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1 FORORD VED LEDER I MENIGHETSRÅDET 

 

Mer himmel på internett! 

Mer himmel på jord er visjonen som vi deler med den norske kirke. For 2020 kan den virke 

som en syrlig kommentar.  En rekke dramatiske hendelser og en altoverskyggende pandemi 

gjorde dette året ekstra spesielt. 

Nedstengningen rammet alle fellesskap som er basert på å kunne møtes og være sammen.  I 

ulik grad ble utsagnet: «Nå må vi snart møtes igjen» et fast innslag i de fleste samtaler. 

Med stadige forandringer i smittevernregler ble det en utfordring å både følge med og å 

formidle til menighet, dåpsfølger, brudepar og kanskje det vanskeligste; en begrensing på 

antall tilstede i begravelser og bisettelser.  

Samtidig har en del av virksomheten gått som normalt, gresset måtte klippes, kirkegårdene 

stelles, kirkene vaskes mer enn noen gang, regninger skulle betales og budsjett behandles. 

Et punkt i strategien ble virkelig fulgt opp: Kommunikasjon. 

En stor takk til stab og frivillige som gjennom 2020 har brakt digitalt fellesskap ut til oss og 

for å kunne møtes fysisk når det har vært mulig.  

Les mer om alt dette i denne rapporten. 

Om det ikke ble Mer himmel på jord, ble det i hvert fall mer himmel på nettet. 

 

 

Kåre Grumstad 

Leder i menighetsrådet  
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2 VISJON, MISJON OG VERDIER 

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

for Den norske kirke § 12 og 17 definerer rådets oppgaver. 

Fra § 12: «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 trosopplæring, 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.» 

Fra § 17: «Kirkelig fellesråd skal ivareta administrative og økonomiske oppgaver på vegne av 

soknene, utarbeide mål og planer for den kirkelige virksomhet i kommunen, fremme samarbeid 

mellom menighetsrådene og ivareta soknenes interesser i forhold til kommunen. 

Kirkelig fellesråd er ansvarlig for 

a. bygging, drift og vedlikehold av kirker, 

b. anlegg, drift og forvaltning av gravplasser, 

c. opprettelse og nedleggelse av stillinger som lønnes over fellesrådets budsjett, 

d. anskaffelse og drift av kirkekontor, 

e. administrativ hjelp for prosten når kirkens virksomhet nasjonalt yter tilskudd til det, 

f. anskaffelse av lokaler, utstyr og materiell til konfirmasjonsopplæring.  

 

2.1 VISJON 

«Mer himmel på jord» 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. 

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 har respekt, omsorg og raushet som grunnleggende verdier for sitt 

arbeid. 

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, som også 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, 

barneutvalg og musikkutvalg. 

3.2 MENIGHETSRÅDETS SAMMENSETNING 

Menighetsrådet som ble valgt i 2019 har følgende sammensetning: 

Faste medlemmer: Varamedlemmer: 

Kåre Grumstad, leder 

Barbro Gaustad Rodt, nestleder 

Kate Irene Høyem 

Aleksander Øiestad 

Anders Gunnar Johansen 

Ellen Bergljot Klynderud 

Dag-Kjetil Hartberg, sokneprest 

 

Bare i fellesrådssaker: 

Bente Bjerknes, repr. for Frogn kommune 

Hege Fagermoen, prost i Søndre Follo 

 

1. Terje Hagen 

2. Line Margrete Levy Boulland 

3. Halldis Kjellaug Storbekkrønning-

Andersen 

4. Solveig Carelius Brustad 

5. Ottar Hellenes 

 

 

Hege Solberg, personlig vara for kommunal 

representant i fellesrådet 

 

 

3.3 MØTER I MENIGHETSRÅD OG FELLESRÅD 

I 2020 hadde menighetsrådet seks møter, hvorav fire møter med fysisk fremmøte og to 

digitale møter på Teams. Rådet behandlet til sammen 58 saker i løpet av året, hvorav 36 var 

fellesrådssaker. 

Korona-pandemien er i stor grad preget hele 2020. Menighetsrådet hadde tenkt å igangsette et 

større arbeid med ny strategi- og handlingsplan i mai. Arbeidet møtte utsettes. Mye av 

kirkens aktiviteter er avlyst eller utsatt av samme grunn.  

 

3.4 MØTER MELLOM KIRKEN OG KOMMUNEN 

Pandemien har også påvirket kontakten mellom kirken og Frogn kommune. Kirkevergen har 

hatt regelmessig og god kontakt med kommuneoverlegen og rådmannsgruppen. Soknepresten 

har hatt et godt samarbeid med ledelsen på Ullerud helsebygg. En planlagt prostevisitas i 

desember og befaring med rådmannen ble avlyst på grunn av smittevernrestriksjoner. 
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Samarbeid om markering av verdensdagen for psykisk helse ble gjennomført med godt 

resultat. Prostidiakonen har fortsatt sete i kommunens kriseteam. Det er et ønske at 

samarbeidet videreføres og kanskje også utvides til andre området innenfor helse og omsorg. 

Brukerstyret for Smia er sammensatt av representanter fra kirken og fra Frogn kommune, og 

ledervervet alternerer mellom kirkevergen og enhetsleder for kultur og fritid. Enhetsleder for 

kultur og fritid, Hanne Løkka, var leder i 2020. Brukerstyret har hatt få møter i 2020, da Smia 

har vært stengt for publikum store deler av året. 

 

3.5 PERSONELL 

Drøbak og Frogn sokn hadde i 2020 en fast stillingsramme på ca. 12 årsverk, hvorav 3 er 

prester tilsatt av Borg bispedømme. Ny kantor tiltrådte 1.2.2020. Kirkegårdsarbeider Marit 

Andresen sluttet i sin stilling 1.2.2020 og Per Gunnar Hoel tiltrådte 1.8.2020. Prostidiakonen 

deles med resten av Søndre Follo prosti. 

 

Stilling  % Stillingsinnehaver  

Kirkeverge  100 % Per Ørjan Aaslid  

Sokneprest  100 % Dag-Kjetil Hartberg 

Kapellan  100 % Camilla Kofoed-Steen  

Kapellan  100 % Andreas Skolt Iversen 

Saksbehandler  100 % Govert van den Brink 

Kontorsekretær  50 % Randi Flock 

Prostidiakon  25 % Atle Eikeland 

Kirketjener  50 % Jannicke Sandal 

Kirkegårdsarbeider/kirketjener 100 % Antoni Zolnierkiewicz 

Kirkegårdsarbeider/kirketjener 100 % Marit Andresen (til 31.1.2020) 

Kirkegårdsarbeider/kirketjener 100 % Per Gunnar Hoel (fra 1.8.2020) 

Kantor  100 % Rudolf de Beer (fra 1.2.2020) 

Menighetsmusiker/-arbeider  100 % Svanhild Moen Refvik 

Menighetspedagog  100 % Tracy Steller 

Kateket  100 % Oddrun Bøhlerengen 

 

Barne- og ungd.arb./studiepraksis ca. 30 % Sarah Emilie Jonhaugen 

Kirkegårdsarbeider (arbeidspraksis) 100 % Deogracious Manganga  
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Kirkegårdsarbeider 

Deogracious Manganga,  

Tlf: 998 89 626, DM437@kirken.no 

Deogracious Manganga har arbeids- og språkpraksis på 

kirkegården. Han kommer opprinnelig fra den 

Demokratiske Republikk Kongo, et stort land i Sentral-

Afrika med ca. 100 millioner innbyggere. Landet var 

belgisk koloni fram til det ble selvstendig i 1960 og er rikt 

på naturressurser. I landets 60-årige historie etter at det ble 

en selvstendig stat, har det vært langvarige og svært 

voldelige konflikter mellom ulike folkegrupper. Ikke minst 

etter folkemordet i nabolandet Rwanda i 1994 spredte 

konfliktene seg til DR Kongo. 

Mange i Deogracious sin familie har blitt drept i borgerkrigen og i 2006 så han seg nødt til å flykte til 

nabolandet Uganda. Senere kom også kona, Berocan Mamie Watum, og barna etter. Deogracious fikk 

jobb som mekaniker og sveiser på et bilverksted og klarte å livnære familien. Men også i Uganda var 

hverdagen preget av voldelige konflikter, og i oktober 2018 ble fikk familien innvilget opphold i 

Norge som kvoteflyktninger gjennom FN. 

Nå bor den blide kongoleseren, sammen med kona og barna på Skorkeberg. Minstejenta går i 

barnehagen, tre av barna går på Dyrløkkåsen skole og de tre eldste på videregående på Ås. 

Deogracious snakker swahili, fransk og lingala og lærer nå norsk. 

Det er en glede å ha Deogracious i arbeidsfellesskapet!  

mailto:DM437@kirken.no


7 

 

4 GUDSTJENESTELIV 

4.1 GENERELT OM GUDSTJENESTELIV 

Menigheten har et variert og mangfoldig gudstjenesteliv. Det preges både av hvert enkelt 

kirkerom, årstid, kirkeåret, medvirkende og samarbeidende grupper. Vi samles om en 

hovedgudstjeneste hver søndag på tross av at vi har flere kirker. Dette samsvarer med 

forordning og menighetsrådets strategi.  

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. 

Vi gikk inn i 2020 med en visjon om å øke 

både oppslutning, frivillig medvirkning og 

antall samarbeidspartnere i gudstjenestene 

våre. Det måtte defineres nye mål da 

pandemien slo inn. Mye av dette gikk på 

digital kirke (eget avsnitt). Men det ble og et 

mål å gjennomføre så mye som mulig med 

høytid og verdighet, kombinert med trygge 

smitteverntiltak. 

 

4.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

4.3.1  ANNERLEDESÅRET 

Vi gikk inn i 2020 med en visjon om å øke både oppslutning, frivillig medvirkning og antall 

samarbeidspartnere i gudstjenestene våre, fremdeles med søndag klokken11 som fast 

omdreiningspunkt, og med Smia klokken 17 en gang i måneden som en fast variasjon. De to 

første månedene gikk fint, med flere flotte gudstjenester knyttet til breddetiltak, nyskapende 

presentasjonsgudstjeneste for konfirmanter og konfirmantdåp i Smia.  

Året videre ble uvirkelig. Fra mars til mai gikk 9 helger uten gudstjenester, påsken inkludert. 

