortsett fra i sommermånedene. På supertorsdag 

står middagen i sentrum. Middagen er billig og vi ønsker å nå barnefamilier, men også voksne 

uten barn, selv om disse ikke har noe eget opplegg utover maten.  

På supertorsdag har vi i tillegg samlet flere av de kontinuerlige barneaktiviteter med Soul 

Children, Dirridam og Barnegospel på en og samme ettermiddag (mer om barnekorene under 

kap 11: musikk og kultur). I tillegg har vi i 2018 også hatt dåpstreff på mange av 

supertorsdagene. Supertorsdag har vært godt besøkt og særlig på Dirridam teller vi opp mot 

hundre mennesker flere ganger i året. Takket være en god gjeng med frivillige så klarer vi å få 

alt det praktiske i havn.  

Tweens er samlinger for barn mellom 9 og 13 år og vi har i løpet av 2018 hatt sju samlinger, i 

all hovedsak på Smia. På samlingene har vi hatt lek, spill (både på brett og på skjerm), mat, 

prat, andakt og bønn. På vårhalvåret var samlingene i tilknytning til supertorsdag, mens på 

høsten hadde vi samlingene i tilknytning til Smiagudstjenestene. Vi hadde også en tur til 

bowling på Ski i løpet av høsten.  

Juletrefest, brasiliansk aften og barnas adventskveld er alle tre store fester for hele 

familien der vi setter mat, underholdning, sang, musikk og fellesskap høyt. Vi har brukt 

supertorsdag som mal når vi inviterer til disse festene, noe som har vist seg å fungere bra. 

Disse festene har blitt svært populære og er noen av høydepunktene for det kirkelige arbeidet 

gjennom året, da de samler store mengder med folk.  

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

gudstjeneste kl 11.00 i Drøbak kirke. Det er stort sett mellom 5 og 12 barn tilstede på 

søndagsskolen.  Søndagsskolen drives i all hovedsak av frivillige, med Turid Magdal i 

spissen. Det har i hele 2018 vært to gruppe på søndagsskolen, - en for de små barna under 9 

år, og en gruppe for barna mellom 9 og 13 år. 
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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 

 

 

6.4 MÅL OG UTFORDRINGER FOR 2019 

Kvalitet: 

- Vi vil måle brukertilfredshet og evaluere trosopplæringstiltakene kontinuerlig 

Kommunikasjon: 

- Vi vil aktivt bruke nettside og sosiale medier, i tillegg til invitasjon i posten. 

Frivillighet: 

- Vi ønsker å engasjere flere frivillige, og vi vil invitere foreldre til deltakelse.  
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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 og følger vedtatt 

trosopplæringsplan for menigheten.  

Basen i ungdomsarbeidet er konfirmantene, og hviler på fjorårskonfirmantenes engasjement i 

fellesskapet vi skapte i konfirmasjonstiden. Arbeidet hviler på at ungdommen har funnet en 

tilhørighet i fellesskapet, og ønsker å bli med videre og videreutvikle dette. 

7.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

- Vi ønsker å øke oppslutningen og engasjement hos ungdom inn i hele vårt 

ungdomsarbeid, fra konfirmasjon, til ungdomslederkurs og videre inn i andre 

menighetsarbeid. Fellesskap skal være grunnpilar og hovedfokus. Å bruke naturen 

som ramme var også et tydelig ønske for dette målet. 

- Å kommunisere og være mer synlig på ungdommers arenaer, i form av oppdateringer i 

for- og etter-kant av arrangementer og lignende, på sosiale medier. 

7.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Ungdomsarbeidet våren 2018 besto av mange forandringer, og bidragsytere opplevde at 

oppturene og nedturene gikk hånd i hånd. Vi nærmer oss målet om økt oppslutning i og etter 

ungdomsarbeidet, og vi har vært mer synlige på arenaer hvor ungdommene er. Likevel har 

målet om å implementere nye tiltak blitt satt på vent for å sikre kvaliteten av eksisterende 

tiltak. Det gjelder særlig konfirmasjonsarbeidet og ungdomsutvalgets ungdomskvelder. 

