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1.0 Menighetsrådet
Faste representanter
Ole Kristian Karlsen (leder til 12.11.15)(fellesrådsrepresentant)
Pål André Lauritzen (sekretær/ vara fellesrådet)
Jannicke Døvre
Magne Bergland
Tina Fagerhus Brodal
Dag Arnold Gryting
Morten Løberg Strand
Eli-Sofie Thorne (nestleder, leder fra 12.11.15)
Anette Narverud
Elin Stubberud
Kristin Fæhn (sokneprest)
Vararepresentanter
Vigdis Astrid Halden
Anne Grete Julie Støen Finstad
Kari Sannes
Thor Fredrik Hoff
Ole Kaarstad
Menighetsrådet har hatt 9 møter og behandlet 60 saker.
Det har vært avholdt 1 menighetsmøte.

Menighetsrådet har flere underutvalg hvor en fra rådet skal være representert:
Bragernes menighetssenter og menighetshus
Fellesredaksjon med hovedansvar for alt informasjonsarbeid
Kirkeposten/informasjon
Webside/sosiale medier
Musikk- og kulturutvalg
Økonomiutvalg
Diakoniutvalg
Festkomité
Barne-, ungdoms- og trosopplæringsutvalg
Eldresenterets styre
Misjonsutvalg
Kirke- og utsmykningskomité
Kirkeforumskomité
Vennskapsmenigheter
Komité for Åpen kirke
Menigheten har sine representanter i følgende styrer:
Kirkens SOS i Buskerud - representantskapet.
Sportskapellet ved Tverken
Landfalløya kapell
Kirkens Bymisjon i Drammen - representantskapet
Kontakt for Kirkens Nødhjelp
Kontakt for Bibelselskapet
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2.0 Satsingsområder i 2014
I tråd med handlingsplanen 2013-2015 har satsingsområdene for Bragernes menighet vært
følgende for 2014:
Gudstjenestelivet
Det er økt bruk av koralter i gudstjenestene, og rommet brukes fleksibelt. Dette er også gjort i
tråd med intensjonen i gudstjenestereformen. Tomasmessene ble etter en evaluering avsluttet i
2013. Det har blitt feiret kveldsmesser jevnlig, og to nye gudstjenesteformer er blitt
introdusert, Ørkenmesse og Evensong. Korene og korgrupper involveres jevnlig ved
gudstjenestene. Kirkekaffe er for det meste blitt holdt nederst i kirkerommet, kun ved større
anledninger i menighetshuset.
Gudstjenestebesøket på søn- og helligdager har holdt seg stabilt.
Trosopplæring og arbeid blant barn- og unge
Det arbeides kontinuerlig med økt rekruttering til søndagsskole, ledertrening og øvrige tiltak
for barn og unge. Det er gjort et godt arbeid med å knytte korene til gudstjenester der
trosopplæringstiltakene er involvert.
Det har ikke vært mulig å etablere noe tilbud for ungdom etter konfirmasjonsalder. Leilighet i
Albumgården for ungdomsarbeider har ikke vært prioritert.
Kirkeforum
Det ble holdt 4 foredrag i kirkeforum i 2014. Det har vært mange interessante temaer og
foredragsholdere, med økende oppslutning.
Kirkemusikalsk virksomhet
Rekrutteringen til jentekorene har vært enda bedre enn de foregående årene. Også guttekoret
har hatt en god rekruttering gjennom dette året, og det arbeides med en strategi for ytterligere
økning.
Diakoni og forvalteransvar
Kirken har kunnet utvide sine åpningstider betydelig i 2014, med flere frivillige kirkeverter og
økende besøkstall.
Bragernes menighet er en ”grønn menighet”. Dette er konkretisert blant annet gjennom at
menigheten ved egne arrangementer tilstreber å bruke rettferdige og økologiske produkter.
Det er lagt ned mye innsats for å utvikle urte- og grønnsakhagen mellom menighetshuset og
Cafe Album, et arbeid som høster bred anerkjennelse.
”Tro og lys”-gruppe i Drammen er ikke blitt realisert.
Høsten 2014 ble det invitert til to samtalegrupper; én gruppe er kommet i gang.
Misjon
Det er gjennomført 2 gudstjenester med fokus på misjon, samt en temasamling for
menighetene i prostiet. I tillegg har Misjonsalliansen deltatt på to samlinger for konfirmantene
og på Lys Våken.
Målet med økning i inntekter på 25% også i 2014 er ikke nådd.
Bygg og eiendom
Arbeidet med lyssetting i kirken ble fullført høsten 2014. Det er installert nye dører med
døråpnere i menighetshusets hovedetasje. Det arbeides med tilsvarende automatåpning i
kirkens sidedør mot vest.
Informasjon og PR
Det er utarbeidet en informasjonsstrategi, som er under realisering, ved en egen
fellesredaksjon/informasjonsutvalg. Menighetsrådet har i 2014 vedtatt en ny logo for
Bragernes menighet.
De mange arenaer for profilering – informasjonstavler (3) roll-ups, elektronisk infoskjerm,
annonser, ”det skjer” i avisene, ukentlig kirkEpost, menighetsblad, muntlige og skriftlige
kunngjøringer i kirken, facebook og webside - setter etter hvert store krav til oppdatering og
utnyttelse.
Økonomi
Givertjenesten er gått betydelig ned.
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3.0 Administrasjon
Sokneprest
Prost

