
Årsmelding
KONGSBERG OG JONDALEN SOGN

2021



2 /  Årsmelding

Kirkelige handlinger

2.008 personer gikk til nattverd i 2021,  
fordelt på 65 gudstjenester med nattverd.  

Dette gir et snitt på 31 pr gudstjeneste.
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 • MED NATTVERD = 65

 • FOR BARN = 4

 • FOR UNGDOM = 0

 • MED DÅP = 48

 • KONFIRMASJONER = 11

 • HVERDAGSMESSER = 50

 • FOR SKOLEELEVER = 1

I 2021 BLE DET ARRANGERT 120 
GUDSTJENESTER I KONGSBERG 
OG JONDALEN:

2017        2018       2019        2020        2021
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AT
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ER
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16.597                17.349               17.736               7.122                 8.911

4.098          4.221        4.119          2.137        2.008

Pandemien satte sitt preg også på de 
kirkelige handlingene i 2021, og gjør 
at statistikken i årsmeldingen ikke 
vil være sammenlignbar i forhold til 
tidligere år. 

I 2021 har det vekslet mellom  
perioder med svært strenge restrik- 
sjoner og perioder med tilnærmet full 
åpenhet. Men hele tiden har vi kunne 
gjennomføre kirkelige handlinger som 
dåp, vigsler og begravelser. Med til 
tider sterke begrensninger på antall, 
ble mange dåps- og vigsels- 
seremonier utsatt fordi man ikke 
kunne samle slekt og venner til  
selskap. I mange av seremoniene  
som ble gjennomført ble det gitt 
tilbud og lagt til rette for streaming.  

Konfirmasjonsgudstjenestene ble  
lagt opp etter samme mal som i 2020, 
med til sammen 8 gudstjenester på to 
søndager i Kongsberg kirke og  
billetter til alle deltakere.
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31.12.2021 var det 14.185 registrerte medlemmer  
i Kongsberg og Jondalen sogn (mot 14.674 året før).  

Kongsberg og Jondalen sogn utgjør 75% av  
medlemstallet samlet for Kongsberg kommune. 

I tillegg til endringer i medlemstallet som  
skyldes dåp eller død, ble det i 2021  

registrert 4 innmeldinger (mot 8 i fjor)  
og 70 utmeldinger (mot 35 i fjor). 

2021
Mangfoldig og 
engasjerende

Vår visjon: 
«Kirken i Kongsberg –  

mangfoldig og engasjerende»

Kirken i Kongsberg skal være mangfoldig. 
Her skal det være plass for folk i ulike 
livssituasjoner, med ulike meninger og 
ståsted. Det er takhøyde i kirken vår – både 
i konkret og overført betydning. Det skal 
være rom for ulike aktiviteter, ulike uttrykk, 
ulike typer mennesker i alle aldre. Kirken 
er Guds hus - her kan møter mellom Gud 
og mennesker finne sted.  

Vi ønsker at kirken i Kongsberg skal være 
engasjerende. Kirken skal være aktuell,  
få med seg folk og gjøre en forskjell i folks 
liv. Det kirken formidler skal oppleves som 
vesentlig og et møte med kirken skal gjøre 
en forskjell. Vi ønsker aktivt å invitere  
mennesker inn i kjærlighetsfellesskapet 
med Gud og til oppgaver i kirken.

Det ble gjennomført 18 vielser  
i Kongsberg og Jondalen sogn i 2021,   

1 av disse i Jondalen kirke.

2017     2018     2019    2020    2021

VI
EL

SE
R

I 2021 ble det gjennomført 126 gravferder  
i Kongsberg og Jondalen sogn. De fleste  

seremoniene ble utført på Kongsberg Gravlund,  
og 34 av gravferdene dette året ble gjennomført i kirkene.

2017      2018     2019    2020     2021

GR
AV

FE
RD

+4 -7014.185

25             21            21            9              18  166          143         126           131          126
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Kirke  
og kultur
Kongsberg kirke er en viktig kultur- 
formidler, med konserter, kulturkvelder, åpen 
kirke og omvisninger. 2021 ble nok et tungt 
år for kultur-Norge med varierende grad av 
smittevernsrestriksjoner, og dette påvirket 
aktiviteten i kirken, spesielt i første halvår.

Øvrig konsertvirksomhet
Sommeren 2021 arrangerte vi orgelkvarter 
under hver onsdag og en musikalsk matinee 
etter enkelte gudstjenester.

