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1 FORORD VED LEDER I MENIGHETSRÅDET 

 

Året som inneholdt det meste 

«Vær glade i håpet, tålmodige i motgangen, utholdende i bønnen,» skriver Paulus i brevet til 

Romerne. En oppfordring om å holde ut. 

Det har kommet vaksine, det har vært lettelser og åpning av samfunnet igjen. Så ble det 

nedstengninger, begrensinger og avlysninger igjen. 

Erfaringen fra det første året med pandemi har kommet til nytte. Kirken har vært til stede så mye som 

det har vært anledning til, både på nett og fysisk. 

Hele tiden har kirkens viktigste oppgave blitt løst: Være til stede med ord og sakrament. 

Gudstjenester har blitt holdt, bryllup, begravelser, konfirmasjoner og barnedåp er gjennomført.  

I en periode kunne kor synge sammen, barn og unge møtes. Tankesmia har også hatt flere fine 

samlinger. I tillegg kommer alle møtene med enkeltmennesker i samtale, besøk på sykehjem når det 

har vært mulig. Kirker og Kirkegårdene har blitt holdt i stand til glede for alle, planer og nødvendig 

administrativt arbeid har blitt gjort. Ny handlingsplan har blitt lagt med håp og tro om bedre tider. 

Alt dette takket være hardt arbeidende ansatte og engasjerte frivillige som virkelig har formidlet 

glede i håpet, vært tålmodige i motgangen og vist utholdenhet i bønn. Tusen takk til alle dere fra alle 

oss. 

Les mer om alt som faktisk har skjedd i 2021 her i denne rapporten. 

Nå ønsker vi virkelig å bidra til Mer himmel på jord! 

 

Kåre Grumstad 

Leder i menighetsrådet  
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2 VISJON, MISJON OG VERDIER 

Drøbak og Frogn menighetsråd har både menighetsråds- og fellesrådsfunksjon. 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. 

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 (nestleder fra 15.12.21) 

Aleksander Øiestad 

Anders Gunnar Johansen 

Ellen Bergljot Klynderud 

Dag-Kjetil Hartberg, sokneprest 

 

Bare i fellesrådssaker: 

Bente Bjerknes, repr. for Frogn kommune 

Kjerstin Jensen, 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 2021 hadde menighetsrådet seks møter, hvorav tre møter med fysisk fremmøte og to digitale møter 

på Teams og en sak til behandling pr. e-post. Rådet behandlet til sammen 61 saker i løpet av året, 

hvorav 45 var fellesrådssaker. 

I oktober var menighetsråd og stab samlet til et strategidøgn, der det ble utarbeidet forslag til en ny 

strategiplan. Planen ble senere vedtatt i menighetsrådet i desember. 

Til tross for store svingninger i pandemiens utvikling og varierende smittevernrestriksjoner, har 

kirken hatt stor aktivitet gjennom hele året. Dels digitalt og dels med fysisk frammøte og hele tiden 

tilpasset de gjeldede smittevernrestriksjoner.  

 

3.4 MØTER MELLOM KIRKEN OG KOMMUNEN 

Pandemien har ført til færre fysiske møter mellom kirken og Frogn kommune. Det har allikevel vært 

god kontakt og konstruktivt samarbeid for å løse viktige oppgaver. Kirkevergen har hatt regelmessig 

og god kontakt med kommuneoverlegen og rådmannsgruppen. Soknepresten har hatt et godt 
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samarbeid med ledelsen på Ullerud helsebygg. I november kom biskop Atle Sommerfelt på 

avskjedsbesøk før han gikk av med pensjon. I den anledning ble kommuneledelsen ved ordfører, 

varaordfører, rådmann, kommunalsjef og enhetsleder for kultur og fritid, med på lunsj på Smia. Fra 

kirken deltok biskopen, kirkefagsjefen, prosten, soknepresten og kirkevergen. 

Samarbeid om markering av verdensdagen for psykisk helse ble også i år gjennomført med godt 

resultat. Prostidiakonen har fortsatt sete i kommunens kriseteam. Etter at Maria Njerve Borgenvik ble 

tilsatt som diakon med ekstra fokus på ungdomsdiakoni, har det også blitt opprettet kontakt med 

sentrale personer innen politi, helse, skole, kultur og fritid. 

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 2021. 

 

3.5 PERSONELL 

Drøbak og Frogn sokn hadde i 2021 en fast stillingsramme på ca. 13 årsverk, hvorav 3 er prester 

tilsatt av Borg bispedømme. Kirketjener Jannicke Sandal sluttet i stillingen som kirketjener 

30.4.2021 og Frode Waaler tiltrådte neste dag. 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 

Diakon  100 % Maria Njerve Borgenvik (fra 1.6.2021) 

Prostidiakon  25 % Atle Eikeland 

Kirketjener  50 % Jannicke Sandal (til 30.4.2021) 

   Frode Waaler (fra 1.5.2021) 

Kirkegårdsarbeider/kirketjener 100 % Antoni Zolnierkiewicz 

Kirkegårdsarbeider/kirketjener 100 % Per Gunnar Hoel 

Kantor  100 % Rudolf de Beer 

Menighetsmusiker/-arbeider  100 % Svanhild Moen Refvik 

Menighetspedagog  100 % Tracy Steller 

Kateket  100 % Oddrun Bøhlerengen 

Barne- og ungdomsarbeider  ca. 30 % Sarah Emilie Jonhaugen 

Kirkegårdsarbeider (arbeidspraksis) 100 % Deogracious Manganga  
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4 GUDSTJENESTELIV 

4.1 GENERELT OM GUDSTJENESTELIV 

2021 startet med den lengste nedstengning-perioden under pandemien hvor tiltakene fra november 

2020 ble videreført helt til april. Kort sagt ble året mer likt fjoråret enn vi håpet på. Det har vært 

krevende på alle måter å utvikle et godt gudstjenesteliv. Likevel har det vært lyspunkter. En rekke 

sterke kirkelige handlinger med få personer til stede. Glede over de lettelsene som kom. Erfaringene 

av hvor viktig små og store møteplasser er for oss.  

4.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

• 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. 

 

4.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

4.3.1  ANNERLEDESÅRET 

I årets fire første måneder ble den digitale satsingen veldig viktig. Igjen satset vi primært på enkle 

søndagsandakter som ble spilt inn på forhånd. De fant sin form, og hadde ganske god oppslutning. 

Dåpsgudstjenester kunne vi hele tiden ha, med ett og ett barn. I februar kunne vi ha små 

nattverdgudstjenester for 10 og 10 på Smia; det var veldig sterkt og fint. Påsken ble heldigital for 

andre år på rad. Hvem skulle trodd det? I april åpnet det igjen, med strenge restriksjoner. 

Friluftsgudstjenesten på Follo museum Kristi Himmelfartsdag ga en etterlengtet følelse av 

normalitet. Ute i det fri virket plutselig alt mer som før!  

Mange har vært forsiktige med å 

møte opp sammen med andre, og 

det har preget fremmøtet. Det var 

også vanskelig å planlegge høsten 

med så mye usikkerhet. 

Gjenåpningen vi opplevde da ble 

kortvarig, men vi fikk noen 

gudstjenester der vi kunne legge 

bort avstandskrav. Det var godt.  

Det digitale tilbudet ble tonet noe 

ned i denne perioden før vi igjen 

tok det opp igjen i november. 

Alle konfirmasjonsgudstjenestene 

ble gjennomført og flyttet fra vår 
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til høst. Det var flotte opplevelser der instrumentalmusikk måtte erstatte korene våre. Smia-

gudstjenestene ble vanskelig å dra ordentlig i gang, men noen ble gjennomført på høsten. 

Kveldsmåltidet som der er sentralt, ble umulig.  I tillegg var mange frivillige forsiktige med å bidra 

som før. 

Likevel: Vi opplever at mennesker er blitt møtt på gode måter gjennom hele året. Vi ser at det 

digitale tilbudet når nye. Ansatte og frivillige har kommet ekstra tett på de menneskene som 

oppsøker tilbudene som er der. Budskap om håp er formidlet på mange måter. 

Hva med målene som ble satt for 2021?   

Den digitale satsningen har hele tiden vært i utvikling. Vi lærer og gjør erfaringer og kvaliteten øker 

stadig. 

Arbeidet med frivilligheten ble ikke lett å komme i gang med. Det målet må videreføres til 2022. 

