
FROGNER MENIGHETSRÅD 

ÅRSMELDING 2019 
 

I perioden fra forrige årsmøte til valg av nytt menighetsråd: 

 Menighetsrådet har bestått av: 

 Leder:   Kari Johanne Tønnesen 

 Nestleder:  Helene Bartnes Andersson 

 Sokneprest:  Ragnar Petersson 

 Referent:  Inger Fjeldal Bjørshol 

 

Ovennevnte medlemmer utgjorde menighetsrådets arbeidsutvalg 

 

 Øvrige rådsmedlemmer: 

 Stian Fossli 

 Solveig Aass Kristiansen 

 Michel Bredesen 

 Knut Olaf Haveråen Kals 

 Solveig Opsahl Wilhelmsen 

 

 Øvrige varamedlemmer: 

 Tone Lykke-Enger 

 Silje Karlsen 

 

Varamedlemmene mottok alle innkallinger og referater. 

 

 Menighetsrådets representanter er medlemmer i følgende utvalg: 
 

Fellesrådet: 

Medlemmer: Stian Fossli og Knut Olaf 
Haveråen Kals 
Vararepresentanter: Inger Fjeldal Bjørshol 
og Helene Bartnes Andersson 

Trosopplæring 0-10 år Solveig Aass Kristiansen 

Gudstjenesteutvalget: 
Inger Fjeldal Bjørshol 
Helene Bartnes Andersson 

Diakoniutvalget: Kari Johanne Tønnesen 

Gullaug Kirkeforening: Solveig Opsahl Wilhelmsen 

Stiftelsen Menighetshuset: Knut Olaf Haveråen Kals 

Økonomioppfølger: Kari Johanne Tønnesen 

Pilegrimsutvalget: Helene Bartnes Andersson 

Ungdomsklubben: Michel Bredesen 



Nytt menighetsråd etter valget 2019: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det har i 2019 vært avholdt 9 ordinære møter og ett ekstraordinært møte i menighetsrådet. 

Det har også vært avholdt 10 møter i arbeidsutvalget. 31.oktober ble det avholdt 

overlappende møte med avgående og påtroppende menighetsråd. Det er behandlet 43 

saker. De viktigste sakene var; 

- Kirkevalget 2019. Dette har vært en stor og omfattende oppgave, utfordrende å få 

fylt opp plassene i menighetsrådet. Praktisk gjennomføring på valgdagen gikk som 

planlagt. Opptellingen til Bispedømmerådet ble talt opp lokalt. Valgdeltakelsen har 

gått ned 2% for menighetsrådsvalget siden 2015. Det er positivt at nedgangen ikke er 

større. 

- Ny lokal grunnordning ble vedtatt på menighetsmøte 3.november etter at Kirkemøtet 

vedtok justering av ordning for hovedgudstjenesten. Gudstjenesteutvalget har 

arbeidet med dette gjennom hele året. Ny lokal grunnordning ble tatt i bruk 1.søndag 

i advent. 

- Musikk i kirken. Sammen med kantor jobbes det kontinuerlig for å gi de som besøker 

kirken gode musikkopplevelser, både i gudstjeneste og andre arrangement. Musikk til 

ettertanke er startet opp en onsdag i måneden i vinterhalvåret. 

-  Diakoniplanen fra 2017 er gjennomgått og det er gjort noen endringer på tiltakene. 

MEDEMMER NAVN 

Fast medlem nr. 1 
Repr LKF 

Solveig Aass Kristiansen 

Fast medlem nr. 2 
Nestleder 
2.vara LKF 

Stian Fossli 

Fast medlem nr. 3 
Leder 

Inger Fjeldal Bjørshol 

Fast medlem nr. 4 
Repr LKF 

Knut Olaf Haveråen Kals 

Fast medlem nr. 5 
1.vara LKF 

Kjersti Støylen 

Fast medlem nr. 6 
Referent 

Maria Oddveig I B Flatval 

Fast medlem nr.7 
 

Maria Vukobratovic 

Fast medlem nr.8 Jan Oddvar Stolp 

  

Sokneprest Ragnar Petersson 

Vara 
 

Silje Karlsen 



- Prosjekt arbeidsfellesskap har vært jobbet med hele året. Ombygging av Frogner 

Menighetshus nærmer seg realisering. Det er gjort endringer underveis etter innspill 

fra frivillige, stab og menighetsråd.  

 

Misjonsprosjekt 

Vi valgte i forrige periode å fortsette vårt misjonsprosjekt gjennom Himalpartner. Vi 

støtter Kvinner i risikosonen gjennom Mental Helse Nepal. Vi deltar med forbønn i 

gudstjeneste, ofring i gudstjeneste 4 ganger årlig og knytter det opp mot arbeid med 

barn og unge i menigheten. Solveig Aass Kristiansen er kontaktperson. 