Høsten 2021 ble følgende kulturarrange- 
ment gjennomført i Kongsberg kirke: 

• Fredskonsert
• Minnekonsert (se s. 10.)
• Historisk orgelkonsert
• Haugespor (teater)
• Toner til trøst
• Vamp i kapellet
• Bymisjonens frivillighetskonsert
• Adventsklang m. Schlüter og Flatland
• Acta Musicas julekonsert
• Deilig er jorden Skorgan/Rein
• Det norske jentekor og Tord Gustavsen 
• Julekonsert med Trine Rein

Kulturkirken
Konsertkirken

Museumskirken

På slutten av året gjorde hensynet til smit-
tevern at flere arrangement måtte avlyses, 
bl.a. rammet dette den lokale julekonserten, 
Kantoriets Julekonsert. Vi gjennomføre en 
nedskalert julenattskonert med vokal- 
kvintetten enFem på lille julaften.

Glogerfestspillene
Glogerfestspillene 2021 ble dessverre avlyst.
Se Glogerfestspillenes årsmelding.

Ny kirkemusikalsk organisering
I 2021 vedtok menighetsrådet (MR) en ny 
kirkemusikalsk organisering der denne virk-
somheten deles i to virksomhetsområder: 

• Glogerfestspillene
• Glogerakademiet

Glogerfestspillene (GFS) har ansvaret for de 
årlige festspillene i januar og er organisert 
med styre, daglig leder og kunsterniske 
ledere. Styret jobber på mandat fra fra 
menighetsrådet og det gjennomføres årlige 
Samarbeidsrådsmøter mellom GFS og MR. 

Plan for  
kirkemusikk

Kongsberg og Jondalen menighet  
startet opp arbeidet med  

kirkemusikalsk plan i 2018.  
Planarbeidet er et samarbeid  

mellom kantorene, menighetsrådet 
og Glogerfestspillene. Plan for  

kirkemusikk ble vedtatt  
våren 2021.

Glogerakademiet (GA) favner alt av kirkemusikalsk 
virksomhet utenom festspillene. Det er kirkens 
kantorer som leder Glogerakademiets virksomhet 
og det er nedsatt en programkomite som bidrar 
med ideskaping. GAs virksomhet omfatter bl.a. 
konsertvirksomhet, orgleundervisning, korarbeid 
og kulturkvelder.



Glasspynten er inspirert av lysekronene i Kongsberg kirke og håndlaget av  
glassblåser Daniel Erlandsson og assistent Linn Bergaplass på Nøstetangen Glass. 
Glasspynten produseres i et begrenset og nummerert opplag og overskuddet går  
til misjonsprosjektet og lokale formål. Glasspynten i 2021 er den 5 glasspynten i 
rekken og er inspirert av de mange spirene i  lysekronene. Den runde pendelokken  
er magnanrød og sort med vridde rifler og blomsterstempel.

Glasspynt inspirert  
av lysekronene
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Trosopplæring er et av Den norske kirkes  
hovedsatsingsområder. Hver menighet har  

utviklet en systematisk plan for trosopplæring  
for alle døpte mellom 0-18 år. Planen skal legge  
til rette for at barn og unge skal kunne fastholde  

sin dåp og utvikle sitt forhold til troen  
og den kirken den er en del av. 

 • BABYSANG

 • KRØLLESAMLING

 • ADVENTSVERKSTED

 • 4-ÅRSBOK

 • KIRKEROTTENE

 • BARNAS ORGELFEST

 • FØRSTEKLASSES

 • 6-ÅRSBOK

 • TÅRNAGENTER 

 • LYS VÅKEN (JONDALEN KIRKE)

 • KONFIRMASJON

 • VIDERE

Trosopplæringen i 2021 var nok et annerledes år, som i flere omganger 
var preget av nasjonale korona nedstengninger. Vi har fått gjennomført 
noen tiltak som «normalt», men vi måtte også dette året prøve å tenke 
nytt og eller ta med oss erfaringer fra 2020. I noen sammenhenger 
ble det gjort endringer på kort varsel og noen tiltak måtte dessverre 
avlyses også dette året. 

Babysang er det tiltaket som er blitt tilpasset stadig endrede regler 
gjennom året, men gjennomført ut i fra forutsetninger på gjeldene tids-
punkt. Det har både vært med antall begrensninger i gruppen og uten.  
Babysang har vært et viktig samlingspunkt for foreldre som er hjemme 
i permisjon, da mange av de normale sosiale møtepunkter var borte. 