Kontakten med samarbeidende aktører har pågått kontinuerlig selv om mye har endt med 

avlysninger. Vi har hatt fine prosjekter som friluftsgudstjeneste og tur med Frogn Historielag i 

august, høsttakkefest med Bygdekvinnelaget i september og nok en utendørs lysmesse med speiderne 

i desember. Vi opplever mye velvilje og positivitet i kontakten med disse og andre. Det gir håp for 

fremtidig samarbeid. 

 

4.4  ERFARINGER FRA 2021 SOM BØR REFLEKTERES I VIDERE ARBEID  

Året viser enda tydeligere det vi alt vet: Det er ikke så mange som ufortrødent går i kirken uavhengig 

av tema og medvirkende grupper. Ettersom de fleste større prosjekter og samarbeidstiltak har utgått, 

har mange «mistet en grunn» for å gå i kirken. Vi må jobbe for å øke kontaktflaten til en større del av 

befolkningen igjen. 

Samtidig viser året at ganske mange uttrykker et stort savn etter å møtes jevnlig. Fellesskapet har 

vært sterkt og fint blant de som har møtt opp. Kirkekaffen har riktignok vært savnet. 

I de mest nedstengte periodene 

ble savnet av «å gjøre ting 

sammen» stort. Vi ønsker å få til 

gudstjenester med mange 

frivillige involvert. Det skaper en 

helt annen dynamikk, et annet liv 

og en annen tilhørighet enn når 

få må gjøre mye alene. 
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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 lyst 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 

Målene for 2021, videreført fra 2020: 

- Vi vil øke andelen døpte av årskullet med 10 % 

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

- Vi vil øke antallet kirkelige vigsler til over 30 

 

5.3 ÅRET SOM GIKK 

Aktiviteten i 2021 varierte veldig, fra full nedstenging med kun 

gjennomføring av gravferd, til å igjen kunne ha dåp i 

hovedgudstjeneste med tilnærmet full kirke, alt etter hvilke 

koronarestriksjoner som gjaldt. Tallet på vielser steg noe, da 

det var et vindu over sommeren hvor det var mulig å avholde 

seremonier med et godt antall gjester til stede. Tall på dåp steg 

også, og flere av de som ble utsatt i 2020 fikk gjennomført 

seremonien i år. 

Igjen opplever vi fine og intime møter med medlemmene våre 

gjennom de kirkelige handlingene, enten de ble avholdt i all 

enkelhet under nedstengning, eller i «full» kirke. Dette er 

øyeblikk hvor vårt oppdrag som kirke trer tydelig frem, 

samtidig som vi møter en bredde av medlemsmassen. Vi 

opplever disse møtene som avgjørende for vår plass og 

betydning i lokalsamfunnet i Drøbak og Frogn. 

Vi har i liten grad brukt sosiale medier i forbindelse med kirkelige handlinger, men dåpssamtaler, 

vigselssamtaler eller sorgsamtaler ansikt til ansikt har betydd desto mer. 

Nøkkeltall for 2021 (med tallene for 2020 i parentes):  

- Vielser: 17 (15)  

- Gravferder: 100 (99)  

- Døpte (barn og voksne i soknets kirker): 68 (59) 
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5.4 ERFARINGER FRA 2021 SOM BØR REFLEKTERES I VIDERE ARBEID 

 

Vi registrerer at kirkelige handlinger ikke lenger har samme oppslutning som før blant våre 

medlemmer. Dette er en utfordring vi må ta på alvor. Gjennom to år med pandemi har noen av våre 

medlemmer valgt bort de kirkelige handlingene. Vi må i tiden fremover aktivt invitere, promotere og 

være på tilbudssiden der det trengs. Vi har i flere år hatt som mål å øke dåpstallene. Selv om 2021 

viser at vi har stoppet en nedgang tror vi på fortsatt stort potensiale i vår lokale kirke.  
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6 TROSOPPLÆRING FOR BARN OG UNGE 0-18 ÅR 

6.1 GENERELT OM TROSOPPLÆRING 

 

Trosopplæringsreformen ble vedtatt i 2004. 

Formålet for 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  

 

Fra 01.01 2021 har ikke menigheten lengre 

tilgang til adressene til barn av døpte foreldre. Det 

gjelder kun barn som selv er døpt eller der foreldrene aktivt har samtykket til å motta informasjon fra 

kirken. Vi treffer derfor en mindre bredde av årskullet enn tidligere. 

 

I vår menighet er mange av breddetiltakene knyttet opp mot det kontinuerlige arbeidet og 

gudstjenesten. Du kan lese mer om de kontinuerlige tiltakene i kapittel 7 og i kapittel 11. 

 

2021 har vært preget av koronapandemien og mye av barne- og ungdomsarbeidet har ikke latt seg 

gjennomføre. Noen arrangementer har blitt gjennomført men oppslutningen har vært lav. Usikkerhet 

blant både foreldre, barn og unge har vært stor. Det har vært mer krevende å engasjere nok frivillige 

medarbeidere på grunn av smittesituasjonen. 

 

6.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

 

• Nå ut til alle døpte med brev og brosjyre til trosopplæringstiltakene 

• Arbeide for å nå bredden av årskullet med invitasjon til trosopplæringstiltakene 

• Gjennomføre planlagte tiltak og utvikle to nye tiltak for ungdom. 

•  Gjennomføre tiltakene som er utviklet for det aktuelle årskullet. 

• Involvere frivillige i trosopplæringsarbeidet. 

• Tiltakene skal ha en form og et innhold som inviterer til videre deltagelse i kirkens 

aktiviteter. 

 

6.3 TROSOPPLÆRING FOR BARN ALDER 0-12 ÅR 

 

0 år - Dåpstreff og Babysang  

Alle dåpsforeldre skal gjennom en dåpssamtale før dåpen. Her i Drøbak og Frogn menighet inviteres 

barn og foreldre til samlede dåpstreff som oppfyller dåpssamtalens funksjon i en hyggelig setting, 
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samt at det er tidsbesparende for staben. Passer ikke treffet får familien tilbud om individuell 

samtale. Dåpstreffet arrangeres en gang per måned og da helst i tilknytning til en Supertorsdag. Dette 

for å gi familien en liten smak av menighetens barnearbeid. I 2021 har vi grunnet koronasituasjonen 

hatt en variasjon av dåpstreff og enkeltsamtaler. 

Babysang er et treff med sang, musikk og bevegelse med fokus på babyen og til glede for foreldrene. 

Etter sangstunden serveres det lunsj og mange av foreldrene tar seg god tid til en hyggelig stund. I 

2021 har samlingene båret preg av både avlysninger og restriksjoner som avstand, ekstra fokus på 

renhold o.l. men blitt gjennomført når det har vært mulig. Det har vært 43 babyer innom og 

gjennomsnittet per gang er ca. 15 stk. Året ble avsluttet med trilletur innom Drøbak kirke der Tracy 

og Camilla møtte barn og foreldre med varm gløgg, julehilsen og en gave til barnet fra menigheten. 

1 år - Knøttesamling 

På Knøttesamlingen brukes elementer fra babysang i form av rim og regler, bevegelsessanger, 

rytmeinstrumenter, sjal og såpebobler. Vi formidler også en enkel bibelhistorie til barn og voksne. 

Etter samling spiser vi lunsj sammen og alle får med seg en liten gave hjem. Årets samling ble 

avholdt under en periode med smitteoppblomstring som førte til at få kunne møte. De som kunne 

komme uttrykte glede over at samlingen ble gjennomført. 

2 år - Krøllekveld med 2-års bok 

På Krøllekveld møter barna sauen Krølle som har kommet bort fra gjeteren sin og som blir funnet 

igjen. Samlingen består av mat, sang, bibelhistorie, og på slutten av samlingen får de utdelt 2 års 

boka. 13 deltagere møtte og fikk bok, og med søsken og foresatte var det 28 stykker til stede. 

3 år - Minimusikal 

På vårparten skulle de barna som fylte 3 år i løpet av året vært invitert til Smia for å se på, og 

oppleve, en minimusikal om Noahs ark. Minimusikalen er enkelt lagt opp med sanger som mange av 

barna kjenner fra før. Opplegget går også hånd i hånd med småbarns-aktiviteten "Dirridam" som er 

sang for småbarn med foreldre/ foresatte. Arrangementet ble dessverre avlyst på grunn av 

nedstenging. 

4 år - 4-års bok 

Utdeling av fireårsbok på familiegudstjeneste har en lang tradisjon i Drøbak og Frogn. I 

forkant av denne gudstjenesten er det fireårssamling på Smia, Her blir vi litt kjent med 

hverandre og med kirken vår gjennom å spise sammen, synge, høre en fortelling og lage 

noe fint som vi pynter kirken med til søndag. Samlingen i forkant ble avlyst på grunn av 

få påmeldte. Det var 11 barn og deres foreldre som møtte på gudstjeneste for å motta 4-

års boka. Barnegospel deltok også i gudstjenesten, og det var «Bli med på sang/dans» i midtgangen. 