17. mai kunne vi ta imot inntil 50 personer, og det var situasjonen frem til sommeren. Det ble 

deretter åpnet for inntil 200, men avstandskrav gjorde at det i praksis var en øvre grense på 

70-80 personer på hver gudstjeneste. Unntaket var de gudstjenestene der vi på forhånd kunne 

plassere folk etter kohort, som konfirmasjonene. Da kom vi på det meste opp i 120 deltakere. 
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Dåp har helt siden mars vært utført i egne gudstjenester. Nye innstramminger i november 

førte til nye 7 helger uten fysiske gudstjenester. Julaften og 1. juledag fikk vi unntak, og vi 

kunne feire gudstjenester med inntil 50 deltakere + medvirkende. 

4.3.2  NY MULIGHETER 

Uansett hvordan vi snur og vender på det, prøver å se etter positive effekter av digital 

satsning, kjenner på en tydelig «sult» etter fellesskap og leter etter tegn på kirkens betydning i 

krise; året som har gått har gitt slitasjeskader som det vil kreve mye tid og innsats å lege. 

Samtidig har vi tro på at vi kan ha godt av å re-starte deler av gudstjenestelivet. 

Kanskje har vi fått noen erfaringer av hva 

som virkelig er viktig, som vi kan jobbe 

videre med? Kanskje får arbeidet med å 

øke frivilligheten rundt gudstjenestene ny 

energi av å nullstilles? 

Kanskje kan bruddet i kontinuitet for tiltak 

og arrangementer åpne for nytenkning, nye 

samarbeidsaktører og friske ideer? 

4.3.3  DIGITAL KIRKE 

Umiddelbart etter nedstengningen i mars 

satte vi ned en nettredaksjon som la et løp 

for den digitale satsningen. Første digitale 

gudstjeneste var 15. mars. Vi kalte dem 

«Søndagsandakter», de fleste ble spilt inn i 

Smia kapell. Søndagsandaktene var på ca. 

15 minutter. I påsken hadde vi litt lengre 

gudstjenester fra de øvrige kirkerommene. 

Vi valgte å gjøre opptak fremfor å sende 

live, med noen få unntak. Gudstjenestene 

ble lagt ut på Facebook og på våre hjemmesider som en link til vår YouTube-kanal. Antall 

visninger på 3 sek eller mer, varierte mellom 500 og 1500 i tiden frem til mai. Antall minutter 

vist var omtrent det samme. Analysen på hva dette egentlig utgjør av oppmerksomhet er et 

større arbeid, men det er ingen tvil om at sendingene nådde andre enn de vante 

gudstjenestegjengerne. 

Da det ble åpnet for fysiske gudstjenester med antallsbegrensning, valgte vi å fortsette det 

digitale tilbudet omtrent som før, men med noe enklere sendinger i sommerferien. Søndag 

kl.11.00 har det hele året vært en sending fra lokalkirken på nett. 

Etter nedstengningen i november takket vi ja til en strømme-pakke fra Bispedømmet som 

muliggjorde flerkameraproduksjon. Etter dette har sendingene blitt «proffere», med flere 

kameravinkler, bedre lyd og mer bruk av kunstig lys. Det er i stor grad ansatte som har stått 

for produksjonen. Det er et u-utnyttet potensiale på bruk av frivillighet her. Frivillige har i 

hele perioden vært benyttet som forsangere og medliturger. 
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Det var hyggelig å bli brukt av NRK Viken som eksempel på lokal digital satsning gjennom 

reportasjen fra vår innspilling til julaften, som kom i deres nyhetssending lille julaften. Totalt 

har vi produsert om lag 40 digitale gudstjenester dette året. Det er klart at vi ikke vil forlate 

denne møteplassen, selv om kirkene åpnes for fullt igjen. 

4.3.4  FYSISKE GUDSTJENESTER FRA MAI TIL NOVEMBER 

Når det gjelder 

perioden fra mai til 

november har de 

fysiske gudstjenestene 

vært annerledes enn 

normalt. 

Nattverdfeiringen har 

vært underlagt spesielle 

restriksjoner og i 

perioder vært utelatt av 

smittevernhensyn. En 

del frivillige har ønsket 

pause på grunn av smittefare. Dåp er gjennomført i egne gudstjenester. Konfirmanter har ikke 

vært ministranter eller blitt presentert. Kirkekaffe har ikke vært mulig å tilby på vanlig vis. 

Men det har likevel vært godt å kunne møtes.  

Det har vært uendelig mange vurderinger underveis. Både administrasjon og fagstab har vært 

involvert i disse sammen med menighetsrådet, som dels har vært orientert/kommet med råd 

og tilbakemeldinger, og dels har tatt avgjørelser. Dette har tatt mye krefter. Frustrasjon og 

pågangsmot har vekslet på å sitte i førersetet.  

4.3.5  HAR KIRKEN KLART Å MØTE MENNESKER PÅ EN GOD MÅTE? 

Vi vil si JA. Vi har hatt mer tid til hver enkelt, f.eks.i forbindelse med alle dåpsgudstjenestene 

og møter med familiene der. Mange av de som synes terskelen til kirkerommet er høy, har 

fått kirken inn i livet gjennom det digitale tilbudet. De som har kommet til kirken i de 

periodene det har vært åpent, har uttrykt hvor viktig det var å kunne møtes fysisk i 

kirkerommet, og at gudstjenesten har betydd mye på tross av restriksjoner og smittevern. 

Har kirken klart å formidle et troverdig budskap? Det håper og tror vi. Gjennom ord, 

gjennom å anerkjenne at man er fullverdig menighet selv uten å synes i kirkerommet, og 

gjennom en iherdig innsats for å opprettholde de møtepunktene som har vært mulige å ha. 

 

4.4  MÅL OG UTFORDRINGER FOR 2021 

• Beholde en digital satsning som er bærekraftig, målrettet og erfaringsbasert 

• Bygge et apparat for frivillighet rundt gudstjenestene fra bunnen av 

• Gjennomgå årsplan for gudstjenesteliv med tanke på å fremme samarbeid med flere 

aktører, øke mangfoldet innen det musikalske arbeidet og se på hvilke 

målgrupper/aldersgrupper som lettest faller utenfor det ordinære arbeidet.   



10 

 

5 DÅP, VIELSER OG GRAVFERD 

5.1 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.  

5.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

Vi gikk inn i 2020 med følgende mål for de kirkelige handlingene: 

• Vi vil øke andelen døpte av årskullet med 10 % 

• Vi vil fortsatt synliggjøre mulighetene for seremonier i Smia kapell, spesielt for gravferd 

• Vi vil øke antallet kirkelige vigsler til over 30 

5.3 ÅRET SOM GIKK 

2020 ble fra 12. mars og ut et annerledesår, 

og de kirkelige handlingene ble sterkt 

påvirket av restriksjoner grunnet 

koronapandemien. Tallet på vielser sank 

betraktelig. Gravferd ble gjennomført med 

en begrensning på 50 deltakere. Det er 

gledelig å se at dåpstallet ikke har sunket 

mye i forhold til fjoråret. Noen har valgt å 

utsette, men de aller fleste har fått 

gjennomført dåp i mindre seremonier i 

løpet av året. 

De vigslene og dåpsgudstjenestene som ble 

avholdt ble allikevel til fine og intime 

møter med medlemmene våre. Opplevelsen 

av å være sammen om noe viktig og stort 

ble tydeligere med restriksjoner og 

innstramminger som bakteppe og ramme. 

Det at vi fortsatte å utføre de kirkelige 

handlingene – alltid i tråd med gjeldende 

smittevernregler – var et viktig signal om at kirken fortsatt var til stede og fortsatt utførte det 

arbeidet vi har gjort i årevis. 

Det å møtes ansikt til ansikt betyr svært mye, både i dåpssamtaler, vigselssamtaler og 

sorgsamtaler. Derfor har disse møteplassene blitt prioritert, og vi har ikke erstattet de fysiske 

samtalene med sosiale medier og digitale møter. 
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Nøkkeltall for 2020 (med tallene for 2019 i parentes):  

- Vielser: 15 (26)  

- Gravferder: 99 (90)  

- Døpte (barn og voksne i soknets kirker): 59 (63) 

 

5.4 ERFARINGER FRA 2020 SOM BØR REFLEKTERES I VIDERE ARBEID 

En av de mest spennende og 

utfordrende erfaringene vi tar med 

oss fra 2020, er det store antallet 

dåpsgudstjenester tilrettelagt for den 

enkelte familie. Dåp har blitt 

gjennomført med restriksjoner på 

50 personer og i en periode så lite 

som 10 personer. 

Dåpsfamiliene har satt stor pris på 

denne fleksibiliteten og at deres dåp 

i større grad blir sentrum i 

gudstjenesten. 

Samtidig ønsker vi som menighet at 

dåpen feires og nye medlemmer tas 

inn i den kristne familien i en vanlig 

gudstjeneste.  

Kirken vil se nærmere på hva vi kan lære av disse erfaringene. Hva kan vi gjøre for å møte 

familienes behov på en god måte, og hvordan kan vi samtidig beholde dåpen som en viktig 

del av menighetens gudstjenestefeiring? Vil erfaringene fra 2020 føre til varige endringer i 

menighetens gudstjenesteliv?  
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6 TROSOPPLÆRING FOR BARN OG UNGE 0-18 ÅR 

6.1 GENERELT OM TROSOPPLÆRING 

Trosopplæringsreformen ble vedtatt i 2004. 

Kirken fikk gjennom dette økte muligheter til å 

nå barn og unge fra 0-18 år med invitasjoner og 

gjennomarbeidede arrangementer for døpte 

barn og unge i denne aldersgruppen. Dåp og 

opplæring hører sammen og hvert år er det 3-7 

konfirmanter som kommer til dåp.  

Formålet med trosopplæringen er å bidra til en 

systematisk og sammenhengende trosopplæring 

som  

• vekker og styrker kristen tro  

• gir kjennskap til Den treenige Gud  

• bidrar til kristen livstolkning og 

livsmestring  

• utfordrer til engasjement og deltakelse i kirke og samfunnsliv  

for alle døpte i alderen 0–18 år, uavhengig av funksjonsevne.  

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

tilbud til barn og familier. Se neste kapittel. 

 

6.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

Vi ønsker at flere barn og unge blir med på trosopplæringstiltakene. Gjennomsnittlig ønsker 

vi at ca. 30 % av de døpte deltar på trosopplæringstiltakene mellom 0-12 år, mens målet for 

aldersgruppen 13-18 år er å utvikle tiltak for alle aldersgrupper.  Vi ønsker at barna skal 

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

De senere årene har hovedmålet for ungdomsarbeidet vært å øke antallet ungdomsledere. Det 

fortsetter, men i tillegg trenger vi flere frivillige voksne medarbeidere. Hovedsatsningen er 

voksne som selv har eller har hatt tenåringer, og pensjonister som har trygghet og kapasitet til 

å møte ungdom i både lek og alvor. Voksne som ønsker å lage mat og skape gode samtaler 

med ungdommene er «gull verdt» for konfirmant- og ungdomsarbeidet. 