På grunn av covidregler, ble utdeling av 4-års bok 2021 lagt til Kirke-
rotteforestillingen vi hadde lørdag 20.november. Her kom det mange 
fireåringer sammen med familiene sine, men vi ser at oppslutningen 
var bedre med å ha utdelingen knyttet til en gudstjeneste – høst og vår. 
6-års boken er blitt delt ut som normalt, med en samling høst og vår. 

Vi laget en duplo-påskefilm for barn. Påskesamlingen ble tilpasset 
ved at vi sendte ut et påskepass med oppgaver til 7-åringene. Vi fikk 
gjennomført førsteklasses, for skolestarterne, og vi hadde Tårnagenter 
for 37 barn i pinsen. 

Når samfunnet åpnet høsten 2021 hadde vi to fine Krøllesamlinger 
for 2-åringene. Sølvomspunnet måtte utsettes for andre gang. Vi rakk 
akkurat å gjennomføre adventsamling for 3åringer, før samfunnet ble 
nedstengt igjen. 

I slutten av november hadde vi Bispevisitas i Kongsberg kirkelige 
fellesråd, og et av høydepunktene under visitasen og gjennom høsten 
var å kunne invitere til «LysVåken» i kirken igjen. Vi hadde 50 flotte Lys-
Våken deltakere, der vi fikk besøk av Biskop Jan Otto under lørdagens 
samling, noe både han og vi syns var veldig stas.  

VIDERE

VIDERE kullet dette året ble sterkt preget av korona og mange smit-
teverntiltak i løpet av året 2020/21. Men våren 2021 fikk vi startet en 
gruppe med fem ungdommer som vi hadde noen samlinger med. Fire 
av årets deltakere var også med på konfirmantleir som ungdomsledere. 
Som vanlig samme med en gjeng eldre ungdommer.

TROSOPPLÆRINGSTILTAK I 2021:

Trosopplæring
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Konfirmantene velger mellom fem ulike gruppealternativer 
(antallet som valgte gruppen i parentes): 

I 2021 ble 147 ungdommer konfirmert i Kongsberg og  
Jondalen sogn. Den prosentvise andelen som velger 
konfirmasjon i kirkene i Kongsberg og Jondalen er jevn og 
det har ikke vært store lokale utslag i forhold til de siste års 
nedgang i konfirmasjonstallene nasjonalt. 

De to konfirmasjonsleirene ble gjennomført skolevis, og 
også i 2021 ble konfirmasjonsgudstjenestene flyttet fra mai 
til september med begrensninger på antallet som kunne 
være tilstede i kirken. 

I 2021 ble 87 barn døpt i Kongsberg og Jondalen sogn,  
2 av disse i Jondalen kirke og 85 i Kongsberg kirke.  

Grunnet smittevernrestriksjoner så har flere dåps- 
gudstjenseter vært gjennomført som enkeltdåp  
utenfor gudstjenestene også i 2021. 

 • MANDAGSGRUPPE UTEN LEIR (26)

 • SPEIDERKONFIRMANT (1)

 • SINGIT-KONFIRMANT (0)

 • KRIK-KONFIRMANT (20)

 • ONSDAGSGRUPPE MED LEIR (100)

2017     2018     2019     2020    2021

DÅ
P

94            97           100           79 87

2017     2018      2019     2020 2021

KO
N

FI
RM
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135          145           128          143 147
SKOLE/BARNEHAGE-SAMARBEID

Også i 2021 ble det avlysning av Vintersangfesten i Kongsberg kirke,  
stor nedtur også denne gangen – men dette året var det mer forventet. 

Nytt i 2021 er at kirken ansatte (ved kateket og kirketjener) har tatt over 
undervisningen knytt til “den kulturelle skolesekken”, der kommunens  
6. klassinger besøker kirken og får en omvisning fra gulv til tak og tårn.  
16 klasser var innom på trivelig og lærerikt besøk. Helt klart årets opptur i 
årets skole/kirke samarbeid.

I forbindelse med bispevisitasen i november hadde vi også et hyggelig 
besøk på Vestsiden ungdomsskole. Der biskopen med følge først møtte 
alle elevrådsrepresentantene på skolen, fikk en omvisning på skolen av 
styret i elevrådet og til slutt hadde en fin samtale med en gjeng  
10. klassinger om det å være ungdom i Kongsberg.  