5 år – Karnevalsgudstjeneste (avlyst) 

Den holdes på fastelavnssøndagen, og er en gudstjeneste i beste karnevalstil med sambarytmer, dans, 

sang, fortelling, pinata, fastelavnsboller og ansiktsmaling. Femåringer med familie inviteres til 

frokost og litt forberedelser i forkant. Gudstjenesten ble dessverre avlyst på grunn av 

smittevernrestriksjoner. Det ble laget en digital karnevals gudstjeneste der Barnegospel og Soul 

https://kirken.no/nb-NO/fellesrad/drobak-frogn/aktiviteter/barn/dirridam/
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Children deltok. Denne fikk mange i menigheten glede av, men arrangementet som var direkte rettet 

mot femåringene utgikk. 

6 år - «Helt førsteklasses» med 6-års bok 

Samlingen handler om overgangen fra barnehage til skole og holdes 

rett før sommerferien. Vi spiser, synger, leker, lager noe fint, og så 

går vi på skattejakt. I år var det spesielt stas at de voksne ble med å 

«rappet» på refrenget som barna sang. Til samlingen hører det til en 

bibelfortelling og barna får utdelt "min kirkebok 6". Det var 11 som deltok på samlinger og fikk 

boken. 

8 år - «Takk for maten» samling og Høsttakkegudstjeneste 

«Takk for maten»-samling og høsttakkefest ble gjennomført for tredje gang, og er nå blitt en 

tradisjon. Vi møttes til et felles høstmåltid og samlingsstund på Smia, for så å reise til Haneborg 

gård.  Der ble det selvplukk av mais og grilling sammen med bonden Ole Martin. Dette har vært 

kjempepopulært hos barna. Påfølgende søndag møttes vi til Høsttakkefestgudstjeneste i Frogn kirke. 

Barna lagde og serverte grønnsakssuppe og bygdekvinnelaget stilte med grønnsaker og pyntet kirken. 

Samarbeidet med lokale aktører er veldig flott, takk til både Ole Martin Tomter og 

Bygdekvinnelaget. 

Det var 17 deltagere, i tillegg møtte både familier og søsken. 

9 år – Tårnagent (avlyst) 

Barna bli invitert til «Tårnagentdag» i Drøbak kirke. Tiltaket 

gjennomføres på skolens planleggingsdag i januar/februar. Da 

bruker vi hele dagen på å løse mysterier og finne ut ting i kirken og 

Bibelen. Høydepunktet for mange av barna er å klatre til topps i 

kirketårnet. Tiltaket avsluttes med gudstjeneste i Drøbak kirke 

påfølgende søndag. Arrangementet i 2021 ble avlyst på grunn av 

smittevernrestriksjoner. 

11 år - Lys våken 

Natt til første søndag i advent inviteres 11-åringer over hele landet 

til å overnatte i kirkene. Hos oss skjer dette i Frogn kirke. De møtes 

lørdag ettermiddag, og i løpet av samlingen er vi både inne og ute, med 

aktiviteter som refleksløp, leker/spill, formingsaktiviteter, sang og 

musikk, bål, fortelling og gudstjenesteverksted. Det blir selvfølgelig også 

god mat og utpå kvelden pakker vi ut soveposene og overnatter på gulvet 

i kirken.  

På søndagen inviterer vi familiene til å komme på gudstjeneste. Lys våken-barna med det de har 

forberedt kvelden før, og Soul Children har som tradisjon å bidra med sang. Vi avslutter med 

kirkekaffe og visning av bilder fra samlingen. Det var 23 barn som deltok. 
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6.4 TROSOPPLÆRING FOR UNGDOM 13-18 ÅR 

13 år - «Chill med spill» og Smia-gudstjeneste 

2021 er første gang 13-åringene har blitt invitert til trosopplæringssamling. På “Chill med spill” ble 

deltagerne kjent med menighetens ungdomsarbeid, og koste seg med både brettspill og dataspill. 

Selvfølgelig var det god mat og snaks til deltagerne. I løpet av samlingen ble det laget bønnevegg, 

samtale omkring gudstjenesten og deltagelse på SMIA-gudstjenesten. Du kan lese mer om konseptet 

“Chill med spill” i kapittel 7. Det var 11 antall deltagere til stede. 

14 år - Nesten-konfirmant 

Tiltaket har som formål for å skape tilknytning og motivasjon til å melde seg til kirkelig 

konfirmasjon. Vi sendte ut brev i april med invitasjon til å melde seg på, men Nesten-

konfirmantsamlingen ble utsatt til september på grunn av pandemien. Den var utformet som “Helt 

ærlig-” samling med musikk, mulighet for å stille spørsmål om konfirmanttiden og panelsamtale. Det 

var Quiz, god mat og mulighet til å bli kjent med oss som jobber i kirka. Du kan lese mer om “Helt 

Ærlig-” konseptet i kapittel 7. Det var 39 deltagere på samlingen. 

15 år - Konfirmasjon 2021 

Konfirmantåret 2020/2021 startet med velkomstsamtaler. Undervisningen var lagt til Drøbak kirke 

og ungdommene ble delt inn i skolegrupper og klasser. Foreldre kunne ikke bli med på samlinger og 

konfirmantene fikk svært begrenset anledning til å delta på gudstjenester. Mye av undervisningen ble 

gjennomført online, der temaene og filmene vi laget tok utgangspunkt i Kristuskransen. 

Kristuskransen er en bønnekrans utviklet av den svenske presten Martin Lønnebo. Vi hadde også 

“skumringsstund” på nett. Dette var mer uformelle samlinger via Facebook, med quiz, små samtaler 

og kveldsavslutning med lystenning og kveldsbønn. Vi holdt kontakten med konfirmantene ved å 
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sende ut sjokoladepremier til de som vant quiz, og etter undervisningsbolkene leverte konfirmantene 

refleksjonsnotat. Alle fikk et personlig brev på slutten av den digitale undervisningen som viste at vi 

hadde lest og fulgt opp den enkelte. 

Fasteaksjonen til Kirkens nødhjelp ble arrangert som en 

solidaritetsaksjon der konfirmantene samlet inn penger ved å 

hjelpe andre, gjøre oppgaver hjemme, ha digitale konserter 

eller gjennomføre løp med sponsorer som ga penger. 

Fasteaksjonen innbragte 102.695 kroner. 

Vinterleir og KonfACTION ble avlyst, men heldigvis fikk vi 

gjennomført leir på Gausdal leirsted i Modum kommune i juni. 

Tre ansatte fra KRIK var med og gjorde dette til en flott 

opplevelse. Konfirmantene var inndelt i to grupper, og hver 

gruppe fikk to døgn på leir.  

Det ble avholdt 12 konfirmasjonsgudstjenester i september, 4 

konfirmanter fordelt på to gudstjenester konfirmerte seg i mai. 

Det var 115 konfirmanter i 2021. 

Konfirmant Reunion 

Konfirmant Reunion er en samling der konfirmantene får 

møtes igjen og se film og bilder fra leir og konfirmanttiden. Videre hadde vi quiz og skumringsstund 

med lystenning, bibelord og appell, slik de hadde i konfirmanttiden. Det ble servert pizza, is og brus. 

Mot slutten av samlingen delte vi ut “goodiebags” med godteri og Kristuskransen som ble brukt i 

konfirmantundervisningen.  

Det var et stort smitteutbrudd blant ungdom da 

tiltaket ble avholdt påvirket trolig oppslutningen. 

Bare 10 konfirmanter møtte opp.  

16 år – «MILK» TenLeder-kurs 

MILK er utviklet av KFUK/KFUM og kurset 

arrangeres i i samarbeid med Ås, Nordby og Vestby 

menigheter. Kurset inneholder 8 samlinger der ulike 

tema om å være ungdomsleder tas opp.  