Nesten konfirmant 

Dette blir tilbudt alle døpte i det kommende konfirmasjonskullet. Tiltaket skal gi en 

«smakebit» av hva konfirmasjon er, og vi opplever at det bidrar med å rekruttere ungdommer 

til konfirmasjon. I 2018 ble dette opplegget kuttet ned til en ettermiddag, på grunn av 

ressursmangel. Denne ettermiddagen fikk deltakerne informasjon om konfirmasjon, det ble 

servert mat, og de fikk se konfirmantmusikalen «Stå opp!». Av de 24 påmeldte (31 i 2017) 

valgte samtlige å melde seg til konfirmasjon (29 i 2017). 

Konfirmant 

Hovedfokuset i 2018 var å bygge fellesskaps- og kullfølelse blant konfirmantene. Det ble 

arrangert ukentlige møter med undervisning i grupper, korte KRIK samlinger, samtaler og 

andakt. Møtene var fellessamlinger for alle deltakerne, foruten en rullerende gruppe på 20-30 

deltakere som var ute på vandring i skogen. Vi opplevde synkende kvalitet av arbeidet, på 

tross av økende følelse av tilhørighet og fellesskap. Derfor ble en annen strategi lagt for 

høsten 2018, som blant annet innebar møter annenhver uke, felles undervisning og kutt i 

KRIK-samlinger. I 2018 ble 111 ungdommer konfirmert (95 i 2017). Oppslutningen er på 66 

% (63% i 2017) av de døpte/tilhørende, som utgjør ca. 57% (45% i 2017) av årskullet.  
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Ungdomslederkurs 

Ungdomslederkurs, som i 2018 ble omdøpt til MILK, er et tilbud ungdommene i menigheten 

får etter endt konfirmasjonstid. Høsten 2018 inngikk vi et samarbeid med Ås, Kroer, Nordby, 

Son og Vestby menigheter for å prøve ut det nye MILK-kurset produsert av KFUK/KFUM, 

og samtidig tilby et større og 

kvalitetssikret opplegg for 

ungdomslederne vi har kurs for. Kurset 

består av 8 individuelle kvelder, hvor 

ulike tema tas opp, diskuteres og 

bearbeides. Ungdomslederne får etter 

hvert ulike oppgaver i menighetens 

ungdomsarbeid. Vi ønsker å legge til 

rette for at de også kan få andre oppgaver 

i menigheten. For andre året på rad har 

fire ungdomsledere hjulpet til på Lys 

Våken. 

Per dags dato har Drøbak og Frogn menighet 20 (18 i 2017) aktive ungdomsledere. Av de 18 

aktive (fra 2017) er 14 eldre deltakere, og høsten 2018 fikk vi 6 nye påmeldte som deltar på 

vårt MILK kurs. Dette betyr at vi har nådd målet for 2018, og vil sette nye mål for 2019. 

Ungdomskvelder 

I løpet av 2018 har ungdomsutvalget hatt flere forslag til ungdomskvelder, men 

gjennomføringen har vært en utfordring. Dette kommer av at ungdomskveldene, som resten 

av ungdomsarbeidet, hviler på at årets konfirmanter dukker opp og bidrar som en «base» som 

kan hjelpe til å spre tiltaket videre. Dette har vist seg vanskelig å gjennomføre i 2018.  

 

7.4 MÅL OG UTFORDRINGER FOR 2019 

Kvalitet:  

- Vi ønsker fortsatt å øke oppslutning av deltakere inn i ungdomsarbeidet. Konfirmasjon til 65 

% av årskullet, og øke aktive ungdomsledere fra 20 til 25. 

- Vi ønsker å utvikle og starte et diakonalt tilbud for ungdom, med base i konfirmantkullet. 

Kommunikasjon:  

- Vi ønsker å opprettholde vår aktivitet på sosiale medier med kontinuerlige oppdateringer.  

Spesifikt ønsker vi å få til 1-2 oppdateringer i uken, og få 100 % av nåværende konfirmanter 

til å følge kirken på Instagram. 

Frivillighet:  

- Vi ønsker å legge til rette for at deltakerne i ungdomsarbeidet lettere kan engasjere seg i 

annet menighetsarbeid, så vel som ungdomsarbeidet. Dette planlegges ved å legge Lys Våken 

til som en obligatorisk del av MILK kurset i løpet av 2019. 