At også årets skolegudstjenester ble avlyst ble derimot en skikkelig stor 
skuffelse. Vi var i full gang med planlegging sammen med skolene av 
årets gudstjenester, og mange barn hadde begynt å øve på både sanger 
og tekstlesinger. Men i desember kom det ny avlysing pga. smittetiltak.

Jondalen skole fikk avholdt sin gudstjeneste i Jondalen kirke, da denne 
skolen regnes som en kohort. Madsebakken lagde som året før sin egen 
digitale gudstjeneste, og femteklassingene fra skolen var nede i kirken for 
å filme. De andre barneskolene fikk tilsendt en forenklet digital gudstje-
neste.

Barnehagegudstjenestene ble avhold rett før alt stengte ned, men  
med noe begrenset deltakelse pga. økning i smitte på den tiden.  
Flott å igjen samle over 100 barn i kirken til en fin førjulsgudstjeneste.
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KOR
Kongsberg og Jondalen menighet hadde  
2 korgrupper for barn og unge i 2021: 

Kongsberg Kirkes Barne-og Juniorkor besto 40 medlemmer og 
ble ledet av kantor Kristin Flatland Solbu med musikklinjeelev 
Eirinn R. Flatland som hjelpedirigent, samt et foreldrestyre.  
Koret er delt opp i et barnekor (5-7 år) og et juniorkor (3. klasse 
-7. klasse). De to gruppene har fungert som to selvstendige kor, 
med lite samhandling, som et smittevernstiltak.  Året var preget av 
nedstengning og gjenåpning. Det ble gjennomført ordinære øvelser, 
korseminarer med overnatting, kosekvelder, familiegudstjenester, 
Barnas orgelfest og mindre huskonserter,  men i tillegg noen digitale 
prosjekt  som musikkvideoer laget av begge kor og blime-dansen. 
Dirigentene har laget digitale korøvelser i nedstengningsperiodene, 
samt humoristiske videohilsner fra foreldrestyret for å holde koret 
sammen i nedstengingsperiodene. 

SingIt er menighetens TenSing-kor og besto av 15 medlemmer. 
Diakon Inger-Johanne Frogh var voksenleder, kantor Kristin Flatland 
Solbu pianist. Koret har eget ungdomsstyre. SingIt har vært preget 
av korona-tiden på lik linje med alle andre aktiviteter. Det har gått 
fra helt nedstengt til tilnærmet normal drift til ny nedstenging 
gjennom året som har gått. Koret fikk gjennomført både øvelser 
(med tilrettelegging i forhold til smittevern), kortur til Blestølen, 
innspilling av en liten reklamefilm for koret, deltagelse ved Lys-
Våken-gudstjeneste og lysmesse, huskonsert på Menighetssenteret. 
Medlemstallet holdt seg stabilt gjennom året. Ungdommene er godt 
vant til å forholde seg til smittevern på skolen, og har vært gode på 
det på korøvelsene også. 

I 2021 har forsangergruppen i Jondalen kirke deltatt på enkelte 
arrangement i Jondalen kirke, som Midtsommerkveld med band  
og solister i juni, i tillegg har de bidratt med keltiske toner på Alle-
helgensmessen i november og hatt med seg harpist Runi Wold- 
Kristiansen. Den planlagte førjulskvelden ble avlyst grunnet  
nedstengning. 

Kor og  
orgelelever

Ytterligere 1 korgruppe og 1 vokalkvintett er 
tilknyttet menigheten, men med egen adm. og økonomi:

Kongsberg Kantori teller 45 aktive medlemmer og ledes av kantor 
Matthias Anger. Kantoriet har hatt ukentlige øvelser (totalt 46 øvelser), 
har arrangert 2 konserter og deltatt under gudstjenestene, både i for-
sangergrupper og som hele ensemblet. Noen planlagte opptredener 
(Nyttår og under GFS) måtte avlyses pga pandemien og vårkonserten 
(Poulenc - Gloria) ble utsatt, men gjennomført i juni. Den store symfo-
niske høstkonserten 17.10 fikk en uventet bakteppe pga tragedien  
i Kongsberg 13. oktober. Konserten ble gjennomført som en åpen 
minnekonsert med noen forandringer i programmet. Hovedverket 
(Mendelssohns salme 42 «Wie der Hirsch schreit») fikk i lys av trage-
dien en eksistensiell betydning i programmet til den godt besøkte 
konserten. Kantoriets julekonsert måtte avlyses pga pandemien.  
I 2021 jobbet kantoriet med en ny nettside.