Noen av målene som ble definert for et år siden er: 

 

Kvalitet: 

- Skape forutsigbarhet rundt tiltakene for ungdom 

- Samle frivillige ungdommer og voksne til planlegging og evaluering av 

arrangementer 

- Videreutvikle ungdomsutvalget 

Kommunikasjon: 



13 

 

- Utvikle brosjyremateriell for trosopplæringen 

- Lage grupper med interessenter til de ulike typene av arrangementer 

- Utvikle strategi for hvordan vi annonserer tiltak 

Frivillighet: 

- Arrangere lokalt intensivt MILK-kurs i slutten av sommerferien 

- God ivaretakelse av ungdomsledere 

- Invitere og følge opp voksne til å delta i ungdoms- og konfirmantarbeidet 

 

6.3 TROSOPPLÆRING FOR BARN ALDER 0-12 ÅR 

2020 har vært et krevende, men også spennende år for trosopplæring i aldersgruppen 0-12 år. 

Vi startet sterkt, med nytt opplegg og god oppslutning rundt Tårnagentsamlingen og 

babysang, men så ble det en brå stans i midten av mars. Fra mars og fram til sommeren var 

fokuset rettet mot å lage digitale fortellingsstunder, i tillegg til en påskevandring som hele 

familien skulle kunne ha glede av. Etter oppstarten i august opplevde vi en sterk økning i 

antall deltakere på tiltakene våre, og det var flott å møte både store og små igjen etter et 

lengre opphold. Dessverre møtte vi på en ny nedstengning i november, og løsningen ble å 

lage en adventsvandring gjennom juleevangeliet utenfor kirken.  

Vi har i 2020 hatt disse breddetiltakene:  

Babysang (0 års tiltak). Det har vært avholdt to kurs i 2020, selv om vårsemesteret ble noe 

avkortet grunnet nedstengingen. Dette er et tilbud til foreldre som er hjemme med babyer. Vi 

opplever at dette er et populært tilbud, og spesielt i år har vi fått tilbakemeldinger på at det 

har vært et viktig tiltak og møtepunkt for hjemmeværende foreldre. I år flyttet vi tidspunktet 

for babysang fra tirsdag til torsdag. Dette ble gjort etter oppfordring fra foreldre som 

opplevde det som vanskelig at alle tilbud til denne aldersgruppen i kommunen var lagt til 

tirsdager. Det ble ikke gjort med lett hjerte, ettersom det betød å avslutte samarbeidet med 

Tankesmia. Likevel opplevde vi at det fungerte godt for gruppen, og vi fikk mange positive 

tilbakemeldinger på tilpasningen. Da vi startet opp etter sommeren ble det behov for å gjøre 

justeringer på opplegget grunnet hensyn til smittevern. 

Samlingene ble flyttet til stor sal, for å sørge for god nok 

avstand og lunsjen måtte droppes. Selv om vi fremdeles 

serverte vafler endret dette noe på dynamikken, og vi så at 

færre tok seg tid til å bli igjen etter sangstunden. Vi gleder 

oss til å gå tilbake til «normalen» når dette lar seg gjøre. 

Tårnagentdag (9 års tiltak) i Drøbak kirke. Hvert år 

benytter vi planleggingsdagen i januar til å invitere 3. 

klassingene i kommunen til en hel dag i Drøbak kirke og på 

Hospitalet. Dette har vært et populært tilbud, og i år var ikke 

noe unntak. 23 niåringer deltok på alt fra å løse mysteriet i 

kirken til formingsaktiviteter, utelek, gudsrikelekfortelling, 

sang, tårnbesøk og filmvisning. Dette er et tiltak hvor de fleste i staben deltar, i tillegg til 

noen frivillige.  
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Karnevalsgudstjeneste med invitasjon i posten til alle 5 åringer (5 års tiltak) ble 

gjennomført for tredje gang. Det var kun 3 femåringer som ble påmeldt til denne samlingen. 

Vi valgte derfor å avlyse frokosten i forkant, men 

gjennomføre karnevalsgudstjenesten som planlagt. Kirken 

var full av barn, ettersom Dirridam-barna også var invitert, 

og det kom flere barn i aldersgruppen som ikke var påmeldt. 

Det ble servert fastelavnsboller, og det var også mulig å lage 

fastelavnsris for de som ønsket det. Kirkekaffen ble avsluttet 

med å slå på pinataen! 

 «Helt 1.klasses» (6 års tiltak) ble avholdt i mai. Årets samling i forkant ble avlyst grunnet 

sykdom, og 5 barn kom til gudstjeneste og mottok 6 års bok.  

«Takk for maten»-samling og høsttakkefest (8 års tiltak) ble gjennomført for andre gang, 

med en liten økning i antall deltagere. Vi møttes til et felles høstmåltid og samlingsstund på 

Smia før vi organiserte kjøring til Haneborg gård.  Der ble det selvplukk av mais og grilling 

sammen med bonden Ole Martin. Dette har vært kjempepopulært hos barna, for mange har 

vært på besøk på gården før, og gleder seg. Samarbeidet med Haneborg gård og Ole Martin er 

veldig flott, og noe vi setter stor pris på.  

Påfølgende søndag møttes vi til Høsttakkefestgudstjeneste. Denne gangen måtte vi droppe 

samlingen på morgenen, hvor vi skulle lage grønnsakssuppe til kirkekaffen. I stedet stilte 

bygdekvinnelaget med deilig eplekake, som ble servert utenfor kirken. Tradisjonen tro hadde 

de også pyntet kirken nydelig! 10 barn deltok på takk for maten-samlingen, mens bare 4 barn 

hadde anledning til å komme i kirken. Samarbeidet med lokale aktører gir mersmak, og vi vil 

jobbe videre med dette i 2021. 

4-årsboka (4 års tiltak) ble delt ut i oktober i Drøbak kirke. I forkant av 

gudstjenesten ble alle fireåringer med foresatte invitert til en samling på Smia. I 

år var det behov for å gjøre justeringer på opplegget, men ved å bruke stor sal til 

både spising og samlingsstund fikk alle plass. 17 fireåringer tok med seg 

foreldre (og noen søsken) og deltok på samlingen. Her fikk de høre fortellingen 

om Sakkeus og delta på sangstund. Vi gjorde oss kjent med kirkerommet gjennom å se på 

kirkerom-elementene i Smia og vise bilder av de samme elementene i Drøbak kirke. Det var 

så mange koronapåmeldte til familiegudstjenesten i Drøbak kirke at vi ble nødt til å avlyse 

Barnegospel sin opptreden denne dagen. Det var veldig synd, men det var fremdeles 

fantastisk å fylle kirken med barnefamilier. Grunnet korona og dårlig vær utgikk en eventuell 

kirkekaffe på kirketrappen. 

Krøllekveld (2 års tiltak) i november ble gjennomført rett før siste nedstengning. Også her 

var det mange som meldte seg på, og det var utrolig fint å treffe de minste igjen!  Vi hadde 

mat, lek, sang, bibelfortelling med drama og utdeling av bok og spisematte. Vi opplever at 

hele familien kommer på disse samlingene. 19 toåringer kom på samlingen og 21 bøker ble 

delt ut. 

Knøttesamling (1 års tiltak) skulle arrangeres på Smia i november, men vi så oss nødt til å 

avlyse samlingen dagen før. Dette ble møtt med stor forståelse, samtidig som mange hadde 

gledet seg til et gjensyn med «babysang-gjengen». Undertegnede reiste i stedet rundt til 
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samtlige påmeldte med en liten hilsen og en gave til ettåringene. Det ble det satt stor pris på 

av de som var hjemme.  

Lys våken (11 års tiltak) med overnatting i Frogn kirke måtte utsettes 

grunnet at det ikke ble mulig å gjennomføre hverken overnatting, 

måltid eller bålsamling ute, samtidig som man overholdt 

smittevernreglene. Ettersom dette er et innarbeidet tiltak som 

mange barn gleder seg til, ønsket vi ikke å lage en digital variant 

som ikke kunne oppfylle suksesskriteriene som Lys våken-tiltaket har. Vi besluttet derfor å 

invitere til en Lys våken-samling for dette årskullet i mai/juni 2021. I skrivende stund blir det 

spennende å se om dette blir mulig å gjennomføre. 

Det er ikke tvil om at Korona-situasjonen har påvirket trosopplæringen i 2020. Men selv om 

vi ble nødt til å avlyse noe, har vi også gjort oss nyttige erfaringer og lært mye nytt. 

Arbeidsmetoder måtte gjennomtenkes på nytt, og vi måtte vurdere alternativer til 

arrangement ikke lot seg gjennomføre. I vakuumet som oppstod under nedstengningen har vi 

i tillegg brukt tiden til følgende: 

1. Filmet gudsrikeleken-fortellinger (spesielt 

rundt påske og jul) med innslag av sanger 

fra barnekorene. 

2. Laget påskevandring ute, for hele familien. 

3. Laget en adventsvandring rundt kirken og i 

Badeparken. Her ble barneutvalget en 

uvurderlig ressurs, sammen med våre 

fantastiske kirkegårdsarbeidere. 

Vandringen tar deg gjennom 

julefortellingen med spørsmål til undring 

underveis. Den egner seg for både store og 

små, og målet var stallen, som ble satt opp 

av Per Gunnar og Antoni bak kirken. 

Barnehagene ble også invitert til en guidet 

vandring, og noen var så heldige å treffe 

på et vaskeekte esel! 

4. Laget adventsposer med formingsmateriell, Barnas blad og noe godt. Disse kunne 

man hente på kirkekontoret eller i Drøbak kirke (åpen kirke). Randi laget filmer med 

instruksjon til hvordan man kunne lage de ulike figurene i posen. 

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

dåps- og trosopplæring. 