 

      Økonomi 

Frogner Menighet har i 2019 hatt et mindreforbruk på kr 7 853,87 

Dette overføres til Frogner Menighetsråds brukskonto. Innestående i bank er pr 

31.12.2019 på kr 240 600,16 

Ytterligere informasjon i vedlagte regnskapsrapport. 

 

Statistikk 

Statistikk 
Frogner menighet  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019 

Antall pr. gudstjeneste  
i snitt    107  97  89  108  107  106  105  77 
Antall døpte i soknet  79  84  65  75  71  71  65  47 
Antall konfirmanter  95  79  82  91  75  86  68  75 
Antall vielser i soknet  15  9  15  15  8  17  16  10 (+2) 
Antall gravferder  78  82  76  87  76  82  71  88 
Derav bisettelser  65  51  46  61  67  60  63  71 

 

Lier, 19.mars 2020 

Frogner Menighetsråd 

 

Vedlegg 

- Regnskap 2019 

- Årsberetninger fra underavdelinger 

 



Gudstjenesteutvalget Frogner menighet 
 
Årsmelding fra gudstjenesteutvalget Frogner menighet 2019 
 
Utvalget består av Inger Bjørshol, Helene Bartnes Andersson, Liv Bjørg 
Eritsland, Bina Karpisova, kantor og Ragnar Petersson, sogneprest. 
2019 har vært et aktivt år for utvalget.  Det har vært 5 møter.  
På kirkemøtet i mars/april ble det vedtatt revidert liturgi.  Den skal innføres 
seinest 1.søndag i advent 2020 i alle landets menigheter.  Men vi var godt i gang 
med arbeidet i vår menighet.  Derfor ble utvalget enige om at vi skulle sluttføre 
vårt arbeid slik at den nye liturgien kunne tas i bruk 1. søndag i advent 2019.   
Vi gjennomførte også i 2019 to «prøve»gudstjenester, en i januar og en i 
september.  Dermed hadde vi totalt fire gudstjenester der vi prøvde ut 
forskjellige ledd.  Det ble også arrangert en liturgi-/salmekveld i april, men der 
var det liten oppslutning.  
Utvalget gjorde ferdig et forslag til menighetsmøtet 3.november.  Der ble det 
gjort noen endringer og justeringer.  Utvalget la så fram et forslag til 
menighetsrådet.  14.november vedtok menighetsrådet vår nye lokale 
grunnordning. Den ble tatt i bruk 1.søndag i advent 2019.  
Det er nå laget en ny standardliturgi som brukes på dåpsgudstjenestene i våre 
kirker.  På gudstjenester der det ikke er dåp og på spesielle gudstjenester lages 
det egne program, i hvert foreløpig. 
Utvalget har ikke jobba med så mange andre saker i 2019, men har bestemt at de 
ønsker to hverdagsgudstjenester i semesteret med nattverd. 
Etter en intensiv periode i utvalget i 2019 legges det opp til en mer rolig periode 
i 2020.   
Utvalget tar gjerne imot innspill, og vi er åpen for å ta imot flere medlemmer. 
 
 
For utvalget: 
Ragnar Petersson.  
 
 
 



Diakoniutvalget - Frogner menighet  
Formålet: «Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes 
gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for 
rettferdighet» (fra Kirkerådets plan for diakoni, 2008). 
Utvalget arbeider for mennesker i alle aldre.  
 
Utvalget består av:  
Kari Johanne Tønnesen, menighetsrådets representant (med inntil 10.2019) 
Kari Kortnes, referent.  
Børge Sørli  
Fred Tschan  
Kari Frafjord (ny medlem fra 10.2019) 
Inger Fjeldal Bjørshol (MR`s representant (ny fra 11.2019) 
Diakon, Solveig Thoen Bøen (permisjon fra 06.2019) 
Diakon, Ejgil Nielsen (vikar fra 06.2019)  
 