- Vi ønsker at ungdommene får et eierskapsforhold til ulike tiltak, som vi vil gjøre ved å gi 

lederne større lederansvar, med veiledning. 
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8 TEMAOMRÅDE: ANNET MENIGHETSARBEID / 

TILBUD FOR VOKSNE 

8.1 GENERELT OM ANNET MENIGHETSARBEID 

Tilbudet består av gudstjenesteliv, kor, ulike faste tiltak, og mindre grupper som møtes 

jevnlig.  

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» har funnet sin form og er et viktig møtested for voksne som har 

anledning til å treffes på dagtid. Ukentlige treff med en innledning; lunsj og tidebønn. 

 «Menn i Frogn» hadde 6 samlinger som består av innledning og samtale over et tema, 

samt kveldsmat. Basisgruppen består av ca 25 personer, og fra 6-12 møtte hver gang; 

snitt på 9. 

 «Forskerblikk på bibelen» hadde to samlinger i vår; om påske og pinse. I høst tok 

tiltaket pause, men hadde en samling i forbindelse med adventfestivalen. Oppmøtet 

var godt på alle samlinger.  

 «Åpen kirke» i Drøbak i sommerukene: besøkende fra 26 land notert; totalt besøk ca 

1050. Åpent 9 onsdager. I alt 14 frivillige koordinert av Ludolf Bjelland holdt kirken 

åpen. Samling for disse ble avholdt før oppstart og i etterkant i regi av 

kirken/sokneprest. 

 «Misjons og hyggetreff» på Hospitalet: Arrangeres av Drøbak Misjonsforening siste 

torsdag i måneden. Formiddagsmat, program, og innsamling til menighetens 

misjonsprosjekt. 

 «Bønnemøter Smia Kapell». Hver mandag kveld er kapellet i Smia åpent for forbønn. 

En fast gruppe frivillige samles og ber for menighetens arbeid og for aktuelle temaer. 

Det er også åpnet for å komme dit for forbønn. 

 Smågrupper: Det finnes flere selvgående bibel- og samtalegrupper i menigheten. Noen 

er knyttet til kristne organisasjoner. 

8.4 MÅL OG UTFORDRINGER FOR 2019 

Kvalitet: «Forskerblikk» vil ha en pause. Det er et mål å tilby inspirerende samlinger for 

samme målgruppe med høy kvalitet. 

Kommunikasjon: Vi vil gjøre samtlige tiltak mer synlige i lokalpresse, sosiale medier og ved 

personlige invitasjoner. 

Frivillighet: Vi vil arbeide for at de fleste tiltak har en kjerne av frivillige som står for 

planlegging og gjennomføring, og der ansatte benyttes som ressurs og koordinator samt til å 

gjøre jobben for frivillige mest mulig meningsfull og effektiv.  
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9 TEMAOMRÅDE: DIAKONI - OMSORG FOR 

MENNESKER OG NATUR 

9.1 GENERELT OM MENIGHETENS DIAKONIARBEID 

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 siden 

mesteparten av menighetens diakoniarbeid består av dette. 

9.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

Ny diakoniplan ble vedtatt av menighetsrådet april 2017. Et overordnet mål for 2018 har vært 

å implementere diakoniplanen i menigheten. Fire virkeområder ble prioritert:  

 Utarbeide ny frivillighetspolitikk 

 Grønn kirke 

 Prostidiakonens handlingsplan 

 Kirkekaffe 

 

9.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Menigheten deler diakon med resten av prostiet, og det diakonale arbeidet i soknet skjer i et 

tett samarbeid mellom diakoniutvalget, frivillige, prostidiakon og øvrige ansatte. 

Diakoniutvalget har levert sin egen årsrapport, der det fremkommer at de prioriterte målene 

for 2018 ble nådd.  

Av faste diakonale tiltak i menigheten vil utvalget trekke fram særlig tre ting: 

 Kirkekaffe som nå er i gang ved begge kirker 

 Babysang som ble gjennomført av trosopplærer nær ukentlig 

 Tankesmia som gjennomføres av frivillige tirsdag formiddag nær ukentlig med 

lunsj og foredrag/innledning til samtale. 

Det har vært gjennomført to arrangement i samarbeid med Frogn kommune: 

 Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober med blant annet åpen kirke. 

 Et seminar om kommunikasjon med fremmedkulturelle med Leoul Mekonen som 

foredragsholder. 