Kristin Fæhn
Øystein Magelssen

100 %
100 % (har deler av sin tjeneste i
Bragernes sokn)
100 %
100 %
100 % (25 % menighetsfinansiert)
100 % (25 % menighetsfinansiert)
60 % (27 % menighetsfinansiert)
50 %
50 %
70 %
21 %
21 %
50.%

Kapellan
Per Erik Brodal
Diakon
Edel Merete Gervin
Kantor
Beate Strømme Fevang
Kantor
Jørn Fevang
Kantor
Anders Eidsten Dahl
Menighetspedagog Eva Brekke Voss
Trosopplæringsleder Eva Brekke Voss
Kirketjener
Bent A. Møller
Renholder
Bjørg Amundsen
Renholder
Ottar Amundsen
Sangpedagog
Marianne Willumsen Lewis
Albumgården og menighetshuset
Avd. leder
Odd Ringstad
Eldresenteret
Assistent
Solveig Ringstad
Kokk
Per Kristian Mortensen
Menighetsarbeider Kirsten Inger Motzfeldt

100 %
20 %
100 %
26,7 %

Teamkoordinator for staben i 2014 har vært Jørn Fevang.
Frivillige på kontoret:
Anne Grethe Julie S. Finstad (avsluttet sin frivillige tjeneste våren 2014)
Anny Getz
Hanna Moen
Kristin Økseter (Adventsfestivalen og Åpen kirke)
Vibeke Meyer Schjelderup
Våren 2014 hadde vi to teologistudenter fra Menighetsfakultetet i 4 ukers praksis: Kristian
Myhre og Johan Gimse. Veileder var kapellan Per Erik K. Brodal.

4.0 Statistikk fra kirkelig årsstatistikk
Antall medlemmer:
Antall døpte:
Antall døpte som bor i sognet
Antall konfirmerte:
Antall vielser:
Antall gravferder:
Antall gudstjenester i soknet:
Antall deltakere på gudstjenester:
Antall korgrupper
Antall konserter og musikkandakter
Antall andre kulturarrangementer:
Offer til egen virksomhet:
Offer til andre:

2014
8185
91
34
57
22
132
141
15305
7
74
2
187000
185588

2013
8167
100
56
53
30
120
153
15030
7
79
3
406678
190844

2012
8121
85
43
61
13
126
144
14560
7
101
2
126 378
222 199

2011
8079
98
54
59
27
130
159
15786
7
64
2
211 087
241 180
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5.0 Nøkkeltall fra regnskapet med årsdisposisjoner
Økonomisk hovedoversikt