Vi har hatt 5 møter i diakoniutvalget i 2019.  
Diakoniplanen er blitt revidert for 2019-2021 og vedtatt i MR 28.03.2019. 
Hyggekveld Lierstranda bofelleskap den 12.6 var vi 18 og den 4.11 var vi 10 som deltok.  
Arrangement «Se, min kjole» på Fosshagen ressurssenter 11.9 var vi ca. 100 som deltok.  
Fasteaksjonens inspirasjonssamling for konfirmantforeldre 27.03.  
Fasteaksjonen 09.04: Innsamlet beløp: 74.080,- fordelt med kr. 55.450,- i kontanter, kr. 
17.480,- på VIPPS og kr. 1.150 i andre inntekter. 
Superonsdag, et middag- og fellesskapstilbud for barnefamilier (i samarbeid med 
trosopplæringen) ble arrangert 18 ganger. I gjennomsnitt var det ca. 30 stk. som deltok hver 
gang herav halvparten barn fra 2-6 år.  
Diakoniutvalget har stått for kirkekaffe 11 ganger. 
Gudstjenesten den 28.04 var fokus på diakoni, kallet diakoniens dag med tema 
«Mental helse», der vi hadde besøk av Ellen Hagemo fra Himalpartner. 
Alle helgens dag 03.11 hadde vi minnegudstjeneste kl. 18.00 og kirken var åpen fra kl. 14.00, 
og ca. 35 var innom for å være stille, tenne lys, samtale m.m. 
Julekurv-innsamling i Lier var fra 4.11 - 8.12. Vi overleverte i alt 101 julekurver i år.  
De 3 første ukene var det stilt ut kurver i 3 kirker, 2 menighetshuser og på kirketorget på 
Fosskvartalet. De siste 2 ukene av perioden stod det innkjøpsvogner i alle 14 
matvarerbutikkene i hele Lier.  
De 101 julekurver var fordelt slik: 21 kurver til Barnevernet, 61 kurver til Psykisk helse, 6 kurver 
til Lier Hjemmetjeneste, 2 kurver med godteri til Annekset (lavterskeltilbud innen rusomsorg) 
og 1 kurv til Heggtoppen Bofellesskap. De siste 10 kurver ble gitt til noen som selv henvendte 
seg og til noen som strever i livet sitt.  
I tillegg til de 101 julekurver, ble det gitt som vanlig 2 fruktkurver (1 fruktkurv til Lierbyen 
dagsenter, som er et dagtilbud for personer med demens og 1 fruktkurv til Haskoll dag- og 
aktivitetssenter under psykisk helse).  
Igjen i år samlet vi også inn via Vipps og på vipps kom inn kr. 6843,76 (2018: kr. 6288,97). I 
tillegg fikk vi gave på kr. 500 + kr. 2.000 fra Kiwi Norge, som det ble handlet varer for. Utover 
det måtte vi handle varer for kr. 5.376,76, som dekkes av MR. 
 
Det ble på våren arrangert «Åpen lunsj» 4 ganger med under 10 deltakere hver gang og 
derfor valgte å legge det ned fra og med juni 2019. 
 
Med stor glede har vi rekruttert nye til diakoniutvalget og også MR er representert som er 
viktig! 
Vi har hele tiden fokus på de som strever på forskjellig måte, og vi må også huske kirkens egne 
folk, som lider og har det svært. Mange, heriblant kirkens egne folk, som er syke, gamle eller 



svake av den ene eller andre grunn har fått hjemmebesøk og noen fikk også delt ut en 
julekurv. 
 
Økonomi 2019:  
Inntekter: Kirkeofringer, julekurv-innsamling  
Utgifter: Se menighetsrådets årsmelding.  
 
Plan og ønsker for 2020:  
Fortsette arbeidet i samsvar med den MR-godkjente diakoniplanen for 2019-21.  
Rekruttere yngre frivillige.  
 
Lier, 10.01.2020  
Diakoniutvalget for Frogner menighet 
Diakon Ejgil Nielsen  
 



  
Undervisningsutvalget 0 -10 år i Frogner menighet 
Undervisningsutvalget arbeider for at barn og unge skal få tilhørighet til kirken og få 
opplæring i den kristne tro. 

Familiekor og superonsdag 
Familiekor har fortsatt i 2019 med stor oppslutning. Det er et samarbeid mellom kantor, 
diakoniutvalg og undervisningsutvalget. Dette har i 2019 hatt mellom 20-40 besøkende hver 
gang. Noe vi er veldig fornøyd med. Vi har hatt matservering hver gang noe som gjør det 
enklere å komme. For å kunne opprettholde dette tilbudet er det ønskelig med flere frivillige. 
Vi har også vært så heldige å få låne Magne Bregård som pianist høsten 2019, noe vi er veldig 
glad for. Vi har også besøkt Fosshagen ressurssenter og hatt en påskemarkering i kirken.  

Tårnagenthelg for 2.klassinger:  
Helgen ble arrangert i mars før påske.  Vi har byttet årstrinn til 2. klasse og opplevde en 
økning i antall barn både ved å senke alderen og ha arrangementet før påske.   Lørdagen var i 
Frogner, mens søndagen var i Gullaug. Kirkeforening i Gullaug stiller opp med kirkekaffe, 
det er veldig flott.  Dette fortsetter vi med i 2020.   

Barnesamling under gudstjenesten. 
«Sprell levende» samlingene er samlinger primært for barna i dåpsfamiliene. Ordningen med 
at samlingene skal gjennomføres ved mer enn 3 dåp har vært gjeldende også 2019. Det har 
tidvis hvert vanskelig å få gjennomført da det ikke er så mange å spille på, men har stort sett 
fungert på en god måte.  Våren 2020 vil det prøves en ordning med søndagsskole hver 
søndag.  

Utdeling av min kirkebok 
4-årignene i Frogner mottok i år som i fjor invitasjon i posten til utdelingen av «min 
kirkebok» som vi arrangerer 2. ganger i året. Etter gudstjenesten inviterer vi til «kirkesaft». 
Dette har i 2019 vært i våpenhuset, noe som gir større oppslutning. Kirkesaften arrangeres av 
undervisningsutvalgets medlemmer etter tur. Det blir også delt ut bøker til 4 åringer i 
forbindelse med dåp om de ikke har mottatt den.  