 

6.4 TROSOPPLÆRING FOR UNGDOM 13-18 ÅR 

Kirkens breddetiltak for 13-18 åringer 

Felles for breddetiltakene er at alle døpte i årskullet blir invitert til samlinger, og at 

samlingene skal ha en form og innhold som inviterer til videre deltagelse i kirkens 

ungdomsarbeid. 
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Nesten-konfirmant for 14-åringer 

«Nesten konfirmant» er et tiltak for 8. klassinger for å skape tilknytning og motivasjon til å 

melde seg til kirkelig konfirmasjon. På grunn av koronapandemien ble samlingen utsatt til 

september. Da var de fleste som ønsket å være konfirmanter påmeldt, og samlingen ble en 

blanding av det første store konfirmanttreffet og ordinær «Nesten-konfirmant» samling. Det 

var 85 deltagere, som er 60 % av de 142 døpte i årskullet. Samlingen var en blanding av 

mimring fra konfirmanttiden, og en «Helt ærlig» samling. Det overveldende store fremmøtet 

hadde antagelig sin bakgrunn i at alle konfirmantene skulle delta på en slik samling i løpet av 

høsten, og mange benyttet anledningen denne første gangen. Du kan lese mer om «Helt 

ærlig»-konseptet under kontinuerlig ungdomsarbeid. I tillegg til «Helt ærlig» hadde vi en 

«Bli-kjent» samling rett etter skoletid. Der ble det servert sveler og saft, vi hadde leker og 

konkurranser og Quiz. Vi presenterte også årets konfirmantopplegg, og de som var til stede 

kunne stille spørsmål om konfirmanttiden. Det var 12 deltagere på samlingen. 

Konfirmasjon for 15-åringer 

Konfirmantåret 2019/2020 startet som planlagt med velkomstsamtaler og undervisning.  

Høydepunktet dette semesteret var en stor julesamling i SMIA, der både konfirmanter og 

foreldre deltok. Konfirmantbiblene lå under juletreet og ble høytidelig delt ut til hver enkelt 

konfirmant. Også samlingene etter jul gikk sin gang, og vi fikk heldigvis arrangert vinterleir i 

Hemsedal før landet ble nedstengt 12.03.2020. Videre konfirmantundervisning og 

fasteaksjonen ble arrangert digitalt.  

Konfirmasjonsgudstjenestene ble flyttet fra mai til september, og sommerleiren konfACTION 

ble avlyst. Vi fikk heldigvis mulighet til å arrangere minisommerleir i ett døgn i august. Dette 

ble et intenst og fint døgn der de som skulle vært på konfACTION fikk tatt igjen noe av det 

tapte. Været var nydelig, men strenge smittevernsrestriksjoner gjorde at vi måtte være 

påpasselige i alt vi gjorde. Så kom høsten, og vi gjennomførte 12 konfirmasjonsgudstjenester. 

Vi hadde lagt vekt på det musikalske ved å leie inn profesjonelle trompetister, og lagt godt til 
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rette for konfirmantene. Det var begrensninger på sitteplasser, og det ble ført gjestelister på 

besøkende. Det ble uttrykt stor takknemlighet fra svært mange konfirmantfamilier fordi vi 

hadde lagt til rette for flotte seremonier. 

Menigheten vår har lagt vekt på å ta imot konfirmantene som ministranter i gudstjenesten. 

Nesten hver søndag når kirken har vært åpen har 3-5 konfirmanter deltatt med å dele ut 

salmebøker, lese Bibeltekster, tenne lys og be bønner. Ministranttjenesten er en god måte å 

bli kjent med menigheten og gudstjenesten. I tillegg skulle konfirmantene delta på 5 

selvvalgte gudstjenester. For 2020 har det vært en blanding av å være tilstede på gudstjeneste, 

og å se på gudstjeneste liknende samlinger på nett. Vi har lagt vekt på at våre nettsamlinger, 

enten det er undervisning eller gudstjenester, skal ha en lokal forankring. 

Konfirmantkullet 2020/2021 startet 

opp litt senere enn vanlig. Likevel 

fikk vi gjennomført 

velkomstsamtaler og to fysiske 

undervisningsbolker i Drøbak kirke 

før jul. I tillegg til dette hadde vi 6 

«Skumringsstunder» på nett, og 

digital julekonsert for 2021 kullet. 

Tre av disse var pliktige, og tre 

frivillige. Vi har ikke blitt så kjent 

med konfirmantene som vi ønsker, 

men håper på bedre mulighet til å 

møtes ansikt til ansikt i 2021. 

Trosopplæringstiltak telles opp etter hvor stor oppslutning tiltaket har i forhold til antall 

døpte. For kullet som konfirmerte seg i 2020 var det 155 døpte og 109 konfirmerte. Det var 

70% av de døpte som konfirmerte seg. For de som har meldt seg til konfirmasjon i 2021 er 

Figur 1 Foto Anders G. Johansen 
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det 142 døpte og 115 konfirmanter. Det er 81% av de døpte som har meldt seg til 

konfirmasjon. 

«Konfirmant-reunion» og MILK-kurs for 16-åringer 

Under konfirmasjonsgudstjenesten fikk alle en invitasjon til «Konfirmant-reunion» den 2. 

desember. Arrangementet ble gjennomført under strenge smitteverntiltak. Det noe lave 

antallet fremmøtte viser nok at det var en tid preget av usikkerhet både hos ungdommen og 

hos oss som arrangerte. Det var quiz, bilder fra leir, innpakkede muffins og brus på boks. Vi 

mimret og så bilder fra konfirmantleiren. I tillegg hadde vi en enkel «Helt ærlig» samling. 

«Helt ærlig»- samlingen ble direktesendt til Facebook-gruppen «frognkonfirmant 2020». Det 

var 12 deltagere, 2 ansatte og 7 frivillige ungdomsledere som deltok. 

MILK-kurset for 2020/2021 er et ledertreningskurs som Drøbak og Frogn menighet 

arrangerer i samarbeid med Ås og Vestby. Vi har i år 7 deltagere fra Frogn på kurset. 

Samlingene veksler på å være i de ulike menighetene. Høsten 2020 hadde vi to samlinger, en 

lørdagssamling over fem timer i Frogn kirke, og en kveldssamling på tre timer i Vestby. Siste 

samling, som skulle vært i Ås, måtte avlyses fordi vi ikke kunne samles på tvers av 

kommunegrensene. 

Ungdommens julekonsert for 17-19 -åringer 

Mye ble annerledes i 2020 på grunn av pandemien, og det ble også trosopplæringstiltakene 

for ungdom. Planen var å invitere 2. trinn på videregående til julegrøt med 18-års markering 

og julekonsert i Drøbak kirke. 1. trinn og 3. trinn skulle inviteres til julekonsert i kirken med 

gløgg, pepperkaker og sveler utenfor kirken etterpå. På grunn av smittesituasjonen ble 

prosjektet omgjort til en digital konsert. Grunnet datatrøbbel hos Agrando hadde vi ikke 

mulighet til å sende ut invitasjon til andre enn 17- åringene. Det ble laget brosjyre, og sendt 

ut invitasjoner med QR-kode for å se julekonserten. Julekonsert med unge musikere er et 

konsept vi ønsker å videreutvikle i årene som kommer. 

 

6.5 ERFARINGER FRA 2020 SOM BØR REFLEKTERES I VIDERE ARBEID 

Både breddetiltak i trosopplæringen og barne- og familiearbeidet i menigheten har vist seg å 

tåle både nedstengning og restriksjoner. Vi har til og med hatt en økning på de tiltakene vi har 

kunne gjennomføre, til tross for at vi har måttet gjøre tilpasninger med hensyn til smittevern. 

Erfaringen er at barn og barnefamilier har en god tilknytning til kirken og trives her. Det har 

blitt satt pris på at kirken stiller opp, tilpasser og inviterer, når det er mulig. Fremover blir det 

viktig å opprettholde den kontakten og tilstedeværelsen vi har etablert, både på nett og fysisk.  

Konfirmantarbeid: Det er verdt å reflektere over om modellen med to leire, vinter og sommer, 

med konfirmasjoner i mai og september er den beste løsningen for det totale 

ungdomsarbeidet i menigheten. 

Kombinasjonen mellom digital og fysisk konfirmantundervisning ser ut til å gi gode 

synergier for konfirmantarbeidet. Vi har fått positiv respons på at foreldrene har fått mulighet 

til å se filmene som benyttes i undervisningen.  
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7 ANNET MENIGHETSARBEID FOR BARN OG UNGE 

7.1 GENERELT OM ARBEID FOR BARN OG UNGE 

Dette kapittelet omhandler tilbudet vårt til barn, unge og familier som ikke inngår i 

trosopplæring, kirkelige handlinger eller gudstjenester. Menigheten ønsker å møte barn og 

unge til fritidsaktiviteter og gudstjenester. Hos oss står familiearbeidet sterkt i tillegg til 

barnekor og søndagsskole. Blant ungdommene er hovedfokuset ledertrening og deltagelse på 

konfirmantenes arrangementer. 

Flere aktiviteter har en lang og god tradisjon. De har nå funnet sin naturlige plass i storsalen i 

Smia med «Supertorsdag», Juletrefesten i januar og Barnas Adventskveld i månedsskiftet 

november/desember. 

7.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

Planen for 2020 var å fortsette det gode arbeidet som allerede er etablert. I tillegg ønsker vi å 

invitere bredt, utvikle og utvide tilbudet, og nå ut til enda flere mennesker. Spesielt jobber vi 

mot at Supertorsdag-konseptet skal involvere og inkludere flere. 

Vi ønsker å bli flinkere til å ta vare på og å rekruttere flere frivillige medarbeidere. 

7.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

2020 ble annerledes enn planlagt. Selv om det i perioder har vært mulig å møtes fysisk for de 

under 20 år, har det vært strenge smittevernsrestriksjoner. Derfor har vi vært nødt til å skape 

arenaer for barn og unge på digitale plattformer som et supplement til de aktivitetene vi 

kunne gjennomføre. Mye har vært annerledes, men målet om å møte mennesker og være 

menighet sammen står fast. 

Etter nedstengningen i mars 2020 hadde vi ikke mulighet til å gjennomføre arrangementene 

våre, med unntak av en Supertorsdag/Misjonskveld i oktober før vi igjen ble stengt ned i 

november. 

Det sosiale står i fokus for Supertorsdagene, så under nedstengingene har vi ikke prioritert å 

få til digitale storsamlinger for familier. Vi har hatt tre livesendte Dirridam-sendinger på 

Facebook og flere gudstjenester og samlinger rundt påske og jul spesielt tilrettelagt for barn. 

7.3.1  AKTIVITETER FOR BARN OG FAMILIER:  

Supertorsdag 

I et vanlig år ville vi hatt Supertorsdag to ganger i måneden – en samling med middag og 

barnekor, og en samling med middag og Dirridam. Den siste samler mellom 70 og 90 

mennesker, den første samler mellom 20 og 40. I tillegg kommer de faste storsamlingene som 

er nevnt i innledningen. 