Hos oss kaller vi konseptet TenLeder-kurs etter 

ønske fra ungdommene. Praksisdelen av kurset har 

vært å delta som leder på konfirmantleir. Årets kurs 

ble preget av at det var vanskelig å samle ungdom 

fra flere kommuner. Etter en flott oppstartsamling i 

Frogn kirke var det kun mulig å møtes sporadisk 

videre. Det var 6 deltagere med fra Drøbak og 

Frogn.  
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17 og 18 år - Ungdommens julekonsert 

Ungdommens julekonsert er et trosopplæringstiltak som er tenkt som en oppfølger til 

skolegudstjenestene i grunnskolen. Konserten skal eies av de unge selv og to representanter fra 

russestyret holdt julehilsen. Det var invitert til prosjektkor, men ingen ungdommer meldte seg på. Vi 

hadde to solister som var i 

målgruppen og håper å få med 

flere neste år. Ungdommens 

julekonsert ble for første gang 

arrangert som en ren digital 

konsert i 2020. I år var konserten 

åpen for publikum i tillegg til at 

den ble tatt opp digitalt. Det var 

dessverre bare 10 personer som 

møtte fysisk. Det er ikke 

innhentet tall som viser hvor 

mange ungdommer som så 

konserten i opptak. Utenfor 

kirken ble det servert sveler og 

gløgg. 

Religionslæreren på Frogn 

videregående skole har fått 

tilsendt lenke til den digitale 

konserten, med spørsmål om å 

bruke den i 

religionsundervisningen. 

Menigheten hadde i 2021 ikke utviklet trosopplæringstiltak for barn i alderen 7,10 og 12 år. Tiltak 

for 13, 17 og 18 år er nye tiltak som er gjennomført, men under utvikling. 

 

6.5 ERFARINGER FRA 2021 SOM BØR REFLEKTERES I VIDERE ARBEID 

Gjennomføring av breddetiltakene handler om hele prosessen fra planlegging, invitasjon, 

gjennomføring og etterarbeid. Det bør reflekteres spesielt over: 

• Hvordan vi kan nå bredden av aldersgruppen med invitasjonen. Dette er spesielt viktig nå 

som vi kun kan sende brev til de døpte. En bør også tenke på om man skal prøve å nå 

besteforeldre og faddere med informasjon, ettersom de kanskje har et ønske om å bistå 

foreldre med å følge barna på trosopplæringstiltak. 

• Innholdet i tiltaket skal være inviterende til bredden av kullet. Samtidig bør det vurderes om 

det skal være tilleggsarrangementer som går dypere inn i å presentere den kristne troen for 

barna og ungdommen. 

• Det bør vurderes om det skal lages evalueringsskjema til de fremmøtte etter tiltakene, og 

hvordan ansatte og frivillige best skal kunne evaluere samlingene.  
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7 ANNET MENIGHETSARBEID FOR BARN OG UNGE 

7.1 GENERELT OM ARBEID FOR BARN OG UNGE 

Dette kapittelet omhandler tilbudet til barn, ungdom og familier som ikke inngår i breddetiltakene for 

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, sosiale treffpunkt og ledere på 

konfirmantenes arrangementer.  

Flere aktiviteter har en lang og god tradisjon, og har funnet sin naturlige plass i storsalen i Smia med 

utspring i familiesatsningen «Supertorsdag». Dette gjelder Juletrefesten i januar, misjonskveld i 

oktober og Barnas Adventskveld i månedsskiftet november/desember. Ungdommens arrangementer 

har knyttet seg til arrangementer på SMIA; “Helt ærlig” arrangeres samme dag som Supertorsdag, og 

“Chill med spill” kommer etter SMIA-gudstjenesten. 

7.2 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Også 2021 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, og familiearbeidet har vært hardt rammet 

av restriksjonene. Vi har videreført arbeidet med å skape nye 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, være menighet og skape gode møtepunkter står fast. 

Året var i stor grad todelt og begynte med full nedstengning, som for barne- og familiearbeidet varte 

ut vår-semesteret. Digitalt ble det laget flere familiegudstjenester i tillegg til en live-sending for barn 

i forbindelse med påsken - med sang, konkurranser og fortelling. Høsten 2021 kunne vi igjen samles 

til stor glede for mange, og vi fikk avholdt jevnlige supertorsdager, Madagaskar-kveld og Barnas 

adventskveld. 

7.2.1  AKTIVITETER FOR BARN OG FAMILIER:  

 

Supertorsdag  

I et vanlig år ville vi hatt Supertorsdager to ganger i måneden – én samling med middag og barnekor 

og én samling med middag og Dirridam. Dirridam samler 70-90 personer. 

På supertorsdag er det flere aktiviteter for barn og familier; Soul Children, Dirridam og Barnegospel. 

Ønsker du å lese mer om disse aktivitetene finner du det i kapittel 11 musikk og kultur. Dåpstreff 

legges også til supertorsdag, slik at dåpsfamiliene kan få en smakebit av menighetens tilbud for barn 

og familier. Vi ønsker å nå båre barnefamilier og voksne uten barn, selv om disse ikke har noe eget 

opplegg utover maten. Middagen er et felles samlingspunkt for alle. 

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

som blir gjort av dyktige og erfarne frivillige som er bidrar hver eneste gang vi møtes. 

Juletrefest, Madagaskar-kveld og barnas adventskveld er alle tre store fester for hele familien der 

mat, underholdning, sang, musikk, forkynnelse og fellesskap settes høyt. Festene har blitt svært 
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populære og er noen av høydepunktene for det kirkelige arbeidet gjennom året. Juletrefesten måtte 

dessverre avlyses i 2021.  

Søndagsskolen har flyttet sine samlinger til SMIA siden Hospitalet er under rehabilitering. Vi 

benyttet også i 2021 “SPRELL LEVENDE” som undervisningsressurs. Materiellet inviterer til 

bibelfortelling og undring rundt teksten. Det er aktiviteter, lek og moro. I tillegg har det vært servert 

mat når søndagsskolen har vært samlet. Vårsemesteret var preget av nedstengingen. I høstsemesteret 

har det vært 4 samlinger. 

Det var i snitt 8 barn som møtte hver gang, og 14 ulike barn har vært innom søndagsskolen det siste 

året. De frivillige har ofte vært foreldre til barna og vi er takknemlige for at søndagsskolen har 

engasjerte og trofaste ledere. Det siste halvåret har det i tillegg vært en ansatt med på søndagsskolen. 

7.2.2  KIRKENS KONTINUERLIGE UNGDOMSARBEID.  

 

Menighetens kontinuerlige aktiviteter for ungdom er vevd sammen med trosopplæringstiltak. 

Aktivitetene for ungdom er åpne for aldersgruppen fra 13 år og oppover. De ulike samlingene har en 

hovedmålgruppe slik at opplegget har en fokusaldersgruppe samtidig som de er tilrettelagt for all 

ungdom. 

Faste aktiviteter: 

«Zoomsamling» er digitale samlinger der ungdommene forteller om livet, er sosiale sammen og gjør 

seg troserfaringer. Samlingene startet med at alle fortalte om ukens opptur og ukens nedtur. Så var 

det leker og quiz, bibelfortellinger og samtaler. Avslutning med lystenning og opplesning av en bønn 

fra boken 157 bønner. 

Første del av 2021 ble det arrangert 7 «Zoomsamlinger». Det var 17 unike brukere av tiltaket, og i 

gjennomsnitt 10 deltagere per samling. Hovedgruppen av deltagere var 16-18 år. 

«Helt Ærlig» er samlinger der ungdommer møtes for å høre musikk, ta 

opp viktige tema og ha det sosialt sammen. Samlingen starter med 

levende musikk. Deretter presenteres dagens tema, ungdommene får 

stille spørsmål til panelsamtale, det er mat og så besvares og utdypes 

temaet. Samlingen avsluttes med lystenning, en Bibeltekst og en liten 

appell om tro. Det ble arrangert tre samlinger høsten 2021. En av disse var digital. Ungdomslederne 

har vært med som frivillige på samlingene og de har vært knyttet til ulike trosopplæringstiltak. Det 

har vært i snitt 4 ungdomsledere per samling, og det er til sammen 10 ulike ungdommer som har 

bidratt inn. 

«Chill med spill» var et nytt konsept høsten 2021. Ungdommene 

samles til brettspill og dataspill før de går sammen til SMIA-

gudstjeneste. Etter gudstjenesten er det spill, mat og prat. Chill med 

spill avholdes en gang i måneden. De fleste deltagerne er 9. 

klassinger som benytter anledningen til å delta på gudstjenester i 

forbindelse med konfirmasjonsforberedelsene. Det har vært mellom 

10 og 40 ungdommer på samlingene. 
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Ungdomsutvalget er oppnevnt av menighetsrådet. Utvalget er med å planlegge aktiviteter og gir råd 

og innspill til aktiviteter for ungdom. Utvalget hadde 3 digitale møter i 2021. 