Høsten 2018 fikk diakoniarbeidet økte ressurser, da Oddrun Bøhlerengen ble engasjert i en 

deltidsstilling med særskilt ansvar for diakonale gjøremål. Det har resultert i blant annet tre 

særskilte arrangement, et opplegg rundt Allehelgensdag, en tur til Bok og Media i Oslo og en 

allsangkveld før jul.   
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Oppfølging av konkrete mål for 2018: 

Frivillighetspolitikk 

En klar frivillighetspolitikk: hvordan tar vi oss av de mange frivillige i menigheten, har vært 

tema for flere drøftinger i diakoniutvalget og var også tatt opp som særskilt tema på 

menighetens årsmøte. Et forslag til frivilligpolitikk er utarbeidet og vedtatt av diakoniutvalget 

og oversendt menighetsrådet for videre håndtering.   

Grønn kirke 

Tiltak for å få på plass et system for Grønn kirke utarbeides og implementeres. 

Menighetsrådet har gjort vedtak om at menigheten skal registreres som Grønn kirke og 

fellesrådet som Grønt fellesråd. Arbeidet i Grønt utvalg er i god gjenge og innkjøpsrutiner og 

andre planer er utarbeidet og delvis implementert, men det mangler fortsatt noe.  

Grønt utvalg består ved utgangen av 2018 av følgende personer: Gjermund Stormoen, leder, 

Svend Olav Aagedal, Oddvar Tjugen, Mette Wilhelmsen, Siri Merethe Magnussen. 

Prostidiakonens arbeid 

Prostidiakonen har en egen arbeidsplan som er utarbeidet i samarbeid med diakoniutvalget og 

prostidiakonens ressursgruppe i prostiet. Her nevnes noen av oppgavene han har hatt i 2018:  

 leder for livssynsgruppe på Murhuset for personer som sliter med rus og psykisk helse 

 Medlem i Frogn kommunes kriseteam 

 Samarbeid med Haukåsen bolig for psykisk utviklingshemmede om individuelle 

planer for livssynsutøvelse 

 Undervisning for konfirmanter om ungdom og psykisk helse 

 Sjelesorgsamtaler 

Kirkekaffe 

Dette er gjennomført og kirkekaffe serveres nå stort sett etter hver gudstjeneste i Drøbak 

kirke. Liv Kari Lotsberg har påtatt seg ansvaret for det. 

 

9.4 MÅL OG UTFORDRINGER FOR 2019 

Kvalitet:  

- Vi vil sikre kontinuitet i arbeidet som er i gang, samt prioritere to nye områder i 

diakoniplanen på en mer systematisk måte; sorgstøtte og besøkstjeneste 

Kommunikasjon:  

- Vi vil forbedre kommunikasjonen med potensielle deltakere på våre arrangement. En 

systematikk for dette må utarbeides.  

Frivillighet:  

- Vi vil implementere vedtatt plan for frivilligpolitikk i menigheten og utarbeide 

hjelpemidler for at det skal være enkelt å følge opp vedtatt frivilligpolitikk. 

- Vi vil ønske flere frivillige velkommen i det diakonale arbeidet gjennom å: 

o Gi rom for de som ønsker å gjøre en tjeneste i kirkens diakonale arbeid.  

o Sikre at vedtatte planer blir fulgt opp og gjennomført 
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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 2018 var på kr 50.000 

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

10.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Målet for innsamlingen i 2018 ble nådd. 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 2018 gikk ofringen på prostiets Pinsefest til Drøbak og Frogns misjonsprosjekt. 

Menigheten fikk ikke tildelt studenter fra Hald dette året, men en brasiliansk Hald-student 

besøkte oss noen dager og var med på Brasiliansk aften i 2018. 

10.4 MÅL OG UTFORDRINGER FOR 2019 

Kvalitet:  

- Vi vil samle inn kr 50.000 til NMS/Brasil også i 2019.  

- Vi vil ha en god prosess i forbindelse med inngåelse av ny misjonsavtale fra 2020. 

Kommunikasjon:  

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

Facebook-side og Kirkenytt. 

- Vi vil ha plakat som viser oppdatert innsamlet sum i kirkene 

- Vi vil ha fokus på misjon for alle aldersgrupper i menigheten. 

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 med prester og øvrige ansatte i kirken.  

11.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

Her følger noen av målene for arbeidet gjennom året som gikk. 