I år rakk vi juletrefest i Smia 9. januar 2020, to supertorsdager med Dirridam i januar og 

februar og to supertorsdager med kun barnekorene. 
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På Supertorsdag samler vi flere aktiviteter for barn og familier; Soul Children, Dirridam og 

Barnegospel. Dåpstreff legges også til Supertorsdag, slik at dåpsfamiliene kan få en smakebit 

av menighetens tilbud for barn og familier. Vi ønsker å nå barnefamilier, men også voksne 

uten barn, selv om disse ikke har noe eget opplegg utover maten. Middagen er et felles 

samlingspunkt.  

Juletrefest, Madagaskar-kveld og Barnas adventskveld er alle tre store fester for hele 

familien. Det settes mat, underholdning, sang, musikk, forkynnelse og fellesskap høyt. 

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

gjennom året, da de samler store mengder med folk. Barnas adventskveld måtte dessverre 

avlyses i 2020 på grunn av pandemien, og ble erstattet av juleverksted på Facebook og 

aktiviteter barna kunne utføre hjemme. 

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

gudstjeneste kl 11.00 i Drøbak kirke. Det er som oftest mellom 3 og 10 barn tilstede på 

søndagsskolen. Søndagsskolen drives av trofaste frivillige ledere, med Turid Magdal i 

spissen. I 2020 ble søndagsskolen knyttet tettere til gudstjenesten, ved at barna er med på 

starten av gudstjenesten før de går til søndagsskolen. 

Frivillige medarbeidere er uunnværlige i menighetens arbeid. Vi er svært takknemlige for 

innsatsen som blir gjort av dyktige og erfarne frivillige, først og fremst tilknyttet Dirridam og 

Supertorsdag, men også som medvirkende på de andre store samlingene våre. 

7.3.2  KIRKENS KONTINUERLIGE UNGDOMSARBEID.  

Ungdomsledere er selve kjernen i ungdomsarbeidet. Første halvår av 2020 handlet 

menighetens ungdomsarbeid i all hovedsak om å klargjøre og gjennomføre aktiviteter for 

konfirmantene. Det var spesielt fokus på vinterleiren.  

Det har vært tre møter i ungdomsutvalget i 2020. Ungdomsutvalget har jobbet med hvilke 

former for kontinuerlige tiltak de ønsker, og hvordan disse skal gjennomføres. Mye har blitt 

annerledes på grunn av pandemien dette året, og det har også påvirket arbeidet i 

ungdomsutvalget. 

Sosiale medier er plattformen der de unge søker informasjon. Første søndag i advent 

relanserte vi vår Instagramkonto for ungdom. Den byttet navn fra @frognkonfirmant til 

@ungifrognkirken. Formålet med relanseringen var å gjøre navnet og innholdet mer relevant 

for flere årskull enn de som er konfirmanter. Relanseringen besto av en adventskalender med 

videoer og «stories» laget av ungdomslederne. I tillegg til innlegg på Instagram 

kommuniserer vi med ungdomslederne på Messenger, SMS og e-post. 

Samlinger for ungdom har denne høsten bestått av 

• 2 dugnader kombinert med sosialt samvær, en med pakking av brev og bibler til 

konfirmantene  

• 2 ettermiddagssamlinger med introduksjon om det å være ungdomsleder 

• 1 grøtfest 

• 3 «Helt ærlig» samlinger 
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Konseptet «Helt ærlig» er utviklet av KFUK-KFUM. Vi i Drøbak og Frogn har laget en lokal 

variant Den inneholder en mini-konsert med unge musikere, innledning til dagens tema, 

matservering og spørsmål ungdommen får svar på via en panelsamtale. Samlingen avsluttes 

med en liten andakt og lystenning. Det har vært gjennomført 3 «Helt ærlig»-samlinger i 

høstsemesteret. Samlingene ligger i skjæringspunktet mellom kontinuerlig arbeid og 

trosopplæring. Arrangementene er åpne for alle, men som regel inviteres ett årskull til en 

spesiell samling. 

7.3.3  SAMARBEID MELLOM KIRKE OG SKOLE: 

Kirke-skole samarbeidet i kommunen er svært godt. Dette året har vi imidlertid hatt svært lite 

samarbeid i forhold til det vi pleier. Det skyldes koronarestriksjonene. I våre planer har vi 

opplegg for samarbeid med både 2. trinn, 4. trinn, 6. trinn og 8. trinn, men i år var det kun på 

4. trinn vi fikk gjennomført undervisningen.  

Det er dessuten stor oppslutning om julegudstjenestene. Skoleledelse, lærere og elever legger 

ned mye forberedelsestid til disse gudstjenestene.  På grunn av koronasituasjonen valgte vi i 

år å møte alle rektorene for å diskutere samarbeid og potensiell gjennomføring av 

skolegudstjenestene før jul. Dette møtet hadde vi i oktober. Vi opplevede at alle rektorene 

ønsket gjennomføring for sine skoler. Smittesituasjonen ble dessverre så alvorlig i desember, 

at ingen skolegudstjenester kunne gjennomføres. 

 

7.4 ERFARINGER FRA 2020 SOM BØR REFLEKTERES I VIDERE ARBEID 

Barn: se punkt 6.5 

Ungdom: Det er utfordrende å 

skape et kontinuerlig 

ungdomsarbeid, Det bør reflekteres 

over kombinasjonen av aktiviteter 

der ungdommene bidrar som ledere, 

og aktiviteter der de kan hente nye 

krefter i en krevende ungdomstid. 

Det bør reflekteres over hvordan vi 

kan rekruttere til kontinuerlig 

ungdomsarbeid. I tillegg må vi se på hvordan vi best skaper gode synergier mellom 

trosopplæringstiltakene og menighetens øvrige arbeid.  
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8 ANNET MENIGHETSARBEID / TILBUD FOR VOKSNE 

8.1 GENERELT OM ANNET MENIGHETSARBEID 

Mye av dette faller inn under andre kapitler, som musikk, gudstjenesteliv og diakoni.  

I dette kapittelet nevnes det som kommer i tillegg til dette.  

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 er nå godt etablert som møteplass for voksne; hovedsakelig 60+. Dette er 

ukentlige treff på dagtid med et miniforedrag over et aktuelt tema med gjest eller interne 

krefter. Deretter er det lunsj og tidebønn. Dette gikk sin gang frem til mars, med ca. 20 

deltakere hver gang. Under nedstengningen gjorde leder for tiltaket, Gjermund Stormoen, en 

stor og viktig jobb. Han sendte ut ukentlige betraktninger og aktuelle kommentarer til gruppe, 

noe som var godt å få med seg i en litt tung tid. Det ble også formidlet linker og tips til ulike 

typer foredrag og innspillinger. Vi retter en ekstra takk til Gjermund, som nå har flyttet til Ås. 

I august ble det åpnet for treff igjen, nå med samlinger annenhver uke. Dette ble svært godt 

mottatt av deltakerne, og fremmøtet var høyt, helt til det igjen måtte stenges i november.  

Åpen kirke i Drøbak var det knyttet stor spenning til. Ville det være mulig å gjennomføre? I 

juni kom det klarsignal, og på kort varsel ble vaktene fylt opp av frivillige under ledelse av 

Hanne Alm, som har tatt over stafettpinnen fra Ludolf Bjelland. Ni onsdager ble kirken holdt 

åpen fra 11-17. Totalt 837 besøkende var innom dørene. Det var 500 færre enn i 2019. Men 

med tanke på at det kom færre turister til Norge enn vanlig, var dette ikke dårlig. Besøkende 

satte stor pris på å få komme inn. Det vises tydelig i protokollen. I november ble Åpen kirke 

på nytt aktuelt, da fysiske gudstjenester igjen ble forbudt. Nye og gamle frivillige meldte seg 

og holdt kirken åpen fire dager i uken gjennom adventstiden. Besøket var størst i helgene. 

Men uansett var en åpen kirke utrolig verdifull for de som benyttet seg av det.  

Misjons og hyggetreff på Hospitalet arrangeres av Drøbak Misjonsforening siste torsdag i 

måneden. Treffene består av formiddagsmat, program og innsamling til menighetens 

misjonsprosjekt. Dette måtte utgå store deler av året. 

Bønnemøter Smia Kapell. Hver mandag kveld er kapellet i Smia åpent for forbønn. En fast 

gruppe frivillige samles og ber for menighetens arbeid og andre aktuelle temaer. Dette utgikk 

etter mars. 

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

knyttet til kristne organisasjoner. 

8.3.1  DIGITALT TILBUD: 

Mye av det digitale tilbudet har hatt en voksen målgruppe. For dem som har ønsket å delta, 

har det vært flere ukentlige tilbud fra lokalkirken. «Ord for kvelden» og «Søndagsandakt» 

har, med få unntak, vært sendt fast hver uke siden oppstarten i mars 2020.  
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9 DIAKONI – KIRKENS OMSORGSARBEID 

9.1 GENERELT OM MENIGHETENS DIAKONIARBEID 

«Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom 

nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.» 

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; 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 

Menighetens plan for diakoni har mange mål. Dette året ønsket diakoniutvalget å fokusere på 

noen få områder: Å være en åpen kirke, tilstede og relevant. 

Men 2020 ble et annerledes år, også på dette området. Måten å være kirke på ble kraftig 

utfordret. Restriksjonene, stadig nye regler, frykt og usikkerhet satte sitt preg på oss alle. Det 

gjorde vårt oppdrag både vanskeligere og viktigere. Diakoniutvalgets oppgave er å drive 

Drøbak og Frogn menighets diakonale arbeid fremover, så det lå over oss, at vi i deler av året 

kom til kort i oppgaven med å gi den omsorg som vi gjerne ville gi. 

Det har vært lammende for oss, når de grep vi vanligvis tar i kriser - som å åpne kirken og gi 

rom for tilstedeværelse, fellesskap og tro – ikke er mulig. Hva gjør vi da? Som resten av 

kirken, samfunnet og verden, har vi måttet tenke annerledes og nytt om hvordan vi kan være 

kirke. Vi har klart det på noen områder, men også kommet til kort.  

9.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Diakoniutvalget består av følgende personer: Ellen Klynderud (leder), Haldis Andersen 

(sekretær), Anne Margrethe Eide, Mette Lilleeng, Atle Eikeland (prostidiakon), Aleksander 

Øiestad (representant fra Menighetsrådet) og Camilla Kofoed-Steen (prest). Utvalget har hatt 

5 møter og har behandlet 30 saker. Vi har gjennom året forsøkt å holde fokus på målet om å 

være tilstede som kirke i en krevende og annerledes tid. 