TenLedere, UngLedere og Ung21 er våre faste frivillige medarbeidere, samtidig som de er deltagere 

på enkelte arrangementer. TenLederne er 10-klassinger og består av de som går på MILK-kurs og 

andre som ønsker å være med. UngLederne går på videregående og har vært de viktigste 

medspillerne i forbindelse med «Helt ærlig» og Zoomsamlingene og ungdommens julekonsert. På 

konfirmantleirene var det til sammen ni ungdomslederne. Seks av disse var TenLedere som var med 

som ledere på leir for første gang. Ungdomslederne har også laget små filmsnutter om de ulike 

temaene i kirkens nødhjelp sitt opplegg i fastetiden. Disse ble brukt i konfirmantundervisning og lagt 

ut på sosiale medier.  

Ung21 har fått navnet sitt etter samlingen med åpen kirke i Drøbak rett før jul. All ungdom var 

invitert til varme sveler, gløgg, julekortlaging mimring og mulighet til å være til stede i kirken før 

jul. Det var 9 ungdommer innom, i tillegg til voksne som så at kirken var åpen. De seks som var til 

stede hele åpningstiden var født i 2000. Det har vært fint å kunne samle de eldste til et slags «Hjem 

til jul» treff hvor studenter og andre kan møtes i førjulstiden. Vi håper dette kan videreutvikles og bli 

en tradisjon. 

7.2.3  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 bruker grunnet koronarestriksjonene. Vanligvis har vi opplegg for 

samarbeid med 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 ble det avholdt et møte 

med alle rektorene i oktober for å drøfte hvordan vi kunne gjennomføre skolegudstjenestene før jul. 

Vi opplevede at alle rektorene var positive til skolegudstjenester, men på grunn av smittesituasjonen 

kunne dessverre ingen skolegudstjenester gjennomføres. 

 

7.3 ERFARINGER FRA 2021 SOM BØR REFLEKTERES I VIDERE ARBEID 

Alt av menighetens barne- og ungdomsarbeid har vært preget av koronapandemien. Vi har opplevd 

hvor viktig det er å samles fysisk, men at det er mulig å kunne bidra med digitale samlinger; Disse 

kan fungere godt hvis det er quiz, lek eller annet som gjør at deltagerne involverer seg i chatfelt eller 

på annen måte.  

Fysiske samlinger er den beste måten å være på som mennesker, men kan det digitale være best for 

enkelte, for eksempel travel ungdom eller de som har sosial angst. Hvordan skape gode synergier 

mellom digitale plattformer og fysiske samlinger? Hvordan kan vi invitere til menighetens 

arrangementer på en måte som når ut til bredden av befolkningen? På en måte som gjør at foreldre og 

unge prioriterer kirkelige arrangementer fremfor andre fritidsaktiviteter?  
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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 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. Med tanke på at det kom færre turister til Norge enn 

vanlig var dette ikke dårlig. Besøkende satt stor pris på å få 

komme inn, noe som 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 en åpen kirke var uansett verdifullt 

for de som benyttet seg av det. 
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Misjons- og hyggetreff 

Siste torsdag i måneden har 

Drøbak Misjonsforening 

arrangert et hygge- og 

misjonstreff på Smia, med 

unntak av perioder med 

korona-nedstengning. 

Arrangementet ble flyttet fra 

Hospitalet da det ble stengt 

for rehabilitering. Treffene 

består av formiddagsmat, 

program og innsamling til 

menighetens misjonsprosjekt. Misjonstreffet ble arrangert for siste gang i desember 2021.  

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. Bønnegruppen tilpasset programmet sitt etter gjeldende 

smittevernrestriksjoner, og noen ganger var de samlet i private hjem. 

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 

Den norske kirke definerer diakoni som kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og 

uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for 

rettferdighet. Diakoni handler om å vise omsorg for alle mennesker. Ordet diakoni kommer fra det 

greske ordet diakoneo som betyr «å være til tjeneste» og «ha omsorg for». Diakoniarbeidet omfatter 

både allmenn diakoni og organisert diakoni. Allmenn diakoni er hvordan diakonien kommer til 

uttrykk i kirkens alminnelige arbeid, hvordan kirken møter mennesker. Organisert diakoni er 

spesielle tiltak overfor spesielle grupper og behov.  

9.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

Ha fokus på åpen kirke, og å være til stede der folk er. Legge til rette så folk får møtepunkter og 

fellesskap rundt kirke og tro. Å gi mennesker trygghet, frimodighet eller utfordringer i tro. At en ny 

diakon skal få et godt team rundt seg i oppstarten av ny stilling. Vi har begynt å drøfte hvordan vi 

kan bidra til at vårt arbeid blir tilgjengelig for alle uansett utfordringer og vil fortsette med dette. Vi 

er også i gang med revideringen av ny diakoniplan. Arbeidet her må nå ses i sammenheng med den 

nye ressursen i vår menighet.  

9.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Diakoniutvalget består av: Ellen Klynderud (leder), Halldis Andersen, Anne Margrethe Eide, Mette 

Lilleeng, Aleksander Øiestad (menighetsrådsrepresentant), Atle Eikeland (prostidiakon), Camilla 

Kofoed-Steen (kapellan) og Maria Njerve Borgenvik (diakon, sekretær). Utvalget har hatt 8 møter og 

behandlet 47 saker.  

9.3.1  ANSETTELSE AV NY SOKNEDIAKON 

Det har i flere år vært et stort ønske å få en 

egen diakon til Drøbak og Frogn menighet. 

Det var derfor svært gledelig at Borg 

bispedømme godkjente opprettelsen av en 

hel diakonstilling og garanterte for 50 % av 

lønnen, og at Leiums legat vedtok å gå inn 

med støtte til lønnsmidler. 31. mai 2021 

startet Maria Njerve Borgenvik som diakon 

i Drøbak og Frogn menighet, og 26. 

september ble hun vigslet til diakon i 

Drøbak kirke av biskop Atle Sommerfelt.  

Både menighetsrådet, bispedømmerådet og 

Leiums legat var tydelige på at stillingen 

skulle ha et hovedfokus på 

ungdomsdiakoni. I tillegg er rollen som 

frivillighetskoordinator (20 % stilling) 
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svært viktig, foruten seniorarbeid, oppfølging av kirkens ansvar for forvaltning av skaperverket 

(grønn kirke), menighetens misjonsengasjement (internasjonal diakoni) og andre diakonale 

fagområder.  

9.3.2  NOTAT FRA DIAKON MARIA NJERVE BORGENVIK  

I 2021 har hovedfokuset mitt vært å bli kjent med menigheten vår og lokalsamfunnet den tjener. Jeg 

har fått møte mange gode og engasjerte mennesker som inspirerer meg for arbeidet videre! En stor 

dag for meg var da jeg ble vigslet til diakon i Drøbak kirke 26. september. Jeg er takknemlig for at 

jeg får gå inn i tjenesten som diakon omgitt av familie, venner, kollegaer og menighet! I 2022 har jeg 

som mål å bruke mer tid utenfor våre bygg for å bli bedre kjent med kommunens arbeid blant barn og 

unge. Her har jeg fått noen gode samarbeidspartnere i ressursgruppen. 

9.3.3  FASTE DIAKONALE TILTAK I MENIGHETEN  

Tankesmia onsdager kl. 11:30-13:00 med lunsj og foredrag. Arrangementet ble flyttet til onsdager 

på grunn av vaksinering på Smia. En liten arbeidsgruppe med diakon + to frivillige planlegger 

programmet og rekrutterer frivillige til matserveringen.  

Kirkekaffe etter gudstjenestene har blitt arrangert i noen perioder, avhengig av gjeldende 

smittevernsrestriksjoner. Det arbeides for å få på plass en bedre rutine for dette i det nye året som 

kommer.  

Livssynsgruppen på Murhuset ledes av prostidiakonen. De har hatt noen samlinger på Smia på 

vårparten, men i siste halvdel av året har de vært samlet som normalt på Murhuset. 

Babysang, Supertorsdag og Dirridam er også av stor diakonal betydning. Disse aktivitetene 

omtales i andre deler av årsrapporten.  

9.3.4  ÅPEN KIRKE OG SPESIELLE DAGER 

Åpen kirke. Som i fjor var kirken åpen en dag i uken igjennom sommeren. I tillegg til andre 

merkedager, ble kirken holdt åpen 18. desember og 20.-23. desember. 22. desember var 

ungdommene spesielt invitert. Åpen kirke oppleves som et godt tiltak for å senke terskelen, og det 

oppleves godt å komme innom. 

Vigsling av ny diakon 26. september. Dagen etter gjenåpningen av Norge hadde vi storslått 

vigslingsgudstjeneste i Drøbak kirke med biskop, prost, sokneprest, forbedere, stab, familie, venner 

og menighet. Etter gudstjenesten var det kirkekaffe i Smia flerbrukshus med taler. 