Utdeling av skattkiste 
Skattekisteutdelingen ble i år gjort om til en gudstjeneste etter ønske fra 
undervisningsutvalget. Baluba deltok og det var en fin samling med masse folk. 

Krøllegudstjeneste:  

Det ble også i år arrangert krøllegudstjeneste i Gullaug kirke. Både skattekiste og 
krøllegudstjeneste inviteres familiekor spesielt til.   

Juletrefest for hele menigheten 4. juledag.  
Tradisjonen tro arrangerte undervisningsutvalget juletrefest for hele familien på 
menighetshuset. Dette samlet ca. 40 barn og voksne. Vi gikk rundt juletreet, hadde loddsalg 
og fikk besøk av nissen. Vi håper å kunne innvie det nye menighetshuset    

 
 
 



  
Undervisningsutvalget fra 0-10 år har i 2019 bestått av:         
Solveig Aass Kristiansen 
Maria Vukobratovic    
Nina Oldebråten 
Lise Fredriksen 
Anne-Sofie Ramslie (trosopplærer)  
Silje Karlsen (kapellan)                                                                  

 
 
25. februar 2020  

Anne-Sofie Ramslie  
Trosopplærer Frogner menighet   



 

AÅ rsrapport Trosopplæring 2019 
Oversikt over tiltak i 2019 

Alder Navn til tiltak 
0-0 Dåpssamtale 
0-2 Fadderpakker 
0-1 Babysang 
0-6 Familiekor 
2-2 Utdeling av skattkiste 
3-3 Krølledag  
4-4 4-års bok 
6-9 Barnekoret baluba 
8-8 Tårnagenthelg 
9-9 Vennefest 
11-11 Lys våken 
12-12 St. Hallvard dag  
14 Ungdomsgudstjeneste 
15 Konfirmasjon 
15 Nattcup 
15-15 Konfirmantreunion 
16 MILK- kurs 
18 Konfirmantreunion 3. vgs.  

 

Ansatte:  
Anne-Sofie Ramslie  
Helge Rotevatn  
Lise Bratsberg Myrvang 
 

Oppsummering av tiltak for 2019 

I 2019 har barnet koret Baluba fortsatt med Lise Bratsberg Myrvang som leder. Hun er nå 
ansatt i 20 %. I 2019 har barnekoret vært på barnekorfestivalen, deltatt på flere gudstjenester 
og sunget julen inn. Koret har ca. 20. barn. Vi er veldig glad for det og håper det kan fortsette 
også neste år. 

Familiekor er fortsatt en suksess og samler mellom 34-45 små og store annen hver onsdag. I 
2019 har vi besøkt fosshagen, hatt markering av påske og flere av de som kommer er 
gjengangere på flere familiegudstjenester. De får middag først og synger en halvtimes tid 
etterpå. Erfaringene våre er at det er lettere å møte når det blir servert mat først.  

Årets skattekiste markering ble gjort om til en skattkiste gudstjeneste på Gullaug. Der deltok 
Baluba og flere fikk skattekisten sin der. Krøllegudstjenesten var også i år på Gullaug og ble 
en fin samling for de som fikk bok og lam.  



 

Vi hadde i 2019 besøk av kirkerottene i Sjåstad kirke. Et samarbeid mellom 
menighetene. Der var det rundt 80 tilstede med små og store. Veldig morsomt.  

Babysang kurset er fremdeles populært og har jevn oppslutning med mellom 15-20 familier i 
året.  

Tårnagenthelgen ble gjennomført med noe høyere oppslutning enn i 2018. Vi har satt ned 
alderstrinnet til 2. klasse, ikke 3 klasse.  Vi hadde gudstjenesten i Gullaug kirke og lørdagen i 
Frogner kirke. Dette gjentar vi i 2020  

Vennefesten ble i år avlyst på grunn av for få påmeldte. Dette har vært en suksess tidligere, 
men endring i folks halloween feiring kan ha noe å spille inn.   

Lys våken ble i år gjennomført. Vi inviterte 5 og 6. klasse og har høyere oppslutning enn på 
flere år.  

St. Hallvard dag. Frogner og menigheter lager sammen en middelalderdag på bygdetunet i 
Lier. Barna fikk kostymer, skyte med pil og bue, bake brød og leke gammeldagse leker. Noe 
lav oppslutning. Og på grunn av St. Hallvard jubileet i 2020 blir det trolig ikke arrangert i 
2020.   

Ungdomsgudstjeneste ble arrangert vår og høst 2019. Vi oppfordrer «den eldre generasjonen» 
til å komme på disse gudstjenestene. Gudstjenestene har jevn oppslutning av konfirmanter og 
vi får gode tilbakemeldinger på at de ønsker slike gudstjenester.  