- Fortsette å arbeide med musikalsk utvikling – i korarbeidet, gudstjenester og annet. 

- Fortsette arbeidet med å gjøre barnekorene synlige, gjennom kontinuerlig fokus på PR 

for korene og enkeltarrangement korene deltar på. 

- 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 

11.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Drøbak gospel  

Drøbak gospel hadde 10-årsjubileum i 2018, og dette ble markert med en stor konsert i Smia, 

hvor alle de tre dirigentene koret har hatt deltok med hver sin avdeling. I 2018 ble koret 

dirigert av Linda Kristengård Skyttemyr, og de hadde 54 medlemmer ved årsskiftet. Drøbak 

Gospel øver i Frogn kirke hver mandag. Koret er svært veldrevet med eget styre og eget 

regnskap. I april ble det arrangert en vellykket tur til Berlin, med konserter både i 

Sjømannskirken og i den 

amerikanske kirken, hvor de også 

samarbeidet med et amerikansk 

gospelkor. Foruten 

jubileumskonserten har koret bidratt 

med forsangertjeneste og opptreden 

på ulike gudstjenester gjennom året, 

f.eks. på konfirmasjonene. Før jul 

hadde koret dessuten tre så godt som 

utsolgte konserter i Drøbak kirke. 

Drøbak Kantori 

Året startet med konsert 21. januar hvor koret fremførte Rutters Requiem med musikere fra 

Oslo Musikkhøyskole. Publikumsoppmøte kunne vært bedre. I løpet av året har det blitt 

avholdt 34 fellesøvelser i Drøbak kirke. En av øvelseskveldene i desember startet med allsang 

JUL.  Tilbudet ble godt mottatt og sangere i alle aldre møtte fram.  

Koret har stilt med forsangere i en rekke gudstjenester. Enkelte stiller også ofte opp som 

forsangere i begravelser. Ellers har koret vært med på Maria budskapsdag 18. mars og 

konfirmasjoner 13. mai og 1. september, samt Allehelgensdag 4. november i Drøbak og Frogn 

kirke, der det ble sunget deler av Faurés Requiem.  

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXxczLq8rgAhXloYsKHYkzBGYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amta.no/kultur/drobak/kirken/drobak-gospel-med-lyskonsert-i-kirken/s/5-3-168976&psig=AOvVaw2CHjmn1iGMmtMSuJ6t2zsY&ust=1550752985757451
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Drøbak og Frogn barnegospel  

Barnegospel er koret for barn i alderen 1.-3. 

klasse. Trosopplæringsleder Svanhild Moen 

Refvik ledet koret i 2018, og koret telte 12 

medlemmer ved årsskiftet. Koret har hatt 

ukentlige øvelser i kapellet på Smia, og de 

har deltatt på Dirridam (småbarnssang) en 

gang pr måned. Koret er tilknyttet KFUK/M. 

Foruten å opptre på en del gudstjenester, 

hadde koret en egen sommerkonsert i Smia i juni og en minikonsert på barnas adventskveld i 

slutten av november. Barnegospel opptrer en del sammen med Drøbak og Frogn Soul 

Children. 

Drøbak og Frogn Soul Children 

Soul Children er koret for barn i alderen 4.-7. 

klasse, og er tilknyttet Normisjons barne- og 

ungdomsorganisasjon Acta. Svanhild Moen 

Refvik tok over som dirigent etter Linda 

Kristengård Skyttemyr i august. Koret øver hver 

torsdag på Smia, og har bidratt positivt inn mot 

gudstjenester både på Smia og i kirkene. Medlemmene i Soul Children har også deltatt på 

Tweens. Koret hadde fem medlemmer ved årsskiftet.  

Dirridam småbarnssang 

Dirridam er det sangtilbudet som trekker flest folk i vår menighet. Det arrangeres en gang i 

måneden i tilknytning til supertorsdag. Familiemiddagen i forkant er en viktig del av 

konseptet. På Dirridam er vi mellom 60 og 100 deltakere med små og store. Sangene som 

synges er stort sett enkle barnesanger, men vi plukker også noe fra mer moderne utgivelser fra 

de kristne organisasjonene. Et viktig poeng med Dirridam er at familiene kan gjøre noe 

sammen, og det er ikke sjelden at besteforeldre også er med på familiebegivenheten. 