Tur til Lillehammer 29. september. Diakoniutvalget og tankesmia inviterte til dagstur på 

Lillehammer. Vi hørte foredrag på Sigrid Undset-museet om hennes forhold til katolisismen, og fikk 

omvisning på Bjerkebæk hvor hun bodde og skrev. Etterfulgt av en flott omvisning i Nordre Ål 

kirke. Det ble uttrykt stor glede over denne turen.  

Verdensdagen for psykisk helse 10. oktober ble markert med åpen kirke i Drøbak. Mandag 11. 

november stod Atle Eikeland og Maria Borgenvik på bussholdeplassen mot Ski og delte ut boller, 

kaffe og verdensdagen-effekter til pendlerne. Her samarbeidet vi med Ressurssenteret for psykisk 

helse i kommunen. 
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Allehelgen 

Fredag 5. november stod diakonen og en prest på 

Drøbak city og delte ut 300 lys og informasjon. Lørdag 

og søndag ble Drøbak kirke holdt åpen noen timer. En 

gruppe fra Drøbak gospel holdt konsert lørdag kveld. 

Søndag kl. 11 var det gudstjeneste i Frogn kirke. Kl. 19 

samme kveld var det minnegudstjeneste i Drøbak kirke 

med sokneprest, kapellan og diakon. Mange mennesker 

oppsøkte kirken og gravplassene denne dagen. 

9.3.5  ANDRE TILTAK 

Også 2021 har vært preget av nedstengninger, og derfor har diakoniutvalget ved flere anledninger 

laget og delt ut hefter. 27. og 28. mars ble det delt ut påskehilsen bestående av lys, blomst og hefte til 

frivillige og eldre i menigheten. Dette gjentok diakoniutvalget til advent, denne gangen med hilsen 

fra soknediakonen. Disse ble delt ut under åpen kirke og resten ble gitt til konfirmantforeldre under 

konfirmantenes juleavslutning.  

 

9.4 DIGITALE AKTIVITETER / BRUK AV SOSIALE MEDIER 

Et viktig diakonalt tilbud er «Kveldstanker» på Facebook. På den måten dukker ansiktene til de 

ansatte opp i «feeden» til folk. På den måten kan vi møte de der de er, i en tid da vi ikke har mulighet 

til å møtes fysisk. Disse korte sendingene bør fortsette. Når det gjelder bruk av sosiale medier, har vi 

ved flere anledninger publisert innhold på merkedager og under de faste tiltakene våre. Dette er 

imidlertid noe vi kan bli bedre på. 

 

9.5 ERFARINGER FRA 2021 SOM BØR REFLEKTERES I VIDERE ARBEID  

Åpen kirke er et viktig tilbud for å ta i bruk kirkene og skape møteplasser innenfor de rammene vi 

har. 

Arbeidet med å revidere diakoniplanen har blitt utsatt i påvente av at arbeidet med menighetens 

overordnede strategiplan skulle fullføres. I tillegg til at soknediakonen skulle få tid til å bli kjent med 

menigheten. Arbeidet med revidert diakoniutvalg skal prioriteres i 2022. 

Tankesmia har hatt en positiv utvikling. Ansatte står for innkjøp av mat og leder samlingen i 

kapellet. Tiltaket har fortsatt stort vekstpotensial og relevans, og det bør arbeides videre for at enda 

flere skal få glede av dette fellesskapet. 

Når det gjelder ungdomsdiakoni, ønsker diakonen å tilbringe mer tid «ute i felten» i året som 

kommer. Det er et mål å bli bedre kjent med skolene og de som arbeider med ungdom i kommunen. 

Ressursgruppen rundt diakonen blir viktige i denne prosessen.  
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10 MENIGHETENS MISJONSENGASJEMENT 

10.1 GENERELT 

Drøbak og Frogn menighet har 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 2021 

- Misjonsprosjektet Madagaskar skulle gjøres kjent i menigheten gjennom ulike kanaler og til 

alle aldersgrupper. 

10.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Også året 2021 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 2021.  

Menigheten ble utfordret til å være med på 

aksjonen ‘Sammen som kirke i hele verden’, en 

aksjon for misjonssolidaritet i en tid med sterkt 

fallende inntekter for misjons organisasjonene. 

Fra NMS kom en forespørsel om å hjelpe til å 

samle inn penger til en oksygenkompressor til et 

sykehus på Madagaskar for behandling av 

koronapasienter.  

 

På kort tid ble det samlet inn ca. kr 

172.000 til dette prosjektet gjennom 

bl.a. Spleis og Vipps, digital auksjon 

og salg av støtteannonser til 

næringslivet. Aksjonen ble godt 

markedsført både på sosiale medier 

og i lokalavisen og gjennom sporty 

innsats av ordfører og sokneprest. De 

hoppet fra fem-meteren i badeparken 

og aksjonen fikk mye 

oppmerksomhet. Det ble også holdt 

en live-sending på Facebook med 

mange flotte gjester og innslag. 

 

Drøbak Gospel og Drøbak Kantori 

har også gitt flotte bidrag til 

innsamlingsaksjonen. 
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I høst fikk vi heldigvis kunnet gjennomføre en ‘misjonskveld for hele familien’ med gassisk mat, 

konsert med menighetens barnekor, salg av håndverksprodukter fra Madagaskar og lotteri av flotte 

premier. 

Totalt ble det i 2021 samlet inn ca. kr 208.000 til NMS/Madagaskar. 

 

10.4 ERFARINGER FRA 2021 SOM BØR REFLEKTERES I VIDERE ARBEID 

Å ha konkrete mål om hva innsamlede midler 

skal brukes til, styrker misjonsengasjementet.  

Vi har et mål om å samle inn minst kr 50.000 

til misjonsprosjektet også i 2022. 

Misjonsutvalget vil fortløpende jobbe for å nå 

ut med konkret informasjon om NMS sitt 

engasjement på Madagaskar. Samtidig 

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 

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. 

11.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Barnegospel  

Barnegospel er et kor for barn i alderen 2.-4. klasse og hadde 16 medlemmer ved årsskiftet.  

Menighetsmusiker Svanhild Moen Refvik er dirigent for koret som er tilknyttet KFUK/M. Koret har 

fast øvingssted i storsalen på Smia. På vårhalvåret ble mange øvelser avlyst, men før sommeren 

hadde de noen øvelser igjen. I juni avholdt koret en konsert i Drøbak kirke sammen med Soul 

Children til stor glede og entusiasme for foreldre og 

søsken. Vi samlet også koret til opptreden på «live-

sending» til inntekt for Madagaskar. Høsthalvåret var 

tilnærmet normalt for koret og vi opptrådte på både 

gudstjeneste og «barnas adventskveld».  Flere foreldre har 

vært med som ledere gjennom året.    

Soul Children 

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

tilknyttet Normisjon sin barne- og ungdomsorganisasjon 

Acta. Tracy Steller var dirigent fram til sommeren, så tok 

Amalie Karijord Stokke over. Koret, som øver på Smia 

hver torsdag, hadde syv medlemmer ved årsskiftet.  

Dirridam småbarnssang 

Dirridam er småbarns-sang for familier. Arrangementet har helt siden 2008 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 ofte kommer flere 

generasjoner sammen til denne samlingen.    

I 2021 hadde vi kun to ordinære Dirridam, en i september og en i oktober. I tillegg hadde vi «barnas 

adventskveld» i desember som var et stort høydepunkt for barn i Dirridam sin målgruppe. På 

vårhalvåret hadde vi noen digitale varianter av Dirridam og brukte barnekorene som ressurs inn mot 

disse sendingene. 
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Drøbak gospel  

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

rundt 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, samt noen solister som brukes på ulike 

gudstjenester gjennom året. Særlig under konfirmasjonene gjorde koristene en flott innsats som 

forsangere.  

Øvelsene på vårhalvåret ble avlyst, men koret startet opp igjen i august med stor iver. Først med 

halvt kor om gangen før vi etter høstferien igjen kunne være alle samlet. Koret hadde lørdagsseminar 

i Frogn kirke i oktober, der julerepertoaret stod i fokus. Vi hadde også en seminarkveld i oktober 

med «gospel explosion»-grunnlegger Leif Ingvald Skaug.  

 

Koret hadde to opptredener i høst med halvt kor på hver opptreden. Den ene var på Smia i september 

når Frogn kulturråd arrangerte «Når kulturlivet våkner». Det andre var under allehelgen-

arrangementet i Drøbak kirke. Begge opptredenene var høydepunkter for koret.  

