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Noen fakta om kirken i Drammen:
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• Kirker og kapell 21

• Krematoriet 1 

• Kirkegårder 14

• Gudstjenester per år 853

• Dåp per år 387

• Begravelser per år 820

• Kor 24

• Ansatte 120

• Frivillige 1489



Besøkende i kirkene i Drammen

Aktiviteter per uke -

over 4 000 mennesker 

Åpen kirke per år -

over 10 000 mennesker

Konserter per år over 

23 000 mennesker 
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Samarbeid / Samhandling

• Med de forskjellige 
knutepunkt

• Arbeid mot ensomhet

• Arbeid med integrering

• Arbeid mot utenforskap og fokus 
på fellesskap

• Arbeid med religionsdialog 

KDDrammen

Kirkelig Dialogsenter



Eksempler:
I Drammen jobbes det med følgende tiltak for å motvirke ensomhet:

• Blomster til etterlatte. De siste årene har vi hatt en ordning der vi i desember har gått med blomster til alle som har mistet en 
ektefelle/samboer det siste året. Det er vanskelig å møte den første julen alene. Da har vi ringt på forhånd, og avtalt tid. Selvfølgelig frivillig 
å ta imot, men mange takker ja, og noen inviterer også inn på en prat. 

• Lunsj for etterlatte. En dag i måneden inviteres de som står som etterlatte inn til en felles lunsj – Strømsø menighetshus for hele Drammen.

• Fellesmiddag. Hver måned (og månedlig fremover) inviterer vi til fellesmiddag på menighetshusene. Åpent for alle generasjoner. Koster kr 
50 per pers, og maks 150 per familie. (prisene kan variere fra menighet til menighet.

• Andakter og samtaler på institusjonene. Vi er jevnlig innom institusjonene og holder andakt, hver 14.dag gjennom hele året. På julaften og 
nyttårsaften er det gudstjeneste. Tilbud om samtaler er kontinuerlig, de ansatte ringer oss ved behov.

• Åpen kirke. Kirkene er åpne nesten hver dag i uken, som også resten av året. Her er det åpen for en stille stund, tenne et lys eller samtale 
med de som er ansvarlig og som er tilstede. Tilbud om samtaler. Prest og diakon er tilgjengelig for samtaler, og en del benytter seg av dette, 
enten i åpen kirke eller avtaler utenom.

• Vi inviterer til fellesskap. Alle er velkomne til våre fellesskap:

Mannsforeninger (med mat og samtale), Babysang, Arbeidsstue (man samles med håndarbeid), Bakekvelder (der man samles for å lære nye 
og internasjonale oppskrifter), Gaveinnsamlinger til barn og ensomme voksne, Seniordans hver uke, Seniortrim hver uke, Velferden – et 
møtested med bevertning og underholdning (Strømsø og Tangen)

• Integrering. Hver uke er det ulike treff for kvinner, ulike treff for ungdom der mat er inkludert og felleskapsmiddager for hele familier en gang 
i måneden for å treffe andre mennesker i nærmiljøet.

• Ungdomskafeer / møtepunkt. Fokus på sentrum og rundt Strømsø.

Likevel vet vi at det er mange vi ikke når. Her vil vi gjerne ha et tettere samarbeid med kommunen, både om å få oversikt over behov og ideer 
til løsninger.
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UTFORDRINGER:

• ETTERSLEP I VEDLIKEHOLD AV 

KIRKENE

• BRANNVERN

• STRØMPRISER

• GRAVPLASS
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Vedlikehold

• 2010 ble det gjennomført en 

tilstandsvurdering i kirkene i Drammen

= etterslep på vedlikehold ca 70 MNOK

• Ny tilstandsvurdering er gjennomført i 

november 2021 – januar 2022 av 

Sweco. 

Rapport og oversikt blir fremlagt før 

påske.



Eiendomsavdeling

Vi har «omskolert» 2 kirketjenere til også å 

jobbe i eiendomsavdelingen. De maler, 

snekrer og utbedrer feil og mangler som ennå 

ikke er blitt så store, at det ikke kan 

vedlikeholdes. 

Dette er en meget god «investering» som 

gjøre at vi på sikt vil få mindre behov for de 

store investeringstildelinger fra kommunen.
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Strøm

Forbruk 2020: kr 1 474 178

Forbruk 2021: kr 2 545 987

Opprinnelig budsjett 2021: kr 1 505 000

Justert budsjett 2021: kr 2 105 000

Vi har brukt ca 10 % mindre kWh i 2021 enn i 

2020. Vi monterer varmestyring i alle kirkene.

Vi planlegger store ENØK tiltak i de 

kommende år.

Vi håper vi kan være med i tildelingen av de 

statlige overføringene til kommunene for å 

dekke inn noe av fjorårets priser.
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Brannvern

• Det legges inn sprinkelanlegg i 

kirke for kirke.

• Hvert år er nye kirker klare og i 

2022 blir følgende kirker klare:

• Bragernes

• Strømsgodset

Dette er et møysommelig og 

kostbart arbeid, som må fordeles 

fremover på de resterende kirker.
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Gravplass

• I hver kommune skal det være en eller flere 
gravplasser av slik størrelse at det til enhver 
tid er ledige graver for minst 3% av 
kommunens befolkning.

• Departementet gir regler om gravplassenes 
utforming og utstyr, jordbunnforhold, 
gravstørrelser, gravdybder, gravminner, 
gravregister og kartverk.

• I Mjøndalen er det svært vanskelige 
grunnforhold som gjør at mange graver er 
fredet i minimum 60 år(mot normalt 20 år).

• Vi vil trenge en ny utvidelse av gravplass i 
Mjøndalen innen 2 år, da det nå er kun plass 
til 3 enkeltgraver og 18 doble (kistegrav).
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Samhandling

• Er det andre områder vi kan 
samhandle på ?

• Kan vi bli bedre på noen 
spesielle områder?

•Hva er viktig for Drammen 
kommune?