enFem er en vokalkvintett som ledes av kantor Matthias Anger.  
Ensemblet øver ukentlig. Konsertene og flere arrangements på  
vårparten måtte utsettes eller avlyses pga pandemien. Ensemblet  
har vært aktiv i menighetslivet, blant annet under gudstjenestene, 
Fredskonserten 21.9, Allehelgensmessen med musikk av Rheinberger  
(Stabat mater) og temakvelden 24.11. om våpenproduksjon. Julenatt- 
konserten 23.12 ble gjennomføres som en av få konserter i desember.
 

ORGELUNDERVISING 
Kantorene i Kongsberg og Jondalen hadde totalt 6 orgelelever i 2021. 
Noe undervisning foregikk digitalt, men hovedsakelig i kirken. To  
ganger fikk elevene samles som gruppe i orgelklubben. En elev får 
i tillegg orgeltimer på NMH via TUP (talentfulle ungdommer 13-19 
år). I samarbeid med Kulturskolen har det vært flere initiativer til en 
samling på regionalt nivå, men dette ble dette utsatt pga pandemien.
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Misjon
Det har vært en utfordring å drive det diakonale arbeidet 
gjennom ett nytt år med pandemi og usikre uker og måneder. 
2021 bød på både gradvis gjenåpning gjennom vår og  
sommer, til ny total nedstenging mot jul. Både ansatte,  
frivillige og andre samarbeidspartnere har blitt utfordret  
på stadig omstilling og endring. 

Det har også til tider vært utfordrende å tenke på alle som 
har blitt mer eller mindre isolert i den perioden vi har vært 
i. Mange vi ikke har hatt mulighet til å treffe som vanligvis 
benytter seg av våre aktiviteter og arrangementer. Det har 
blitt lagt til rette for alternative måter å være sammen på, 
men det er ikke alltid enkelt å benytte seg av for alle. 

Samtidig har vi blitt gode på å tenke nytt og alternativt, 
og legge til rette for aktiviteter på tross av til tider strenge 
smitteverntiltak. Vi har blitt bedre på informasjonsflyt og 
kommunikasjon. Vi har blitt flinkere til å samarbeide på nye 
måter enn tidligere og med andre enn de vi vanligvis har  
jobbet sammen med. Det har vært en fin anledning til å  
knytte nye kontakter, som vil bli gode å ha i årene  
fremover også.

VI ØNSKER AT KIRKEN I KONGSBERG  
SKAL VÆRE MANGFOLDIG OG ENGASJERENDE.  

KIRKEN SKAL VÆRE AKTUELL OG GJØRE  
EN FORSKJELL I FOLKS LIV. 

Diakoni

Kongsberg menighet har i mange år samarbeidet med  
Det Norske Misjonsselskap. For perioden 2019–2022 vil 
Kongsberg menighet støtte NMS sitt arbeid i Thailand,  
der man sammen med Den evangelisk-lutherske kirke i 
Thailand (ELCT) er vi med på å gi barn og unge fra fattige kår 
en bedre start på livet. I tillegg bidras det med økonomisk 
støtte til opplæring og kursing for kirkens medarbeidere og 
medlemmer, samt engasjement i klimasmart jordbruk og 
landsbyutvikling i avsidesliggende landsbyer nord i Thailand.  
Innsamlingsmålet er kr 50.000,- pr. år. Dette samles inn  
gjennom kirkeoffer, julemessen og gjennom salg av  
glasspynt fra Kongsberg kirke.

BEREDSKAP

Prestene i Kongsberg prosti er med i kirkens nasjonale beredskapsordning. Kongsberg prosti består av kommunene 
Nore og Uvdal, Rollag, Flesberg og Kongsberg og er ett av 4 beredskapsområder i Buskerud. Det betyr at det alltid  
er en prest på vakt fra 15-09 på hverdager og hele dagen i helger og på høytidsdager. Det er tjenester som ikke 
kan planlegges og må utføres øyeblikkelig som gjøres i denne beredskapstiden. Det er f.eks. dødsbud, sognebud 
(nattverd for en enkelt), forbønn og sjelesorg. Kontakten opprettes gjennom kirkens nasjonale beredskapsnummer 
som er tilgjengelig for politi, sykehus, Kirkens SOS og andre samarbeidspartnere. I vanlig kontortid må man derimot 
kontakte det respektive kirkekontor for å få kontakt med prest.