Regnskap
31.12.2014 Årsbudsjett
16000-16599 Brukerbetaling, salg, avgifter, leieinntekter

Avvik
budsjett

Regnskap
31.12.2013

-6 124 439

-5 919 542

204 897

-6 000

0

6 000

0

17600-17999 Andre refusjoner og overføringer

-756 548

-866 700

-110 152

-734 767

18000-18299 Tilskudd fra staten

-236 277

-172 000

64 277

-180 579

18300-18399 Tilskudd fra kommunen

-473 308

-412 500

60 808

-414 774

18400-18599 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd

-254 417

-250 000

4 417

-286 954

-862 195
-8 713 183

-664 800
-8 285 542

197 395
427 641

-2 026 735
-9 538 333

3 513 266

3 813 871

300 605

3 296 645

17000-17199 Refusjon fra staten

18600-18799 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler

Sum driftsinntekter:

-5 894 524

Utgifter:
11000-11999 Kjøp av varer og tjenester
12000-12299 Inventar og utstyr

264 374

146 800

-117 574

181 970

12300-12999 Vedlikehold

1 008 791

955 544

-53 247

1 302 818

13400-13599 Refusjon fellesråd/menighetsråd

2 500 591

2 473 468

-27 123

2 539 908

13600-13999 Refusjoner til andre

574 664

574 000

-664

540 000

14000-14999 Tilskudd og gaver

243 011

200 000

-43 011

228 465

8 104 697

8 163 683

58 987

8 089 806

-608 487

-121 859

486 628

-1 448 527

-343 105

-230 000

113 105

-297 389

-343 105

-230 000

113 105

-297 389

Sum driftsutgifter:

Brutto driftsresultat:
19000-19099 Renteinntekter og utbytte

Netto finansinntekter/-utgifter:
15900

Avskrivninger

175 881

175 881

0

175 881

19900

Motpost avskrivninger

-175 881

-175 881

0

-175 881

Netto driftsresultat:

-951 592

-351 859

599 733

-1 745 916

Interne finansieringstransaksjoner:
19300

-1 009 041

-1 009 041

0

-1 001 921

19400-19499 Bruk av ubundne fond

-40 397

-40 397

0

-23 000

19500-19599 Bruk av budne fond

-81 700

0

81 700

-50 000

-338 109
-1 469 246

-338 109
-1 387 546

0
81 700

-1 169 710
-2 244 631

195 084

195 084

0

311 810

112 028

22 028

-90 000

1 727 007

1 522 293
1 829 405

1 522 293
1 739 405

0
-90 000

1 137 773
3 176 590

-591 433

0

591 433

-813 957

19600

Bruk av udisponert fra tidl. År (overskudd)

Bruk av disposisjonsfond

Sum bruk av avsetninger:
15300

Avsatt til dekning tidligere år (underskudd)

15500-15599 Avsatt til bundne fond
15600

Avsatt til/Styrking av disposisjonsfond

Sum avsetninger:
15800/19800

REGNSKAPSMESSIG
OVERSKUDD/UNDERSKUDD

Driftsregnskapet viser et overskudd på kr.591 433,-. Overskuddet skyldes større inntekter fra
menighetens aktiviteter og flere innkomne gaver fra private og tildeling fra Lyches fond.
Avdeling Albumgården har dessuten hatt vesentlig færre utgifter til vedlikehold og
oppvarming (strøm og fjernvarme) enn forventet.
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Menighetsrådets vedtak for disponering av overskudd/underskudd
8100
8101
8103
8105
8106
8107
8108
8109
8110
8123
8111
8112
8113
8114
8115
8116
8117
8119
8120
8124