9.3.1  FASTE DIAKONALE TILTAK I MENIGHETEN: 

• Kveldsbønn mandager i SMIA, er åpent for alle. Ble stengt i midten av mars  

• Tankesmia tirsdag formiddag med lunsj og foredrag/innledning til samtale. Året ble 

kraftig amputert, men vi hadde samlinger annenhver uke fram til mars, i fra midten av 

april til slutten av juni (utendørs) og i september og oktober. 

• Kirkekaffe i etterkant av ordinære gudstjenester. Utgikk i hovedsak etter mars. 

• Livssynsgruppen på Murhuset. Denne flyttet midlertidig til Smia på høsten, og noen 

av deltakerne var med fast med på tidebønn i forbindelse med Tankesmia.  
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• I samarbeid med koordinator for Barn og Unge i kommunen, Helle Kragh Rudolph, 

skulle kapellan Camilla Kofoed-Steen fortsette arbeidet med prosjekt «Motherhood», 

som ble startet i 2018. Det var planlagt et åpent møte med Hedvig Montgomery i 

mars. Dette ble utsatt og gjennomført som Zoom-seminar i november, uten vår 

deltagelse. 

• Babysang og supertorsdag er også av stor diakonal betydning. Disse aktivitetene 

omtales i andre kapitler i årsrapporten. 

9.3.2  ÅPEN KIRKE 

Vi skulle gjerne hatt kirken åpen hele tiden. Ved hjelp av gode, frivillige medarbeidere, ble 

kirken holdt åpen hver onsdag gjennom sommeren. Da kirkene ble stengt for gudstjenester i 

november og desember, stilte de frivillige igjen opp som kirkeverter og holdt kirken åpen fire 

dager i uken. Dette ble gjennomført med strenge smitteverntiltak, varme og omsorg. 

9.3.3  SPESIELLE DAGER 

Verdensdagen for Selvmordsforebygging 10. september ble markert med Åpen kirke.  

Verdensdagen for psykisk helse 10. 

oktober ble markert på en fin måte med 

kirken som sentral aktør.  Som det 

eneste arrangementet i Frogn kommune 

denne dagen, hadde vi åpen kirke med 

to gratis konserter ved Cecilie Skaslien 

og menighetsmusiker Svanhild Moen 

Refvik. Vi samarbeidet med 

Ressurssenteret for psykisk helse i 

kommunen. I år deltok også flere bruker 

fra Tros- og Livssynsgruppa som 

frivillige.  

Allehelgen 29. oktober til 1. november ble gjennomført annerledes enn tidligere på grunn av 

restriksjoner. Torsdag kveld ble det arrangert en samling om sorg i Frogn kirke med 11 

personer tilstede. Fredag delte prostidiakon Atle Eikeland og kapellan Camilla Kofoed-Steen 

ut ca. 200 lys og brosjyrer om sorg på Drøbak City. Takk til Drøbak City som alltid tar godt 

imot oss. Lørdag var Drøbak kirke åpen klokken 11-19. Vi hadde to konserter med en gruppe 

på 10 sangere fra Drøbak Gospel. Disse ble godt mottatt av publikum, men vi savnet 

Lyskonsertene til Gospelkoret, som til vanlig finner sted denne dagen. Søndag formiddag var 

det allehelgensgudstjeneste i Frogn kirke, der Atle Eikeland deltok. Samme kveld var det 

Minnegudstjeneste i Drøbak kirke hvor alle prestene, kirketjener og begge musikere deltok. 

Sammen med blant andre ordfører og flere andre engasjerte politikere, deltok kirken på 

åpningen av «Lillebrors minne-Stiftelsen med omsorg for etterlatte».  

9.3.4  ANDRE TILTAK  

Da kirkene igjen ble stengt for gudstjenester og andre arrangement i november, ønsket 

Diakoniutvalget å gi noe til de godt voksne i menigheten. Vi laget derfor en «Adventshilsen», 
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et 12-siders hefte pakket i poser med et lys og litt hyggelig adventspynt. Ca. 45 hilsener ble 

gitt direkte til mottaker eller levert på døren. De resterende 25 posene ble delt ut i forbindelse 

med åpen kirke på Luciadagen. 

Et av de prosjektene staben har gjennomført på nett, er Kveldstanker. Dette har vært og er et 

viktig diakonalt tiltak, som også bør fortsette.  

Også dette året har vi fått lov til å hente bakervarer fra Håndverksbakeriet til kirkens 

aktiviteter. Takk til Håndverksbakeriet for raushet og bidrag til å redusere matsvinn, samt 

deilig kirkekaffe og mat på konfirmantsamlinger.  

 

9.4 MÅL OG UTFORDRINGER FOR 2021 

Fortsette med fokus på åpen kirke, tilstedeværelse der folk er.  

Vi vil jobbe for 

• å legge til rette så for møtepunkter og fellesskap, rundt kirke og tro 

• å gi mennesker trygghet, frimodighet eller utfordring i tro 

• at en ny diakon skal få et godt team rundt seg i oppstarten av en ny stilling 

Vi har begynt å drøfte hvordan vi kan bidra til at vårt arbeid blir tilgjengelig for alle, uansett 

utfordringer, og vi vil fortsette å jobbe med dette. 

Vi er også i gang med revideringen av ny diakoniplan. Arbeidet her må nå sees i 

sammenheng med den nye ressursen i vår menighet.   

Medlemmene i Diakoniutvalget har bidratt med betydelig praktisk innsats dette året.  

TUSEN TAKK! 

 

9.5 ÅRSRAPPORT FOR PROSTIDIAKON I SØNDRE FOLLO PROSTI 2020 

2020 har vært et annerledes år. (…) Mange har mistet de arenaene de 

hadde for menneskelig kontakt, andre har mistet livsgrunnlaget sitt, 

fått forverret økonomi eller kjenner på angst for hva framtiden vil 

bringe. Diakoniens oppgave er å «gå inn i sin tid», uansett hvordan 

tiden ser ut, å være til stede i livet og hverdagen slik det er, snakke 

sant om livet. Det er viktig at mennesker får komme med og gi 

uttrykk for sin frustrasjon, sitt sinne, sin bekymring og la dem få være 

der, samtidig som man forhåpentligvis kan bidra med å gi glimt av 

håp og framtidstro. Ringvirkningene av nedstengingen av samfunnet 

vil først bli tydelige om noen år. Men, vi kan nok fastslå at behovene 

for diakonal innsats vil være stor. (…) 

Verdien av de fysiske møter mellom mennesker kan ikke undervurderes. Til tross for 

pandemien har vi fått til gode møtepunkter, også fysisk, i deler av året. I tillegg til diverse 

nettbaserte aktiviteter, har telefonen vært et godt hjelpemiddel. Likeledes treff utendørs. Å gå 

tur er fint å kombinere med samtaler om dype spørsmål. 
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Et konkret eksempel på et møtepunkt som måtte drives annerledes er Livsynsgruppen 

prostidiakon leder sammen med daglig leder av Ressurssenteret for rus og psykisk helse i 

kommunen. Vi møtes annenhver uke på Ressurssenteret. Vi hadde noen samlinger før 

nedstenging. Under nedstengningen fra mars hadde jeg jevnlig kontakt med noen av brukerne 

på telefon. Fra slutten av april møttes vi på tur eller samlinger utendørs. 

I 2020 vedtok Kirkemøtet ny Diakoniplan for Den norske Kirke. Lokale diakoniplaner skal 

bygge på denne. I Vestby og Frogn har prostidiakonen jobbet sammen med diakoniutvalgene, 

stab og lokale ressurspersoner om forslag til lokal tilpasning av Diakoniplanen. 

Prostidiakonen har sammen med kateket i Frogn og diakon i Ås utarbeidet forslag til 

retningslinjer for forebygging og håndtering av grenseoverskridende atferd i prostiet. 

Prostidiakonen er fremdeles medlem av Kriseteamet i Frogn kommune og styret i Sorg-

Omsorg Follo. Sorggruppene har også tatt en pause, vi håper på ny oppstart våren 2021. 

I 2020 har et nytt nesten prostiomfattende arbeid blitt etablert. Ås menighet fikk tildelt kr. 

100.000 av Barne- og familiedepartementet til et prosjekt kalt Kirke for integrering. 

Religionsdialog og integreringsarbeid rettet mot flyktninger og innvandrere. I den anledning 

deltok prost og prostidiakon på kurs i Dialogarbeid i 2019-20, hvor besøk med lokal moske 

inngikk i programmet. Prosjektet førte også til kontakt med Ås læringssenter sitt 

introduksjonsprogram for flyktninger i Frogn, Vestby og Ås kommuner, jfr. Nesten 

prostiomfattende (Nesodden har eget program for dette). 

Det har vært givende å bli kjent med flyktninger med ulik bakgrunn, religiøst og kulturelt, fra 

disse tre kommunene. Innholdet i aktiviteten har vært variert og innbefattet turer i hele 

området og møter med folk fra de ulike menigheter, samt samarbeid med forskjellige 

instanser som Turistforeningen og kulturskole. Turene har blant annet vært til Urtegården i 

Son og Oscarsborg. 

Et annet prostiomfattende arbeid er Tro og Lys. Samlingene her er for alle, men særlig 

tilrettelagt for mennesker med psykisk utviklingshemning. Dessverre kunne bare et fåtalls av 

samlingene gjennomføres på grunn av pandemien. 

I et vanlig år deltar prostidiakonen på gudstjenester i de ulike menighetene. I 2020 ble dette 

avgrenset til Bibeldagen i Son kulturkirke i februar, askeonsdagsgudstjeneste i Ås 

arbeidskirke, misjonsgudstjeneste i Ås arbeidskirke i juni og Allehelgensgudstjeneste i Frogn 

kirke. Også på Åpen kirke i Drøbak lørdag før Allehelgensdag og utdeling av lys på Drøbak 

City før Allehelgen.  

2020 har vært et krevende år, men også et år hvor vi har sett nestekjærlighet utfolde seg og at 

mange har brydd se gom hverandre. Videre har man måttet være kreative og finne løsninger. 

Året har også skapt nye utfordringer for mange mennesker og det diakonale arbeidet vil være 

viktig og kreve både mye innsats, tålmodighet og oppfinnsomhet i tiden som kommer. 