Søndag 17. oktober inviterte kirken i Kongs-
berg til sørgegudstjeneste. Gudstjenesten ble 
sendt direkte på NRK og Kronprinsparet deltok 
sammen med justis- og beredskapsministeren, 
statsforvalteren i Viken og ordføreren i Kongs-
berg.  Familie og pårørende til alle de fem 
drepte var invitert og mange av de benyttet 
anledningen til å komme, og til sammen var 
det 700 mennesker tilstede. 

Representanter for nødetatene tente lys for 
de fem drepte, og lederen for Islamsk kultur-
senter i Kongsberg, Oussama Tlili, kom med 
en hilsen. Kantorene Matthias Anger og Kristin 
Flatland Solbu sammen med flere musikere 
bidro også til å løfte gudstjenesten.  

Biskop Jan Otto Myrseth holdt preken og 
sa der at «Håpet trives best i fellesskapet, 
mens håpløsheten har best vilkår for vekst i 
ensomhet og isolasjon». 

I visitasforedraget sitt noen uker senere sa 
også biskopen følgende: «Det gjorde stort  
inntrykk på hele landet å se hvordan kirken 
igjen ble et naturlig samlingssted da tragedien 
rammet byen for noen uker siden. Mange  
søkte til kirken for å finne håp og trøst.  
Under sørgegudstjenesten ble det tydelig at 
hele lokalsamfunnet står sammen når det 
utenkelige skjer, og sammen slo dere ring om 
de sørgende og de hardest rammede.»

Om kvelden ble det arrangert en  
Minnekonsert, der Kongsberg Kantori 
sammen med Ensemble Allegria, Oslo 
Kammerakademi og solist Tone Braaten 
medvirket. De 615 frammøtte fikk høre 
musikk av Mozart, Strauss, Brahms og 
Mendelssohn, og det var også lystenning 
og tekster. Kongsberg Kantori hadde 
opprinnelig planlagt sin høstkonsert 
denne kvelden, men etter de tragiske 
hendelsene i Kongsberg den 13. oktober 
ble det gjort justeringer på programmet 
og konserten ble gjort gratis for alle. 

Alle 4 foto over: Terje Pedersen/NTB
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Sørgegudstjeneste  
og minnekonsert
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Stab og råd

Kongsberg kirkekontor

Kongsberg og Jondalen  
menighetsråd (2020-2023):

Prost / Roar Tønnessen
Sogneprest / Reidar Aasbø
Prostiprest / Harald Torgauten
Kapellan / Christen Christensen
Diakon / Inger-Johanne Frogh
Kateket / Tanja Bjerklund Hauge
Menighetspedagog / Vibe Vad Haugejorden
Menighetspedagog / Helene Medhaug Simonsen
Kantor / Kristin Flatland Solbu
Kantor / Matthias Anger
Kirketjener / Bjørn Idar Sommer
Vikarierende daglig leder Glogerfestspillene / Marit Lund Bjørnsen 
Daglig  leder Glogerfestspillene / Margit Åsarmoen (sykemeldt)
Kirkeverge / Oddvar Etnestad
Daglig leder kirkekontoret + Glogerakademiet Ingvild Støa Skrede
Sekretær/gravferdsforvaltn. / Bente Weber Bergesen
Sekretær / Randi Lie Viken

Leder / Sigurd Hukkelberg (repr. fellesrådet)
Nestleder / Inger Johanne Flatland Christensen
Medlem / Geir Løvdal
Medlem / Kjell Guldvog Staalesenr
Medlem / Anne Berg Aicher
Medlem / Erik Trømborg
1. vara / Berit Kristin Fonsdal
2. vara / Håkon Myhra
3. vara / Aslaug Roholdt
4. vara / Sigrid Lien 
Permisjon: Vera  Henden
Sogneprest / Reidar Aasbø
Daglig leder / Ingvild Støa Skrede