Nattcup er frivillig for Frogner sine konfirmanter, og er et samarbeid med menighetene i 
Drammen og omegn. Rundt halvparten av konfirmantene deltar, og er gøy både for 
konfirmanter og ungdomsledere som er med. I 2019 var også Sylling og Sjåstad med Frogner.  

MILK har høsten 2019 hatt et oppsving med mellom 5-10 Milkere. 

Vi arrangerte i år også konfirmantreuinion for 10. klasse og for 3. klasse.   

KRIK fortsatte i 2019 på Lierbyen skole. Med en stabil gjeng og mange ungdomsledere.  

Trosopplæringen har som mål for 2020 å revidere trosopplæringsplanen som har vært 
godkjent siden 2016. Vi ønsker gjerne flere frivillige, spesielt i forbindelse med 
arrangementene som lys våken, tårnagenthelg, familiekor (middagslaging) osv. Vi vil 
oppfordre flere til å engasjere seg i arbeidet slik at barn og ungdom kan få et ennå bedre og 
bredere tilbud enn i dag.  

Lier 25. februar 2019   

Anne-Sofie Ramslie  
Trosopplærer Frogner menighet  



  

Årsrapport for konfirmantarbeidet i Frogner menighet  
 

Våren 2019 

Våren 2019 konfirmerte vi 75 konfirmanter i Frogner menighet. Konfirmasjonene var fordelt 
på 6 gudstjenester. Ingen spesialkonfirmanter.  

Konfirmantene i Frogner samlet inn ca. 74440,-  i årets fasteaksjon. Vi ser at vi får inn mye 
kontanter selv om mange også nå bruker VIPPS.  Mange av konfirmantene deltok også på den 
frivillige nattcupen i Drammenshallen sammen med andre konfirmanter fra Drammen og 
omegn. Etter påske ble konfirmantene delt inn i grupper for å forberede samtalegudstjenesten, 
gruppene besto blant annet av drama og dans.  
Konfirmantene har også hatt en dag i Frogner kirke med besøk fra begravelsesbyrå hvor de 
fikk høre litt om hvordan ting rundt begravelser fungerer.  Samme dagen fikk de også høre fra 
prest og kateket om kirkegård og kirke i forhold til samme tema. Vi hadde også besøk av en 
gjest fra Marita stiftelsen som fortalte om sitt liv som tidligere rusmisbruker og 
konsekvensene ved dette. En fra Marita stiftelsen deltok også på foresatte møte samme våren.  
 

Høsten 2019 

Høsten 2019 ble 64 konfirmanter skrevet inn. Disse ble presentert på 
presentasjonsgudstjeneste i august. Konfirmantene deles inn i 2 «vanlige» grupper, samt en 
ungdomsklubbgruppe og en Ten Sing gruppe. Ten Sing gruppa øver med Lier Ten Sing på 
Tranby. De «vanlige» har møttes annenhver uke, og har i hovedsak hatt undervisning på 
menighetshuset rett etter skoletid. Klubbgruppa møtes hver uke hvor 3 av 4 ganger er klubb, 
og 1 gang er undervisning. Nytt av året er at de har fått mulighet til å velge seg KRIK og 
klubb totalt 4 ganger til sammen. Vi ser en økning i de konfirmantene som velger KRIK.  

Konfirmantleiren ble avholdt på Knattholmen leirsted for 9. år på rad. De fleste 
konfirmantene var med her. Både ledere og konfirmanter var godt fornøyde.  Det var også 
med ungdomsledere og voksenledere fra menigheten, i tillegg til flere ansatte.  

Frogner menighet har de siste årene hatt en stor vekst i antall ungdomsledere. Dette setter vi 
veldig pris og de er en stor ressurs på arrangementene til menigheten. Vi samler de noen 
ganger i året til sosialt samvær og planlegging.  

I løpet av høsten har konfirmantene også deltatt på lysmesse vi hadde besøk fra Marita 
stiftelsen, og mange deltok også på grøtfesten klubben arrangerte før jul.  

For å lose oss gjennom konfirmasjonstiden pensum, bruker vi konfirmantboka «Con Dios» 
(med Gud) og Det nye testamentet.  

Lier 25. februar 2020 

Anne-Sofie Ramslie 
Trosopplærer Frogner   



«Sangtimen» 

 
«Sangtimen» er et fellesarrangement for menighetene i Lier med totalt 9 samlinger i 2019. 
Vi har en hyggelig kveldsstund med allsang og sosialt samvær.  
«Sangtimen» tar vare på gode sang- og musikk tradisjoner i våre menigheter. 
Vi bruker i hovedsak salmeboka, men vi synger også andre kjente sanger fra norsk 
kulturliv. 
 
Fremmøtet er stabilt med liten økning i 2019: I snitt i underkant av 40 og med topp/bunn 
på henholdsvis 66 og 24. 
Vi veksler mellom Tranby menighetshus og Frogner menighetshus. 
 