Prostidiakon  

Atle Eikeland  
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10 MENIGHETENS MISJONSENGASJEMENT 

10.1 GENERELT 

Drøbak og Frogn menighet har i mange år hatt en 

samarbeidsavtale med Det Norske Misjonsselskap. Fra 1.1.2020 

ble Madagaskar valgt som misjonsprosjekt, foreløpig for en 3-

årsperiode.  

10.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

- Det ble satt som mål å samle inn minst kr 50.000 til 

misjonsprosjektet i 2020 

- Misjonsprosjektet Madagaskar skulle gjøres kjent i 

menigheten gjennom ulike kanaler og til alle 

aldersgrupper. 

- Vi ville prøve å få Hald-studenter fra Madagaskar til å ha praksisperiode i menigheten 

vår. 

10.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Året 2020 bar sterkt preg av alle koronarestriksjoner som blant mye annet har ført til sterk 

nedgang i innsamlede midler. Både Pinsefesten på Oscarsborg, hvor det ofte har vært offer til 

Drøbak og Frogns misjonsprosjektet, og høstmarkedet på Folkvang måtte dessverre avlyses i 

2020.  

Allikevel har vi klart målet på kr 50.000 i 2020. Totalt kr 51.309 ble overført til NMS i 

tillegg til det som er innbetalt fra misjonsforeningen. 

Vi har informert om misjonsprosjektet gjennom Kirkenytt, og vi kunne heldigvis 

gjennomføre en ‘Misjonskveld’ på Smia i oktober med gassisk middag, lotteri, konsert med 

barnekorene og salg av flotte 

håndverksarbeider. Julie 

Nordanger fra NMSU fortalte 

om arbeidet på Madagaskar og 

hennes oppvekst der.  

Tankesmia hadde en samling 

om Madagaskar hvor misjonær 

Arild M. Bakke fortalte om 

Madagaskar og NMS sitt 

arbeid. 

En stor takk til Drøbak Gospel 

som støtter menighetens 

misjonsprosjekt med kr 10.000 

pr år. 
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10.4 ERFARINGER FRA 2020 SOM BØR REFLEKTERES I VIDERE ARBEID 

Vi har som mål å samle inn minst kr 50.000 til NMS/Madagaskar også i 2021. 

Misjonsutvalget vil jobbe for å nå ut med konkret informasjon om NMS sitt engasjement på 

Madagaskar fortløpende og påvirke til at menigheten har fokus på misjon i alle deler av 

virksomheten. 
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11 MUSIKK OG KULTUR 

11.1 GENERELT OM MUSIKK OG KULTUR 

Musikk og kultur har en viktig plass i de fleste kirkelige handlinger og i mange av 

aktivitetene i kirken. Kantor og menighetsmusiker samarbeider med prester og øvrige ansatte 

i kirken.  

11.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

Koronaåret satte en stopper for flere planlagte prosjekter. Både 

oppstarten av et nytt kor og utvikling av forsangertjenesten måtte 

utsettes, og vi måtte avlyse forsangerkveld og allsangkveld. Vi har 

derimot satt sammen et godt musikkutvalg der flere møter har blitt 

holdt i løpet av året.  

Kvalitet: Vi har jobbet videre med musikalsk utvikling i 

korarbeidet, på gudstjenestene og andre arrangementer.  

Kommunikasjon: Vi har fortsatt med å publisere opptak fra 

hendelser og arrangementer. 

Frivillighet: Vi har prøvd å få til god forsangertjeneste rundt vårt 

digitale tilbud. Vi har gjennom året involvert sangsolister og 

instrumentalister for å gi enkelte gudstjenester et ekstra løft. 

 

11.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Barnegospel  

Barnegospel er koret for barn i alderen 

1.-3. klasse og hadde 20 medlemmer 

ved årsskiftet. Menighetsmusiker 

Svanhild Moen Refvik har ledet koret 

gjennom hele året. Koret er tilknyttet 

KFUK/M. Fra midten av mars måtte 

mange øvelser avlyses på grunn av 

pandemien. Når samfunnet åpnet litt 

opp igjen, avholdt vi små øvelser i 

mindre grupper utendørs. Før 

sommeren var vi igjen tilbake med fullt 

kor, og da flyttet vi øvelsene til Frogn 

kirke. Flere voksne ledere (foreldre) ble 

med og hjalp til underveis. I august 

flyttet koret øvingstid og -sted og øver 

nå i Smia storsal, samtidig som Soul 

Children øver i kapellet. Det har vært 

svært positivt for begge korene. Det har 

vært få opptredener dette året, men det 

er svært positivt at øvelsene stort sett lot seg gjennomføre gjennom pandemien.  
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Soul Children 

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

og er tilknyttet Normisjons barne- og 

ungdomsorganisasjon Acta. Svanhild Moen Refvik 

var dirigent fram til sommeren, så tok Tracy Steller 

over. Koret, som øver på Smia hver torsdag, hadde ti 

medlemmer ved årsskiftet. 

Dirridam småbarnssang 

Dirridam er småbarnssang for familier. Arrangementet har i mange år vært et veldig populært 

tilbud. Det arrangeres en gang i måneden i tilknytning til Supertorsdag. Familiemiddagen i 

forkant er en viktig del av 

konseptet. Dirridam har mellom 

60 og 100 deltakere med små 

og store. Sangene som synges 

er enkle kristne 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 

samlingen.   

I 2020 ble det kun arrangert to 

ordinære Dirridam-samlinger 

på Smia; en i januar og en i 

september. Resten har vært 

live-sendinger på facebook. 

Drøbak gospel  

Drøbak Gospel øver i Frogn kirke hver mandag og dirigeres av Svanhild Moen Refvik. Koret 

har 60 faste medlemmer og venteliste med flere som ønsker å være med. Drøbak gospel er 

svært veldrevet med eget styre, egen økonomi og mange undergrupper. Koret bidrar positivt i 

menighetsarbeidet med forsangertjeneste og opptredener på ulike gudstjenester gjennom året. 

I mars 2020 hadde koret planlagt en tur til London, men den ble avlyst på grunn av pandemien.  

Øvelser i mars og april ble avlyst, men koret startet opp igjen i mai med halvt kor om gangen 

og koroppstilling med to meters avstand mellom hver sanger. I juni kunne vi igjen øve med 

alle tilstede, men fortsatt med to meters avstand. Styret har tatt smittevernreglene på alvor og 

lagt godt til rette for avstand, smittevern og smittevask på øvelsene, for at koret i det hele tatt 

skulle ha mulighet for å møtes. 
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Koret har ikke hatt noen konserter i 2020, 

men sangerne har derimot stilt velvillig 

opp som forsangere på ulike gudstjenester 

gjennom året. Særlig under 

konfirmasjonene gjorde koristene en 

uvurderlig innsats. Små, sammensatte 

grupper av korister fikk også mulighet til å 

synge både under en konfirmasjon, 

Allehelgen og «vi synger julen inn».  

Drøbak Kantori 

Drøbak kantori er et voksenkor med ca. 

16 medlemmer. Koret hadde Ludvig Lohne-Otterstad som innleid dirigent i januar 2020. I 

februar begynte Rudolf de Beer som kantor i Drøbak og Frogn, og da også som dirigent for 

Drøbak kantori. Det var normale øvelser fram til koronatiltakene i mars begynte, da tok koret 

en pause fra øvelser og konserter, men fortsatte med forsangtjenester. Om sommeren ble det 

gjennomført noen øvelser for å forberede deltagelse på konfirmasjonsgudstjenester. Før jul 

ble også digitale øvelser forsøkt. Drøbak kantori har ikke hatt noen konserter ila året.  

  

Advent 2020 

I 2020 ble alle arrangement som var tenkt å fylle adventsfestivalen avlyst. Det ble fra stabens 

side lagt mer arbeid i å lage digitale adventsgudstjenester, der noen av dem ble strømmet 

direkte. 

 

11.4 ERFARINGER FRA 2020 SOM BØR REFLEKTERES I VIDERE ARBEID 

Barnekorene:  

Flere foreldre har blitt med som hjelpeledere i barnekorarbeidet. 

Vi har hatt et flott samarbeid mellom våre to barnekor, og vi ønsker at det skal fortsette i året 

som kommer. Kanskje kan vi bruke barnekorene enda mer i tenkningen rundt barne- og 

familiegudstjenester / barnegospelgudstjenester? 

Voksenkorene:  

Det har vært et krevende år for voksenkorene. Koronatiden har dessuten vist oss at et kor er 

så mye mer enn bare et kor; det er også en veldig viktig møteplass for mange voksne; et 

viktig diakonalt tiltak.  

Å synge i en liten gruppe har vært gøy og motiverende for mange og noe vi helt klart kan 

gjøre mer av.   
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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 TET regnskap. Follo distriktsrevisjon IKS er revisor. Soknet får det meste av sine 

drifts- og investeringsmidler fra Frogn kommune, Den norske kirke og gjennom innsamlede 

gaver. Rullerende økonomiplan revideres årlig. 

12.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

- Intensivere bruk av moderne betalingsløsninger 

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

 

12.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Årsregnskapet 2020 for Drøbak og Frogn sokn er godkjent med et mindreforbruk på kr. 

861.493. 

Rammetilskudd fra Frogn kommune var kr. 6.085.000 til drift og kr. 500.000 til investering. 

Tilskudd fra Den norske kirke sentralt til trosopplæring var kr. 855.560. Summen av statlige 

tilskudd til barne- og ungdomsarbeid var kr. 24.216. 

Det ble samlet inn kr. 149.894 (mot 260.946 i 2019) i offer, fordelt på kr. 51.040 til egen 

virksomhet (mot kr. 101.025 i 2019) og kr. 98.854 til andre formål (mot 159.921 i 2019). 

Dette er en kraftig nedgang fra 2019, som i hovedsak skyldes korona-pandemien og stengte 

kirker. Menigheten har mottatt en enkeltgave på kr. 145.900, og lesere av Kirkenytt har gitt 

kr. 58.800 på giroblanketter som ligger i bladet. Konfirmantenes fasteaksjon til inntekt for 

Kirkens Nødhjelp innbrakte kr. 89.097. Det er en økning på 30 % fra 2018 og en nedgang på 

23 % fra 2019. 
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Antall faste givere var 30 (mot 35 i 2019) ved utgangen av 2020. Disse gav til sammen kr. 

113.650. Det er en nedgang på 5 % fra 2019. 

Balansen viser at menigheten har god likviditet med en kontantbeholdning pr. 31.12.20 på kr. 