Advent 2018 

Vi arrangerte adventsfestival basert på å innhente noen store artister, ha med lokale aktører og 

få større medvirkning på høymessene i festivalen. Det ble godt konsertoppmøte på årets 

festival. Festivalen sees på som en fin mulighet til å vise alt kirken bidrar med i forbindelse 

med adventstiden samt gir festivalen et ekstra fokus på adventens egentlige betydning. 

11.4 MÅL OG UTFORDRINGER FOR 2019 

Kvalitet: Vi vil fortsette å jobbe med musikalsk utvikling i korarbeidet, på gudstjenestene og 

andre arrangementer. 

Kommunikasjon: Vi vil fortsette å legge ut videoer og klipp på Facebook fra hendelser og 

arrangementer.  

Frivillighet: Vi vil fortsette å jobbe for å få til en god og bærekraftig forsangertjeneste.   

https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKoO7_q8rgAhVllYsKHZmGBR0QjRx6BAgBEAU&url=https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/drobak-frogn/aktiviteter/barn/barnegospel/&psig=AOvVaw1D0jksHbZfym-gC9unlVcy&ust=1550753148579390
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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 ble 

ført av Frogn kommune t.o.m. august og deretter av TET regnskap. Follo distriktsrevisjon 

IKS er revisor. Soknet får det meste av sine drifts- og investeringsmidler fra kommunen i 

henhold til kirkelovens § 15. Rullerende økonomiplan revideres årlig. 

12.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

- Intensivere bruk av moderne betalingsløsninger 

- Bytte regnskapsfører 

- 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 2018 for Drøbak og Frogn sokn er godkjent med et mindreforbruk (overskudd) 

på kr. 722.665. Mindreforbruk skyldes i hovedsak langtids vakanser i flere stillinger, der det 

ikke lot seg gjøre å finne kvalifiserte vikarer. Daglig drift er for øvrig i tråd med vedtatt 

handlingsprogram og budsjett.  

Det er et godt og stabilt samarbeid mellom kirken og Frogn kommune. Det kommunale 

rammetilskuddet var på til sammen kr. 6.405.000 til drift og kr. 1.000.000 til investering. 

Tilskudd fra Den norske kirke sentralt til trosopplæring var kr. 858.000. Summen av statlige 

tilskudd til barne- og ungdomsarbeid var kr. 23.979. 

Det ble samlet inn kr. 255.340,- i offer, fordelt på kr. 109.187 til egen virksomhet og kr. 

146.153,- til andre formål. Dette er en økning på ca. 9,8 % fra året før. Konfirmantenes 

fasteaksjon til inntekt for Kirkens Nødhjelp innbrakte kr. 67.898. Det er en nedgang på hele 

51 % fra året før. 
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Antall faste givere var 35 ved utgangen av 2018. Disse gav til sammen kr. 123.405,-. Det er 

en oppgang på 12 %. 

Balansen viser at menigheten har god likviditet med en kontantbeholdning pr. 31.12.18 på 

5.556.313,-. Egenkapitalen viser 634.187,- i disposisjonsfond (før avsetning av årets 

mindreforbruk), 1.711.260,- i bundne driftsfond og 1.509.783,- i bundne investeringsfond. 

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. 

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 nådd etter bytte av 

regnskapsfører.  

Kommunikasjon:  

- 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 2019 

Rullerende økonomiplan gir føringer for de 

kommende fire årene. Det er fremdeles et mål å 

styrke disposisjonsfondet noe.  

 

Kvalitet:  

- Øke kompetansen på bruk av nytt 

regnskapsprogram 

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. 

 

Takk for gaven!  

13735 

https://vppsvippsnoproductions.blob.core.windows.net/media/filer_public/34/7f/347fbc74-a7f9-44c8-96d5-db81a03dd8d3/vipp0016_plakat_a4_jul4.pdf
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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. Gravplassen i Drøbak ble i september 2018 stengt for nye urnegraver 

pga manglende kapasitet. Det er fortsatt plass på både navnet og anonym minnelund i Drøbak. 

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 

- Rehabilitere bårekapell og offentlig toalett til kirken i Drøbak 

- Rullestolrampe til Frogn kirke  

- Ny navnet minnelund og oppgradering av anonym minnelund i Frogn  

- Flytting av brannslangeskap fra alter-partiet i Smia kapell 

- Utvendig belysning og skilting Smia 

- Tak over inngangsparti til Smia kapell 

- Utvendig maling av Dal menighetshus 

13.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Kirker og kirkegårder 

Bårerom og toaletter ved Drøbak kirke ble 

totalt renovert i 2018. Det ble også 

installert ny kistekjøl med plass til tre 

kister og motorisert løftevogn for kister. 