Koret måtte også i år avlyse årets julekonserter pga. omikronviruset som hadde blitt oppdaget, noe 

som var svært tungt for koret. Vi ser fram til en ny vår med nye muligheter og masse sangglede.  
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Drøbak Kantori 

Drøbak kantori er et voksenkor med ca. 16 medlemmer. I sommerhalvåret hadde kantoriet noen 

øvelser, men alle konserter ble avlyst på grunn av pandemien. Kantoriet ledet en sangkveld i Drøbak 

kirke i adventstiden. Det er veldig verdifullt for menigheten at sangere fra kantorier deltar aktivt som 

forsangere i gudstjenester og begravelser. 

Kantor Rudolf de Beer er dirigent for koret. I desember var Ludvig Lohne-Otterstad vikardirigent. 

Advent 2021 

Den årlige adventsfestivalen ble gjennomført med noen mindre konserter, men de store konsertene til 

Drøbak gospel måtte dessverre avlyses på grunn av smittevernrestriksjoner og plassbegrensning i 

kirkene. 

  

Noen høydepunkter inkludere: 

 

• «Klassisk Jul», en konsert med fem operasangere fra DNO, solist Knut Skram og 

skuespillerne Anette Hoff og Solveig Kloppen. 

• Allsangkveld med Drøbak kantoriet. 

• Julekonsert med Oslo strykekvartett 

• Ungdommens julekonsert med pianist Fredrik Brække Møller fra Drøbak Gospel. 

• Konsert med Martin og Henrik Enger Holm. 

• Midnattkonsert med Nesodden & Frogn kammerkor. 

 

11.4 ERFARINGER FRA 2021 SOM BØR REFLEKTERES I VIDERE ARBEID 

Det ble arrangert mange egne dåpsgudstjenester i 2021, ofte for bare én familie. Til disse 

gudstjenestene ble det valgt andre og enklere salmer enn i hovedgudstjenesten, og organistene valgte 

også andre preludium og postludium. For å skape større nærhet til de tilstedeværende, valgte 

organisten ofte å spille alle salmene på flygelet.  Dette er erfaringer vi vil ta med oss inn i 2022. 

Det ble gjennomført et utvidet antall konfirmasjonsgudstjenester på grunn av koronarestriksjoner. 

For å gi plass til flere familiemedlemmer, valgte vi å bruke solister/trompetister i stedet for Drøbak 

gospel og Drøbak kantori under gudstjenesten. Gospelkoret og Kantoriet stilte i stedet med en mindre 

gruppe forsangere. Tilbakemeldingen er gode, og bruk av solister vil kunne videreføres. 

Gjennom store deler av 2021 ble det sendt forhåndsinnspilte søndagsandakter via nettsider og 

Facebook. Sendingene varte ca. 15 minutter. Det ble satt av mye tid til disse innspillingene, men 

kantor og menighetsmusiker vil likevel foretrekke forhåndsinnspilte søndagsandakter fremfor 

strømmede gudstjenester. 

Mange frivillige musikere og sangere har deltatt på gudstjenester og digitale sendinger i løpet av 

2021. Både soloinnslag og forsangertjenesten har vært med på å løfte kvaliteten på samlingene våre. 

Det er veldig gledelig at mange bruker sine talenter på denne måten!  
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12 TEMAOMRÅDE: 12: SAMARBEID MED LOKALE LAG OG 

FORENINGER 

12.1 GENERELT OM SAMARBEID 

Det er nytt i år at vi samler dette i et eget kapittel i årsrapporten. Samarbeidet berører mange av de 

andre områdene det rapporteres på, men det er nyttig å løfte det ut som et eget punkt. Et slikt 

samarbeid foregår på ulike måter; Dels er det i form av faste årlige punktuelle tiltak, der aktørene har 

klart definerte roller. Dels i form av jevnlig kontakt og erfaringsutveksling og dels i form av mer 

spontan og tilfeldig dialog. Til sammen gir dette kirken en bred kontaktflate. Det bidrar både til 

involvering og stedegengjøring av kirkens virksomhet, for å låne to av ordene som ble brukt i 

arbeidet med gudstjenestereformen for noen år siden. 

 

12.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET 2022 

Det var ikke definert egne mål for dette i 2021, men her er noe som har ligget under menigheten 

strategiarbeid: 

- Systematisere samarbeidet i form av en årsplan med frister for kontakt rundt 

enkeltarrangement. 

- Se etter nye lag og foreninger som kan ha felles glede med kirken om et samarbeid. 

12.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Vi rapporterer på dette feltet ved å liste opp aktører og type samarbeid. Alt som er avlyst er relatert 

til covid-restriksjoner. 

Frogn Bygdekvinnelag: Høsttakkefest: Pynter og står for kirkekaffe. Orienterer om eget arbeid. 

Marked på Folkvang: Kirken deltar med stand. Juletrefest: Samarbeider om to fester: Kirken stiller 

med program for barn og musikk på Folkvang der laget er hovedansvarlig. På kirkens fest på Smia 

stiller laget med praktisk hjelp. 2021: Høsttakkefest gjennomført. 

Frogn Bondelag: Er med på samarbeidet om marked og juletrefest. Stiller med gårdsbruk til 

breddetiltak 8-åringer. (Har blitt Haneborg fast) 2021: Breddetiltak gjennomført. 

Frogn Historielag: Årlig 

samarbeid knyttet til en 

gudstjeneste med guidet 

tur etterpå. 

2021: Friluftsgudstjeneste i 

Nordre Frogn 28.08 der 

Historielaget tilrettela alt 

Figur 1 Gudstjeneste på Follo museum, Kr.himmelfart 
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praktisk og hadde omvisning med 

påfølgende kirkekaffe. Svært 

vellykket. 

Drøbak Frogn Speidergruppe: 

Lysmesse 2.s. i advent der nye 

speidere tas opp. Ble som i 2020 

flyttet utendørs. 

Frogn Arbeiderparti: Årlig 

samarbeid om 

solidaritetsgudstjeneste 01.05. 

Måtte utgå i 2021. 

Follo Museum (Er strengt tatt ikke 

et lag/forening, men fungerer som 

møteplass for flere slike): Prostiet 

har et årlig samarbeid med Follo 

Museum om en Olsokmesse, hvor 

vår menighet ofte har vært 

tilrettelegger. I 2021 utvidet vi 

samarbeidet med egen 

friluftsgudstjeneste på Kristi 

Himmelfartsdag. Det var et av de 

første arrangementene vi kunne 

gjennomføre etter vinterens 

nedstengning. Olsokmessen gikk 

som planlagt. 

Musikk: Vi har lange tradisjoner for 

at kor og korps medvirker på 

gudstjenester og konserter og benytter kirkene til egne konserter. Vi lister ikke opp disse her, men 

det er et flott samarbeid. 2021: Dessverre utgikk det aller meste. Det har til tross for dette vært 

løpende kontakt med mange av aktørene underveis og alt skulle ligge godt til rette for å fortsette 

samarbeidet i 2022. Enkeltmusikere og sanger har vært flittig benyttet til digitale innspillinger og på 

fysiske gudstjenester. 

 

12.4 ERFARINGER FRA 2021 SOM BØR REFLEKTERES I VIDERE ARBEID  

Året viser hvor viktig det er å ha gode relasjoner og gode rutiner for kontakt når uforutsette ting 

oppstår. Selv om mye har blitt avlyst, har dialogen med lagene og foreningene vært viktig, ikke minst 

for å holde humøret oppe og se fremover. 

Vi tror det er mulig å utvikle nye relasjoner til andre grupperinger enn de vi kjenner og å 

videreutvikle eksisterende tiltak.  

Figur 2 Frogn kirke pyntet til høsttakkefest 
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13 TEMAOMRÅDE: ØKONOMISTYRING 

13.1 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 Aider. 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. 

13.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

- Intensivere bruk av moderne betalingsløsninger 

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

 

13.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Årsregnskapet 2021 for Drøbak og Frogn sokn er godkjent med et årsresultat på kr. 0 (null). 

Rammetilskudd fra Frogn kommune var kr. 5.935.000 til drift og kr. 500.000 til investering. 

Tilskudd fra Den norske kirke til trosopplæring var kr. 1.024.000 og kr. 166.632 til diakoni. Summen 

av statlige tilskudd til barne- og ungdomsarbeid var kr. 30.204. 