Konfirmanter
Menighetsråd
Orgelhalvtime
Adventsfestival
Høymesse
Kirkemusikk
Åpen kirke
Kulturrådet
Menighetsblad
Bach kantate
Jentekor
Ungdomskor
Guttekor
Solistensemble
Albumgården
Menighetshus
Cafe Album
Kantori
Aspirantkor
Schjelderup-Ebbe
Totalt disponert

Underskudd
Underskudd
Overskudd
Overskudd
Overskudd
Underskudd
Overskudd
Underskudd
Underskudd
Overskudd
Overskudd
Overskudd
Overskudd
Overskudd
Overskudd
Underskudd
Overskudd
Overskudd
Underskudd
Overskudd

746,32
139 953,69
80 000,00
116 785,50
12 500,00
20 310,32
4 582,00
61 566,40
10 134,00
30 000,00
847,36
170 857,64
4 418,56
4 902,00
534 075,09
239 667,36
16 647,05
63 102,11
9 782,27
34 876,00
591 432,95

Dekkes av Mr. disp.fond.
Dekkes av Mr. disp. fond
Avsettes til Mr. disp. fond
Avsettes til Mr. disp.fond
Avsettes til Mr. disp. fond
Dekkes av Mr. disp. fond
Overføres til neste års drift
Dekkes av Mr. disp.fond
Dekkes av Mr. disp.fond
Overføres til neste års drift
Avsettes jentekor disp.fond
Avsettes jentekor disp.fond
Avsettes guttekor disp. fond
Avsettes s.emble disp. fond
Avsettes albumg. Disp. fond
Dekkes av albumg. Disp. fond
Avsettes Cafe Alb. Disp. fond
Avsettes Kantori disp. fond
Dekkes av asp.kor disp. fond.
Avsettes fond Schjelderup
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6.0 Årsmelding 2014 – visjon, mål og virksomhet
6.1 Visjon
Visjon for Bragernes menighet er
”Levende tro og inkluderende fellesskap”.
6.2 Menighetsrådets oppsummering
2014 har vært et godt arbeidsår i Bragernes menighet. Menigheten har en stabil og dyktig
stab, som med iver og entusiasme bidrar til at menighetsarbeidet både har solid åndelig
forankring og kreativ nyskaping.
Kirkeposten har i år fått ny lay-out og kommer med ukentlige nyhetsmeldinger på e-post. I
tillegg har Bragernes menighet egen Facebook-side, hvor arrangementer kunngjøres og det
legges ut bilder fra forskjellige arrangementer.
Kirkeforum har hatt fire interessante foredragskvelder med kjente foredragsholdere og stor
deltakelse. I samarbeid med Buskerud Bonde-og småbrukerlag har vi også arrangert en
foredragskveld med fokus på matkvalitet.
Den norske kirke er inne i en endringstid, og i høst avga Bragernes menighetsråd sitt
høringssvar om det fremtidige forholdet mellom stat og kirke.
Høsten ga oss også en utfordring på det medmenneskelige plan. Da Drammen kommune avslo
Kirkens Bymisjons søknad om å bruke kapellet på Strømsø til overnatting for fattige romfolk,
ble Bragernes menighet spurt om å stille Lille-salen i menighetshuset til rådighet. Etter nøye
overveielse gikk menighetsrådet samlet inn for at Bymisjonen kan benytte salen til dette
formålet vinteren 2014-15. Tiltaket ble iverksatt i desember og hver natt er det ca. 20 personer
som overnatter.
Det årlige julemarkedet viser hele mangfoldet i menighetens virksomhet. Menighetshuset
sydet av liv siste lørdag i november, og bla søndagsskolen, korene, misjonsutvalget og
menighetsrådet hadde egne stands.
Stor frivillig innsats preger menighetens arbeid. Vi er privilegerte som har mange villige og
dyktige medarbeidere i alle ledd. Det var derfor en ekstra glede at Kaye Westeng ble hedret
med Kongens Fortjenstmedalje i forbindelse med gudstjenesten 4. søndag i advent.
Ordføreren fremhevet Kayes mange verv i menigheten, engasjementet i DOTL og mange år