Representanter i utvalg
Jondalen kirkekomite / Tora Rua Dokken, Lillian Rua Ber-
gan, Håkon Myhra, Torbjørn Rua Dokken, May Britt Narverud, 
Gina Borgersen og Reidar Aasbø
Kongsberg Diakoniutvalg / Kjell G. Staalesen,  
Solveig Skaug, Hildur Følstad og Oddmund Nes.  
(Harald Lesteberg representrer Kongsberg Diakonat).
Kongsberg Diakonat / Kjell Guldvog Staalesen 
Glogerakademiet / Inger Johanne Flatland Christensen 
(vara: Berit Fonsdal)
Kapellrådet / Oddmund Nes og Kjell Hervig
Kirkens SOS / Solveig Skaug
Kirkens Nødhjelp / Hildur Følstad 
Stiftelsesstyret for Menighetssenteret / Åge Skaug  
og Geir Løvdal
Misjonsutvalget / Reidar Aasbø, Bodil Vik Hansen  
og Randi Espås Jenssen
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Frivillige
Den frivillige innsatsen er en viktig bærebjelke i vårt 

arbeid - det ville vært umulig å gjennomføre alle 
aktiviteter om det ikke var for innsatsen til dem som 

gir av tid og krefter til dette viktige arbeidet.

For de fleste av våre frivillige har 2021 vært en stille 
periode. Mange av de aktivitetene vi vanligvis har 

med frivillige medarbeidere på har vært delvis eller 
helt avlyst. Vi har ikke hatt anledning til for eksem-

pel å besøke sykehjem, feire gudstjenester eller 
arrangere kirkekaffe slik planen var. 

Kongsberg Diakonat er en trofast samarbeids- 
partner for Kongsberg og Jondalen menighet.  

Heldigvis har flere av aktivitetene vi samarbeider 
om vært mulig å gjennomføre, med noen tilpas- 
ninger. Det har f.eks. vært arrangert flere formid- 

dagstreff gjennom året og det har blitt delt ut jule-
kurver og julegaver til Kongsberg Krisesenter  

og Kirkens Bymisjon.

Vi har forsøkt å holde kontakt via telefon og epost 
gjennom året, for å oppdatere, oppmuntre og holde 

informasjonskanalene åpne. Vi håper og tror at  
engasjementet ikke har blitt borte, men vi har en 

jobb å gjøre i forhold til å vekke det til liv igjen.  
Vi satser på at 2022 byr på bedre tider. 

Nytt av året var en frivillighetskveld for å hedre de mange 
frivillige vi har. Her ble også årets Frivillighetspris 2021 

delt ut. Årets prisvinner var Åge Skaug, som takk for den 
utrettelige og imponerende innsatsen han har gjort for 
Kongsberg Menighetssenter gjennom mange år. Som 

leder i husstyret og «døgnbemannet vaktmestertjeneste» 
er det nesten ikke en ting Åge ikke har oversikt over.  

Vi er helt avhengige av huset for å gjennomføre veldig 
mange av våre faste aktiviteter; konfirmantundervisning, 

korøvelser, Speider-aktivitet og formiddagstreff for å 
nevne noe. Det var en glede å gi en takk tilbake for en 

meget god jobb.

FRIVILLIGHETSPRISEN

 •  KIRKEMUSIKALSK PLAN

 •  PLAN FOR DIAKONI

 •  ORGANISERING AV KIRKEMUSIKALSK ARBEID

 •  MANDAT FOR GLOGERAKADEMIET

 •  MANDAT FOR GLOGERFESTSPILLENE

 •  GLASSPYNT INSPIRERT AV LYSEKRONENE 

 •  FRIVILLIGHETSPRISEN

 •  KIRKETEKSTILER JONDALEN KIRKE

 •  KIRKELIG ORGANISERING

 •  JUSTERING AV LITURGI FOR HOVEDGUDSTJENESTEN

 •  ØKONOMISK STØTTE TIL BLEKAPELLET

Protokollene fra menighetsrådsmøtene offentliggjøres på  
kirken.no/kongsberg under «Om oss» og «Råd og utvalg»

Menighetsrådet har hatt 9 ordinære møter og 2 møter i arbeids- 
utvalget, i tillegg til Menighetsmøtet og Samarbeidsrådsmøte med 

styret i Glogerakademiet. 30 saker har vært behandlet i 2021.  
I tillegg til fortløpende behandling av regnskap/budsjett, møteplan 

og offerlister, har bl.a. følgende saker vært behandlet;
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Bispe 
visitas

I Kongsberg og Jondalen sogn fikk biskopen et 
bredt møte med menigheten og byen. Det var 
møte med stab og menighetsråd. Han fikk et 
møte med Kongsberg kommune; både kommune- 
ledelsen, et innblikk i den palliativ behandling og 
et besøk på den nye Vestsiden ungdomsskole. 