Det ble samlet inn ca. 120.000 kroner i offer i 2021 (mot 149.894 i 2020), fordelt på 50.130 kroner til 

egen virksomhet (mot 51.040 i 2020) og ca. kr. 70.000 til andre formål. Tallene er omtrentlige fordi 

offergaver er ført på samme konto som andre gaver. Vi ser at nedgangen i offergaver fortsetter, og 

det har en klart sammenheng med nedstengning og begrensninger på antall deltakere i gudstjenester 

under pandemien.  

Menigheten har samlet inn 172.000 kroner til et sykehus på Madagaskar. Lesere av Kirkenytt har gitt 

kr. 45.130 på giroblanketter som ligger i bladet. Konfirmantenes innsamling til Kirkens Nødhjelps 

fasteaksjon innbrakte kr. 99.364. Det er en økning på 10 % fra 2020. Det ble til sammen gitt 131.445 

til fasteaksjonen fra Drøbak og Frogn menighet. 
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Antall faste givere var 28 (mot 30 i 2020) ved utgangen av 2021. Disse gav til sammen kr. 110.450. 

Det er en liten nedgang på 2,8 % fra 2020. 

Balansen viser at menigheten har god likviditet med en kontantbeholdning pr. 31.12.21 på kr. 

6.115.411. Egenkapitalen viser kr. 1.484.872 i disposisjonsfond, kr. 2.358.274 i bundne driftsfond og 

kr. 1.587.363 i bundne investeringsfond. 

 

13.4 MÅL OG UTFORDRINGER FOR 2022 

Menigheten får en ny diakonstilling i 2021. Fremtidig finansiering av stillingen forutsetter en styrket 

givertjeneste. Menighetsrådet ønsker har tro på at dette er et prosjekt menigheten ønsker og har 

forutsetninger for å klare.  

 

I 2022 vil det bli gjort en innsats for å verve flere faste givere (se skjema bakerst i årsrapporten). 

 

Det er også en utfordring å øke offergavene i 

gudstjenesten. Gavene har gått jevnt nedover 

de siste årene, dels på grunn av pandemien, 

men noe av forklaringen kan også være 

manglende fokus og informasjon om 

gaveformål. Hjelp til bruk av Vipps og 

tilrettelegging for at gaver gitt på Vipps også 

gir skattefritak, er noen av de tiltakene 

kirkekontoret jobber med. 

 

Det er stadig mindre kontanter i omløp, men 

noen benytter fremdeles kontanter i offer og 

ved betaling. Når lokale post- og bankfilialer 

legges ned, blir det stadig mer vanskelig å få 

avlevert kontanter til bank. Kirken har hatt en 

nattsafe-ordning som også er avsluttet, da det 

ble for dyrt i forhold til det reelle behovet. 

Noen kirker har sluttet å ta inn offer i form av 

kontanter. Vi nærmer oss den dagen da det 

kan bli aktuelt i Drøbak og Frogn også. 

  

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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14 GRAVPLASS OG EIENDOMSFORVALTNING 

14.1 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 som for tiden ikke er i bruk. 

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

Hospitalet er under rehabilitering og har ikke vært i bruk i 2021. 

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. Gravplassen i Frogn har både kistegraver og 

urnegraver. Antall ledige graver er til sammen ca. 900, som tilsvarer ca. 6 % av innbyggertallet i 

kommunen. 

 

14.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

• 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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14.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Kirker  

Varmepumpen i Drøbak kirke som er basert på bergvarme, gikk i stykker i januar 2021. Etter en lang 

og grundig prosess ble ny varmepumpe med el-kjele som back-up og nytt styringssystem anskaffet. 

Lokal rørlegger og elektrikerfirma er benyttet, mens styringssystemet er levert av svenske JEFF, som 

har spesialisert seg på varmestyring av kirkebygg. Varmestyringen er integrert i kirkens 

kalendersystem. Anlegget kom i drift i desember 2021. Det er utført mindre arbeider på kirkene ved 

egne ansatte. 

Kirkegårder/gravplasser 

I 2021 ble det gjennomført 110 gravferder i Frogn kommune, fordelt på ca. 89 % urner og 11 % 

kister.  Det er satt ned 20 urner på navnet minnelund i Drøbak, 1 urne 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 under arbeid og vil bli fullført våren 2022. Prosjektet ble sterkt 

forsinket pga. leveringsproblemer for granittsteinen. Minnelunden vil ha plass til 430 urner. Det 

jobbes med planer for en ny, navnet minnelund på Drøbak da den nåværende minnelunden har for 

liten kapasitet. 

Det er laget en beplantningsplan for gravplassen på Frogn og en del trær ble plantet høsten 2021. 

Gjerdet rundt gravplassen ble beiset. 

14.4 MÅL OG UTFORDRINGER FOR 2022 

• Sluttføre navnet minnelund på Frogn 

• Planlegging/prosjektering av ny navnet minnelund på Drøbak 

• Planlegging og gjennomføring av utvendig vedlikehold av kirkene 

• Nye informasjonstavler med kart og gjeldende regelverk for gravplassene 
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15 KOMMUNIKASJON 

15.1 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, egen Facebook-side og 

Instagramkonto. Menighetsbladet Kirkenytt kommer ut med fire nummer i året og distribueres gratis 

til alle husstander i kommunen. 

 

15.2 KONKRETE MÅL FOR ÅRET SOM GIKK 

• Vi vil være synlige i media 

• Vi vil være tilgjengelige for våre brukere  

• Vi vil være gjenkjennelige gjennom en tydelig og helhetlig profil 

• Vi vil videreutvikle vår tilstedeværelse i sosiale medier 

 

15.3 ÅRSRAPPORT FOR ÅRET SOM GIKK 

Digital kirke 

Året startet og sluttet med store begrensninger på oppmøte og dermed desto større behov for at 

kirken var digital. Sommerhalvåret derimot var preget av at landet var åpent, og både vi i staben og 

folk flest var mest opptatt av å møtes og være sammen.  

Nettsider 

På menighetens hjemmesider publiseres nyheter, kontaktinformasjon, oversikt over menighetens 

aktiviteter og informasjon til medlemmer om for eksempel dåp, gravferd, vigsel, konfirmasjon etc. 

Elektronisk påmelding til dåp, konfirmasjon, vielser, trosopplæringsaktiviteter o.l. sparer 

kirkekontoret for en del arbeid, samtidig som brukerne opplever tilgjengelighet som ikke er 

avgrenset til kontortid.  

Sosiale medier 

Aktiviteten på Facebook og Instagram har variert noe gjennom året. Det har vært mest trafikk i de 

periodene samfunnet har vært stengt ned. «Ord for kvelden» på onsdager har blitt publisert gjennom 

hele året og søndagsandakt har vært fast i de nedstengte periodene. I sommer ble det forsøkt en felles 

sommerkampanje for hele prostiet, der målet var å få folk til å besøke flere kirker i løpet av 

sesongen. Kampanjen var ingen stor suksess, men lærerik. Antall personer som følger menigheten på 

Facebook økte fra 606 til 717 i 2021. 

Papiraviser 

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

annonseres i Amta. Ved behov blir det bestilt egne annonser i lokalavisen. 
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Plakater 

Informasjonsplakater om gudstjenester og andre aktiviteter plasseres i montrene ved kirkene og 

utenfor driftsbygget i Frogn. Plakater angående aktivitetene på Smia henges i monteren ved 

hovedinngangen der. Monteren utenfor Frogn kirke ble tatt opp i forbindelse med ombyggingen av 

kirkebakken. Det er lagt en plan for å få opp et nytt i 2022. 

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. Det distribueres av Follo Distribusjon. Ved trykk av desember-

nummeret trodde alle at adventsfestivalen skulle gå sin gang, så folderen ble trykket og delt ut som 

tidligere år. 

 

15.4 ERFARNIGER FRA 2021 SOM BØR REFLEKTERES I VIDERE ARBEID 

2021 har tydelig vist at det krever ressurser å produsere innhold til digitalt bruk. Dette er noe som i 

fremtiden bør tas hensyn til i planlegging av ansattes tid. 

Vi bør se på om frivillige kan læres opp og bidra til for eksempel strømming av utvalgte 

arrangementer. Vi har et godt utstyr som vi ønsker å bruke mer. 

Det er verdifullt å ha en redaksjonskomite til kirkenytt. 
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16 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.  

Givertjenesten bidrar til å finansiere lønnsutgifter til 50 % av diakonstillingen og 25 % av stillingen 

som menighetsmusiker. 

Skattefradrag 

Givere som oppgir personnummer kan etter gjeldende regler få 27 % skattefradrag for bidrag mellom 

kr. 

500,- og 

50.000 pr år. 

  

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 
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