Sangtimen er firedelt (gjest, bevertning, ønskekonsert og klaverstykke). 
Kveldens gjest forteller om sine sang- og musikkopplevelse gjerne fra barndom til voksen. 
Bevertning/pause er viktig for å skape tilhørighet, bygge fellesskap gjennom sang og 
musikk og kanskje dele litt av hverdagens små og store gleder. 
 
«Ønskekonserten» er viktig da man kommer med egne sangønsker som gjerne er knyttet 
til en personlig opplevelse. 
Som avslutning, før velsignelsen, spiller kantor Bina Karpisova et klassisk klaverstykke 
eller noe helt annet som passer inn for kvelden. 
 
Økonomi 
Arrangementet er gratis, kollekt samles inn.  
Utgifter er til noen av gjestene/foredragsholderne og til bevertning. 
Saldo pr. 31.12.19 et underskudd kr 1 424, 88 
 
Organisering: 
Ledergruppe: Øyvind Mørk, Jon Buxrud, Magnus Angeltveit og Alf Kristian Hol 
Kantor: Beena Karpisova. 
Tranby, den 17.02.20 
 
Alf Kristian Hol 
       sekr. 
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Frogner Baluba 2019 
 
Frogner Baluba er barnekoret til menigheten. For barn i 1.-4. klasse som øver hver mandag på 
Frogner menighetshus kl. 14.00-16.00. Er med 23 barn i koret. I 2019 deltok koret på 4 
gudstjener både i Frogner og Gullaug, hovedscenen på Lierdagene, familiefest, 
karnevaløvelse, kortur til Barnegospelfestivalen i Kragerø, menighetens adventskonsert og 
julekonsert sammen med Lier janitsjar. Dirigent: Lise Bratsberg Myrvang.  
 

 
 

 



(

ÂnssrRerNrruG FoR MtsJoN GroBAr 2019

De som har sittet i styret er Grete L. Buttedahl, Lise Fredriksen, Else Oldebråten og Kari Frafjord.

Vi har hatt ti møter og vært hos hverandre, det er syv medlemmer som dette året har hatt møte.

9 januar Vi var hos Marta Tveide, vi var 10 t¡l stedê. Llse ledet møtet. laila Kaasa som nå er 72 år
fortsetters å relse 3 mnd.av gangen til Kamerun. MisJonen har vært der i 100 år. De har bygd skole,
sykehus og kirke. Hun fortsetter å Jobbe med gategutter og underviser voksne i engelsk.

Mãrta leste lederen fra Nordmisfon, det handlet om vår egolsme, vårt levesett går utover de
fattíge og miljøet. Vi f¡kk inn kr,2600 til misJonen.

13 februar Årsûtote hos Lise Fredrlksen. Grete B. ledet mÉtet. Vi var 10 til stede, Biørg of Knut
Andersen var våre g¡ester, 2018 var et innholdsrlkt år, det kom inn bra med gaver tfl misjonen til
tros¡ for noe mindre frammøtte p.g.a alder og sykdom. Vi skal delta på misjonsbasaren, det er 160
års iubileum. Turid Werrum skal være koordinator. Knut Andersen vlste film og fortalte om
Julecruiset ¡ 2018 med hurtlgruten fra Bergen til Kirkenes med akong Harald> mye god sjømat, De

var i land i Bodp og TromsÉ. V¡ flkk inn kr.2600 til misjonen.

13 mars. Vl var t hos lnger Grønnevik. Kari F, ledet møtet, Turid Werrum var foredragsholder og
vlste lysbilder fra siste turen til Banglasdesh. Et flatt land i syd med vann og rismarker, i nord
Chitagong kupert og gren$er til Burma, Det er 160 mill. mennesker i et lite land som er plaget av
flom. 1979 ble KFUK startet i Bangladesh, det arbeldes for å bedre livskvaliteten for kvinner og
barn. Utdannelse I gode betaling skoler og gratis skoler for de fattigste. Oe har 5 års grunnskole fra
6 * 11 år. Det kan være 100 elever på I lærer. Vi f¡kk inn 2650 kroner til misjonen.

10 april. Vi var 11 hos Else Oldebråten. lnger ledet mÉtet, hun snakket om Påsken og vi sang
Påskesalmer.lurid W. fortalte om misjonsbasaren og dens resultat. Vi f¡kk inn kr.10000 på vårt
lotteriog Banglaboden fikk og inn kr.10000. Vifikk inn kr. 2850 på møtet som vivilgitil
Bangladesh KFUK.