Biskopen var på besøk hos Kongeberggruppen 
og Kongsberg Defence and Airospace (KDA) med 
omvisning på Arsenalet. Det ble arrangert en 
temakveld om våpenproduksjon der biskopen 
bidro, og han deltok også på Lys Våken-arrange-
mentet i Kongsberg kirke. 

Visitasen ble avsluttet med stor visitasguds- 
tjeneste i Kongsberg kirke, etterfulgt av kirkekaffe 
i Rådhuskantina med visitasforedrag.  

I visitasforedraget utfordret biskopen menig- 
hetene i Kongsberg og Jondalen blant annet på å 
arbeide videre med tilrettelegging av informasjon 
og rutiner som kan bidra til at flere velger dåp, 
fortsette satsingen på å gjøre kirken synlig på 
nett, og at stab og menighetsråd skulle bruke tid 
på å gjennomgå FNs bærekraftsmål.

21.-28. november 2021 var biskop 
Jan Otto Myrseth på bispevisitas i 
Kongsberg. Biskopen besøkte hele 
fellsrådsområdet.



GIVERTJENESTE

I 2021 har givertjenesten hatt tre faste givere som til sammen 
har bidratt med 15.529,- til menighetens arbeid. 

OFFER

Grunnet smittevern ble det ikke anbefalt kontanthåndtering 
ved ofringer i 2021, og det meste av offeret er mottatt digitalt 
via Vipps. Fasteaksjonen 2021 ble arrangert som en heldigital 
aksjon som gav totalt 113.340,- til Kirkens Nødhjelp.

Det ble samlet inn totalt kr 138.062,- i kollekt i Kongsberg  
kirke og Jondalen kirke i 2021. Offeret ligger som forventet 
på et lavt nivå sammenlignet med tidligere år pga. nok et år 
preget av smittevernrestriksjoner.
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Økonomi

2017      2018    2019      2020 2021

O
FF

ER
 S

AM
LE

T 316.617  312.979  354.569   185.557 138.062

Menighetsrådets regnskap var pr. 31.12.2021 organisert med 
to avdelinger (se side 4 for mer informasjon om endringer  
i kirkemusikalsk organisering): 

•  Menighetsrådets ordinære drift  
    inkl. øvrig konsertvirksomhet (avdeling 17200)
•  Glogerfestspillene (avdeling 17250)

I tillegg er deler av virksomheten i avd. 17200  
organisert med eget prosjektnummer i regnskapet: 

• Jondalen kirkekomite
• Kirkeakademiet (kulturkvelder)
• Øvrig konsertvirksomhet
• Misjonsprosjektet
• Barnekoret
• TenSing
• Konfirmantarbeidet
• Glasspyntprosjektet

OVERSKUDD I 2021 

Samlet regnskap har et positivt netto driftsresultat 554.026,91 og 
regnskapet er avsluttet med et samlet mindreforbruk/overskudd 
614.026,91. Samlet mindreforbruk fordeler seg slik:

•  Avd. 17200 - Kongsberg og Jondalen menighetsråd 182.476,08
•  Avd. 17250 - Glogerfestspillene 431.550,83

Se flere detaljer i årsregnskapet for 2021.

LÅN TIL MENIGHETSSENTERET

Totalt har Kongsberg og Jondalen menighetsråd gitt  
kr. 355.000,- i rente- og avdragsfritt lån til stiftelsen  
Kongsberg Menighetssenter. 

Låneavtalen mellom stiftelsen Kongsberg Menighetssenter  
er formalisert i form av en låneavtale og ned betalingsplan.  
Lånet er rente- og avdragsfritt ut 2021 og menighetssenteret 
forplikter seg til å følge forsvarlig økonomisk drift, samt halv- 
årlig rapportering. 



kirken.no/kongsberg

Kongsberg kirkekontor
Hasbergsvei 36
3616 Kongsberg

32 86 60 30
kirkekontoret@kongsberg.kommune.no
kirken.no/kongsberg

DEN NORSKE KIRKE
Det aktuelle menighetsråd/fellesrådKongsberg