6.529.864. Egenkapitalen viser kr. 1.416.346 i disposisjonsfond (før avsetning av årets 

mindreforbruk), kr. 1.731.138 i bundne driftsfond og kr. 1.958.178 i bundne 

investeringsfond. 

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

fakturering erstattes mer og mer med Vipps. 

Status for måloppnåelse på våre tre strategiske satsingsområder: 

Kvalitet:  

- Intensivert bruk av elektroniske betalingsløsninger gir resultater. Drøbak og Frogn 

sokn deltar i en nasjonal testgruppe for utvikling og tilpasning av Vipps for kirkelig 

bruk. Det er et mål å redusere bruk av kontanter til fordel for elektroniske betaling. 

Kommunikasjon:  

- Gjennom våre 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 2021 

Menigheten får en ny diakonstilling i 2021, der det 

forventes en delfinansiering fra innsamlede midler. 

Menighetsrådet ønsker å øke givertjenesten for å bidra 

til styrket satsing på barn og unge. 

 

Kvalitet:  

- Bedre oppfølging av faste givere. 

Kommunikasjon:  

- Mer informasjon om offerformål i 

gudstjenestene og mer informasjon i Kirkenytt 

om hva givertjenesten går til.  

Frivillighet:  

- Vi vil utfordre flere til å bli faste givere til 

menighetens arbeid. 

 

  

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 GRAVPLASS OG EIENDOMSFORVALTNING 

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 plasser, eksklusiv bruksrett til Smia 

kapell med 70 

plasser og 

kontorlokaler i 

Smia. Menigheten 

eier også Dal 

menighetshus. 

Utlån av huset til 

Nesodden og 

Frogn Røde Kors 

ble avsluttet i 

2020. 

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 m.m. Soknepresten er 

permanent medlem av driftsstyret for Hospitalet.  

Kirkegårder og gravplasser 

Kirken er gravferdsmyndighet for hele befolkningen og forvalter gravplassene ved Drøbak 

kirke og Frogn kirke. Gravplassen i Drøbak er stengt for nye graver på grunn av manglende 

kapasitet, men 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. 

 

13.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

• Ferdigstille en universelt utformet inngang til Frogn kirke 

• Anlegge en navnet minnelund på Frogn 

• Planlegging av ny navnet minnelund på Drøbak  

• Tak over inngangsparti og bedre skilting på Smia 
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13.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Kirker  

Nytt inngangsparti med universell utforming til Frogn kirke, med en lang slak rampe som 

brukes av alle, kunne tas i bruk til påske 2020. Med en del terrengtilpasninger og ny 

beplantning er dette blitt veldig bra, både funksjonelt og estetisk. 

Det nye varmeanlegget i Frogn kirke, med en kombinasjon av gulvvarme og varmeovner og 

en appstyrt, brukstilpasset oppvarming av kirken, har fungert meget bra. 

Både dåpssakristiet og grupperommet i Frogn kirke er pusset opp, og det er montert ny 

kjøkkeninnredning på grupperommet i andre etasje. Det er utført en hel del mindre 

vedlikehold i Drøbak kirke ved egne ansatte. 

Kirkegårder/gravplasser 

I 2020 ble det gjennomført 119 (mot 104 i 2019) gravferder i Frogn kommune, fordelt på ca. 

87 % urner og 13 % kister.  Det er satt ned 21 (23) urner på navnet minnelund i Drøbak, 1 

urne på anonym minnelund i Drøbak og 2 urner på anonym minnelund på Frogn. Det er en 

klar tendens, at stadig flere velger minnelund framfor egen grav. Det har vært avholdt 100 

gravferdsseremonier i kirkelig regi. 

Ny navnet minnelund på Frogn er ferdig prosjektert og prosjektet venter pr 1.1.2021 på 

endelig godkjennelse fra Statsforvalteren før den kan sendes ut på anbud. Minnelunden vil bli 

anlagt i 2021.  

Minnesteinen på 

navnet minnelund på 

Drøbak er utvidet for 

å gi plass til 

navneskilt til alle som 

kan bli gravlagt på 

minnelunden. I 2020 

ble 21 urner satt ned 

på navnet minnelund.  

Det jobbes med planer 

for en ny navnet 

minnelund på Drøbak 

da den nåværende minnelunden har for liten kapasitet. 

 

13.4 MÅL OG UTFORDRINGER FOR 2021 

• Realisere navnet minnelund på Frogn kirkegård 

• Planlegging av ny navnet minnelund på Drøbak 

• Oppussing av fasade og vinduer på Drøbak kirke 

• Oppstart av prosessen for gravplassutvidelse på Frogn 
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14 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 egen Instagramkonto. Menighetsbladet Kirkenytt kommer ut med fire 

nummer i året og distribueres gratis til alle husstander i kommunen. 

 

14.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

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 videreutvikle vår tilstedeværelse i sosiale 

medier 

• Vi vil fortsette å jobbe med å synliggjøre kirkens 

aktiviteter på Smia på en bedre måte  

Frivillighet:  

• Vi vil utvide redaksjonskomiteen for Kirkenytt 

med flere medlemmer 

 

14.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Digital kirke:  

Årets spesielle situasjon, med tidvis nedstengning av lokaler og aktiviteter, har klart preget 

måten vi har kommunisert med menigheten. Internett ble et svært viktig verktøy. Staben 

måtte på kort tid legge om fra normal til digital drift, og det ble en periode med bratt 

læringskurve. Vi har jobbet bevisst med å øke kunnskapen om bruk av sosiale medier, og det 

ble kjøpt inn mer utstyret for å løfte den tekniske kvaliteten på sendingene. På slutten av året 

opplevde at vi kunne levere et godt tilbud til menigheten. 

Nettsider: 

Menighetens hjemmesider var et satsningsområde i 2019 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. I år har sidene i tillegg fungert som hovedkanal for oppdatert informasjon om 
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smittevern, åpne aktivitetstilbud, avlysninger ol, da i tett «samarbeid» med Facebook. Det 

meste av digitale aktiviteter er publisert både på Facebook og på hjemmesiden. 

Sosiale medier: 

Facebook har, sammen med hjemmesiden, vært svært viktig for menighetens aktivitet i år. 

«Ord for kvelden» på onsdager og søndagsandakt på søndager har vært publisert hver uke 

siden mars. I tillegg har det vært en jevn strøm av andre innslag som for eksempel Dirridam, 

informasjonsvideoer om påske- og adventsvandringene, bibelfortellinger fra «Godly play», 

med mer. Det er nedsatt en egen redaksjon for sosiale medier som møtes jevnlig. Antall 

følgere på Facebook økte fra 339 til 606 i 2020. 

Mot slutten av året ble det opprettet en kommunikasjonsgruppe for prostiet. Målet er å 

fremme samarbeid mellom menighetene innenfor sosiale medier og kommunikasjon generelt. 

Papiraviser: 

Gudstjenester annonseres i Aftenposten, Vårt Land og Amta. Søndagsskolen og 

misjonstreffet på Hospitalet annonseres i Amta. Ved spesielle tilfeller blir det bestilt egne 

annonser i lokalavisen. Da vurderes nytten mot pris i hvert enkelt tilfelle. 

Plakater: 

Informasjonsplakater om gudstjenester og andre 

aktiviteter plasseres i montrene ved kirkene og 

utenfor driftsbygget i Frogn. Det er satt opp et 

nytt monter utenfor Drøbak kirke. 

Kirkenytt:  

Menighetsbladet ‘Kirkenytt’ kommer ut med fire 

nummer i året. Bladet blir trykt i 7600 

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 

adventsfestivalen utgikk i 2020, da de fleste 

arrangementer i adventsperioden ble avlyst. 

Redaksjonskomiteen, som har fire medlemmer, 

har mange ideer for 2021. 

 

14.4 ERFARNIGER FRA 202O SOM BØR REFLEKTERES I VIDERE ARBEID 

Vi ser at vi når en del nye mennesker med de digitale tilbudene, men også at det er en lengsel 

etter å møtes personlig og delta på samlinger. En god kombinasjon fremstår som ideelt. 

Å produsere digitalt krever en del ressurser og spesifikk planlegging for å oppnå god kvalitet. 

Digital produksjon åpner nye arenaer for frivillige, både i forhold til teknikk og innhold. Man 

står friere i uttrykksform, lokalitet og tidspunkt for produksjon og publisering.  
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15 FAST GIVERTJENESTE 

Bli med som fast støttespiller til menighetens arbeid. Fyll ut svarkupongen og bli fast giver! 

Takket være givertjenesten kan vi styrke menighetens tilbud til barn, unge og eldre.  

Hvis du oppgir personnummer, kan du etter gjeldende regler få 27% skattefradrag for bidrag. 

mellom kr. 500,- og 50.000 pr år.  Det vil si at dersom du gir 1000 kr får du skattelette på kr 

270. 

 

S v a r k u p o n g 

 Jeg vil gi min støtte til Drøbak og Frogn menighet  

med kr. _______ pr. mnd.  
                                                                                      

 

   Jeg ønsker skattefradrag, mitt personnummer er 
 

 
 

 

 

 

For firma / bedrifter skrives foretaksnummer:           

           

            

Iht Personopplysningsloven av 14. april 2000, informerer vi 

om følgende: Når du støtter menigheten, vil vi oppbevare 

informasjon om at du har gitt, og gjør oppmerksom på at du i 

fremtiden kan komme til å motta materiell fra oss. Vi vil ikke 

utlevere ditt navn og adresse til andre med unntak av 

eventuelle krav fra offentlige myndigheter, for eksempel 

skatteetaten vedrørende eventuelt skattefradrag. 
 

 

 

    Jeg ønsker å benytte   

 Mottaker: 

Drøbak og Frogn 

menighet 

Mottakers konto: 

0530.70.59142 

Beløpsgrense pr trekkmåned ____________________ 
(Må være samme som gavebeløp eller høyere)  

 

Beløpet trekkes fra mitt kontonummer Navn 

____________________________________ 
 

Adresse  

 

___________________________________________ 

 

Postnr/sted  

 

___________________________________________ 

 
 

           

 
Beløpet trekkes den 20.nde i måneden  

 

 Jeg ønsker ikke å motta varsel i forkant av 

betalingen (Menigheten sparer bankgebyr)                               
 

 
Sted ___________     Dato ___________   

Underskrift  

____________________________________ 

 
KID (fylles ut av kirkekontoret) Avtalen sendes/leveres til 

 

 

           Drøbak og Frogn menighet 
Postboks 1, 1441 Drøbak 
     

 

 