8 mai. Vi var hos Kari Frafjord. Lise ledet møtel sokneprest Ole Johan Stokstad var vår g¡est som
holdt andakten. Andakten omhandlet Johannes ev.14. La ikke hjertet bli fylt av angst. Og om tro og
håp på Gud. I min fars hus er det mange rom, jeg går å glør I stand et rom for dere. Efeserne 1 -7. I

Sylllng klrke leste de hele nytestamentet på 24 timer, det var ¿10 som leste hver dag fra k1.09.21 í 2

dager, Vi snakket om kirkeskyss da bussen ikke går så tidllg på søndeger. Det kom inn kr.3000 til
misjonen,

12 juni. Sommeravslutning hos Kari Haaheim. Vi var 12 til stedet. Marta ledet mgtet. Hun leste fra
Søndagsbok for gamle av biskop Johan lunde, han ble kalt barnebispen. Aud Pettersen takket for
at hun får være med å dele mØtet med oss hun leste Joh. 3.16. SolveigAas Krlstiansen holdt
andaken med emne Pinse, hellige ånds dagen Joh. 14. 26-27, Nå er det vår som og betyr nytt liv. Vl
avsluttet med <Gud du er rlkr, det kom inn kr.3550 til misjonen.

11 september, MÉte hos lnger G. Vi var 10 tll stede. Grete L.B ledet m6tet, hun bad for m6tet og
misjonen. Grete fort¡lte om sensommer treffet på Rødungstølën. Vi var 4 fra misjonen vår. lnger 6.
Use F. €rete [.8 og Kari F. Det var 70 deltagere, hver morgen møtte vi i Fiellklrken til bibeltime med
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Laila R, Dahl. Søndag var vi i leveld kirke til Gudrtjeneste. Det var mange flne turer oB kulturçlle
innslag.

Berit Basmo Kvidaland Holdt kveldens andakt om Velsignelsen,6uds fred en utømmelig kilde. Det
kom lnn kr. 3160 til mlsjonen. Dçt er ønskellg et det þllr øremerket l$Ul( Banglederh.

I oktober. Møtê hoi Kari F. 6 møtte, det var Lise som ledet. Diakon Eigil Nielsen var vår giest. Han
fortalte om sitt arbeld, Han stärtet opp liunl og próver fOlge opp Solveig sitt arbeld, det er
rnangfoldlg med rus og psykiatri, sykelrJemmene, hjembeiok og Julekurven m.m, Elgil holdt
andaken. Joh. I 3. Alt er blltt til ved Gud, stên Hån er ikke noe blitt til, i Han var llv of livet var
nrenneskenes lys, Lise evsluttet med et dlkt om hø¡t. Det kom inn kr.2200.

13 november. Møte hos Else O. Vi var 10 til stede,lnger G. ledet mdtet, alhid gode ord og bønner.
Knut og Bj0rg Andersên var med og Knut viste film fra harndommens sommer på Veierland ei oy I
Îønrbergfiorden like ved Tjømo. Hsn fo*alte om forfatter Alf larsen fra Hudøy som ble rilç om
Hudøy feriekoloni for harn etter krigen. Filmen varvakker med gamle opptak i sort-hvlt tatt for
over 60 år siden og Knut sine opptak fra 50 år siden og til i dag. Liv Koller som nylig ble ordinert tll
prest holdt andakten. Hun fortalte og om sin yrkes hlstorie. En sþennende reise som misþnær i
Kamerun til lærer på Røyken Videregående skole. I andakten fo*alte hun om å være rotfiestet i
Krlstus, vi må velge rett. Paulus talte til menlgheten i Efegus, vær tro mot deg selv. Oet kom inn kr.
18û0.-

11 desember. lulemøtet hos Grete [.8, vivar 13 tilstede, Prest Solveig ogOrganist/pianist S6bstad.
fvlarta ledet mÉtet, hun fortalte om sin mormor som ble bonnhørt da hun fikk støvler som hun
hadde bedt om i sin aftenbønn. Vi sang <Tenn lysr og andre fine adventsanger. Grete seruerte
gode smorbrød med hjemmebakt brød og eplekake til dessert. Andakten ble holdt av Solveþ om
Advent som ble innstiftet for 500 ârîør Krlstus, ventetid for Herrens komme. Han skal og komme
tilbake Hebreer brevet. Arlaug Hatlestad lest€ egne dik om Advent. Det kom inn kr.3360.- Gave tll
KFU(Bangladesh,

lier den 31 ianuar 2020

Kari Frafjord



KFUK.KFUMGLOBAL
Ungdomsmisjonen i Lier.

Regnskapsoversikt for 20 1 9

I året 2019 hadde vi 10 samlinger.

Innsamlet gave på møtene.
Overskudd misj onsbasaren.
Til sammen.

Sendt til KFUK-KFUM global.
Gave til Buskerud krets av KFUK-KFUM.
Til sammen.

Gjennomsnittsgave pr. møte 2018.
Gjennomsnittsgave pr. møte 2019.

Kasserer:

Else Oldebråten

Kr.27 .770
Kr. 10.000
Kr.37.770

Kr.32.770
Kr. 5.000
Kr.37.770

Kr. 2.674
Kr. 2.770



ÅRSRAPPORT, FELLESSKAPSKVELDENE – FROGNER MENIGHET 2019. 