Ny gangsti/rullestolrampe til Frogn kirke 

er prosjektert, men det er ikke tatt stilling 

til endelig løsning.  
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Arbeidet med ny navnet minnelund er forsinket og prosjektering vil først starte i 2019. 

Tiltak på Smia flerbrukshus er utsatt i påvente av prosjektering fra Frogn kommune. 

Dal menighetshus 

Dal menighetshus har i 2018 vært utleid til Nesodden Røde Kors. Det er utført noe 

vedlikehold innomhus. Adkomstveien sørfra ble utbedret og den trafikkfarlige utkjørselen 

mot øst ble stengt.  

Gravplasser 

Det har i 2018 vært 

gjennomført 116 gravferder 

(kiste- eller urnenedsettelser) 

i Frogn, fordelt på ca. 76 % 

urner og 24 % kister, som er 

en noe større andel kister enn 

foregående år.  Det er satt ned 

14 urner på navnet minnelund 

i Drøbak. 

 

Kvalitet:  

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

fungerer godt til kirkelige handlinger, konserter m.m. Det er bra standard på bårehuset 

i Drøbak med båre/syningsrom og toaletter. Vi ønsker en bærekraftig forvaltning av 

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

Kommunikasjon:  

- Nettsidene gir god informasjon til brukere om gravplasser og gravplassforvaltning. 

Kirken har god dialog med kommunen om forvaltning av kirkene og gravplassene.  

Frivillighet:  

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

fagkompetanse innen økonomi og byggforvaltning.  

- Det har vært gjennomført en vårdugnad på gravplassene. 

 

13.4 MÅL OG UTFORDRINGER FOR 2019 

- Få installert styringssystem for brukstilpasset oppvarming av Frogn kirke 

- Ny universelt utformet inngang til Frogn kirke 

- Prosjektere navnet minnelund på Frogn 

- Informere aktuelle festere om gjeldende regler for plantefelt og få plantefeltene i 

samsvar med regelverket 

- Bytte til LED-belysning i kirkene 

- Tak over inngangsparti og bedre skilting på Smia  
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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: 

Menigheten internettsider fungerer godt og svarer på mange av de spørsmålene folk har om 

gudstjenesteprogram, dåpspåmelding, gravferd etc. Elektronisk påmelding til dåp, 

konfirmasjon, vielser, trosopplæringsaktiviteter o.l. sparer kirkekontoret for en del arbeid, 

samtidig som at brukerne opplever tilgjengelighet som ikke er avgrenset til kontortid.  

Sosiale medier: 

Staben har nedsatt en redaksjon for sosiale medier. Redaksjonen møtes hver onsdag, og 

oppgaven deres er å sørge for at kirkens arrangementer blir gjort kjent for aktuelle 

målgrupper. Antall følgere på Facebook økte fra 219 til 323 i 2018. Av de som liker kirkens 

Facebook-side, er 71 % kvinner. 50-60 % er i aldersgruppen 35-54 år. Det gjenspeiler i stor 

grad hva slags saker som publiseres.  

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. Utvidelse til fire nummer ble 

utsatt til 2019. 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 adventsfestival deles ut 

sammen med Kirkenytt. 

Strategiske satsingsområder: 

Menighetsrådet ønsker å synliggjøre kirkens aktiviteter og tilstedeværelse på Smia på en 

bedre måte. Arbeid med grafisk profil ble utsatt fra 2018 til 2019. 
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14.4 MÅL OG UTFORDRINGER FOR 2019 

 

Kvalitet:  

- Vi vil være synlige i media 

- Vi vil være tilgjengelige for våre brukere  

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

Kommunikasjon:  

- Vi vil synliggjøre 

kirkens aktiviteter 

på Smia på en bedre 

måte 

- Vi vil bedre rutinene 

for toveis-

kommunikasjon 

gjennom sosiale 

medier  

Frivillighet:  

- Vi vil nedsette en 

egen 

redaksjonskomite 

for Kirkenytt, der også frivillige er med 
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