Det ble arrangert ni fellesskapskvelder i 2019. Møtedag  har vært  tirsdager kl. 
19.30  en gang i måneden  og møtested Frogner menighetshus. Nedenfor følger 
talere og tema  i 2019:                                                                                                    

Vårhalvåret. 

 Solveig Aass Kristiansen: «Maria i Det nye testamentet» (15.1.)                        
Jan Gossner:  « Myanmar -hvordan går det med landet- religiøst, politisk, 
kulturelt.»  ( 12.2)                                                                                                                     
Jan H. Heitmann: « Messias i Det nye testamentet»  ( 12.3.)                                 
Kjell Arne Norum: « Misjon i Bibelen og i vår tid»   (9.4.)                                                                                                                                                                                                                              
Vigdis Rø Berntsen: « Et liv under Guds velsignelse » ( 14.5.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 Høsthalvåret:                                                                                                                                  

Morten Kravik: «Til folket og folkeslagene » (17.9.)                                                                                                                                
Astrid Bjellebø Bayegan« « Hvorfor jeg elsker Jesus. En vandring med den 
hellige Teresa av Lisleu» (15.10) 
Elise Sandnes: « ….At de alle må være ett. (Joh.17,21) »  ( 12.11.)                                                                               
Rolf H. Sommerseth: « Hele familien samlet»  ( 3.12.) 

Arrangementskomiteen for fellesskapskveldene er Jan Heitmann, Lise 
Fredriksen og Solveig Aass Kristiansen.   Anna Margrethe Tandberg har spilt til 
sangene. Talerne bestemmer selv sitt emne. Kveldene avsluttes med et ord for 
kvelden ved forskjellige deltagere. Det serveres kaffe og litt å bite i en halv time 
før vi begynner. Fremmøte har vært fra i underkant av 20  til 30 personer.  Det 
har vært utbytterike kvelder.                                                                                         
Målsetting er fordypning i tema som har  med kristen tro og liv å gjøre,  møte 
andre og bli bedre kjent. 

Hilsen Fellesskapskveldkomiteen. 

 



Pilegrimsforeningen ble dannet i november 2016. 
 
Den er ikke lenger et underutvalg av menighetsrådet, men Frogner menighet er medlemmer i 
pilegrimsforeningen. 
 
Menigheten har møterett og stemmerett på pilegrimforeningens årsmøte. 
 
Pilegrimforeningens har samarbeid med menigheten blant annet angående gudstjeneste på 
sportskapellet på Tverken. 
 



ÂnSMELDTNG zotg Gullaue kirkeforening

Styret har i 2019 bestått av Hans Bernhard Justad (leder), Elisabeth Aasland

Moen (kasserer), Margrethe Elvsveen (sekretær), Kari Kjesbu, Dorothy Lillerud,

Torgi ls Skå re (styremedlem mer).

Vi har ikke hatt styremØter i 2019 da samarbeidet har gått pr tlf/sms. Heller

ikke var det behov for dugnad våren 2019. Alt var på stell inne og ute.

Virksomheten i Gullaug kirke: Det har vært 11 gudstjenester + 2 pä Julaften (kl

1,4.30 og L6) med til sammen 447 frammØtte. 3 barn ble døpt i 2019. Gullaug

kirkeforening har sørget for kirkekaffe ved 7 av gudstjenestene. Medlemmer av

kirkeforeningen er kirkeverter og pynter alteret med blomster.

tør høytidene blir det arrangert påskevandringer, pinseundring og

julevandringer med barnehagene iområdet. Totalt har !26 barn deltatt. Elever

ved Gullaug skole deltar på skolegudstjeneste i desember, - 192 elever fordelt
på to gudstjenester.

Onsdag 15. mai 20t9 ble det arrangert kulturkveld m/kveldsmat i anledning

St.Hallvardsdag. 37 til stede. Da ble det innviet en ny utsmykking i Gullaug

kirke, St.Hallvard-ikon malt av Sidsel Mamen. Det vakre ikonet henger på

venstre side av fontveggen.

Onsdag 16. oktober ble 28 vandrere (elever v/videregående skole i Alicante,

Spania og Asker samt lærere) invitert til lunsj i Gullaug kirke i regi av

pilegrimsforeningen. Vandrerne gikk Tunsberg-leden fra Tønsberg til Asker.

Stemningsfulle førjulskonserter har vi hatt i 2019 også: LØrdag 14. desember

arrangerte Lise B. Myrvang og Kjersti Støylen m/fl. konsert med 69 tilhørere.

"Stille jul" ble arrangert søndag 22. desember av Mari Amundsen og Werner

Johannessen. 2 konserter samme kveld med hhv. 96 og 90 tilhørere.

Werner Johannessen hadde i anledning konserten pyntet taket i Gullaug kirke

med lyslenker og denne "stjernehimmelen" fikk vi beholde til Julaftens

gudstjenester.
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