som menighetsrådsleder og medlem av Drammen kirkelige fellesråd ved tildelingen.
Gratulerer!
Menighetsrådet takker staben og alle frivillige som har bidratt til at vi kunne strekke oss mot
visjonen om en levende tro og et inkluderende fellesskap i Bragernes menighet i 2014.
6.3 Gudstjenester og kirkelige handlinger
Gudstjenester Bragernes kirke
Bragernes menighet tok i bruk den nye gudstjenesteordningen 1. søndag i advent 2011.
Strukturen i gudstjenesten ligger fast – slik det også er meningen. På det kirkemusikalske
området brukes noe ny liturgisk musikk, i kombinasjon med musikk fra den gamle ordningen.
Biskopens godkjenning av Bragernes kirkes gudstjenesteordning gjaldt i første omgang fram
til 31.12.2013. Gudstjenesteordningen omfatter også en rekke vedtak vedrørende teologiske
og praktiske sider ved gudstjenesten.
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Hele gudstjenestefeltet har i 2014 vært gjenstand for vurderinger og drøftelser på to
menighetsrådsmøter. I juni ble det gjort vedtak om å gå tilbake til praksis før ny
gudstjenesteforordning når det gjelder nattverdsvin: ”Til nattverd brukes vanlig rødvin,
blandet med inntil 50 % vann”.
Det er et ønske å trekke flere og nye medarbeidere (medliturger) inn i forberedelse og
gjennomføring av gudstjenestene, særlig fra de yngre aldersgruppene. Når barne- og
ungdomskor medvirker, får disse også oppgaver som ministranter og medliturger.
Etter at Tomasmessene ble avsluttet, har Prostirådet vurdert om dette arbeidet kunne
videreføres på prostiplan. Prostirådet har ikke gått inn for dette. I 2014 har det jevnlig blitt
feiret kveldsmesse søndager.
Som et resultat av vår samarbeidsrelasjon med den koptiske kirken i Egypt, har det i 2014
blitt feiret Ørkenmesser i Bragernes kirke. Dette er messer som i stor grad tar opp i seg
liturgiske elementer og uttrykk fra den koptiske kirke, men som samtidig er i tråd med vårt
kirkesamfunns nattverdforståelse.
Evensong fra anglikansk tradisjon er også innarbeidet i løpet av året. Evensong er en
aftensang som ledes av kor og liturg og derfor er lagt til de ulike korenes øvelsestid.
Det ble feiret messe på Askeonsdag, med skriftemål, askevigsel og korstegning.
Ellers er det felles skriftemål fast en gang hver vår og høst.
Tirsdagskvarter, hverdagsmesser, morgenbønn og middagsbønn
I mange år har det hver tirsdag gjennom hele året vært tirsdagskvarter i kirken, kl.12-12.15,
med musikk, tekstlesning, salmer, gregoriansk sang og bønner. Oppslutningen om disse
middagsbønnene ligger nå på 10-15 fremmøtte. I fastetiden ble tirsdagskvarterene erstattet av
en enkel hverdagsmesse. Fram til august ble det holdt hverdagsmesse første tirsdag i måneden
i stedet for vanlig tirsdagskvarter. Fra august har det blitt feiret hverdagsmesse hver tirsdag
kl.12. Fra samme tid startet det opp middagsbønn hver torsdag kl.12-12.15, etter samme
modell som tirsdagskvarteret. Oppslutningen her er på 5-6 personer.
Det er morgenbønn i kirken kl.8.15 som har utgangspunkt i prestenes ukentlige morgenmøte,
men er åpen for alle. Noen ganger i semesteret erstattes morgenbønnen av morgenmesse.
Landfalløya kapell
I 2014 ble det forrettet 3 gudstjenester: Messe på Skjærtorsdag, Lucia-gudstjeneste for
Backeparken barnehage og Øren andelsbarnehage, og gudstjeneste julaften.
Styret har som vanlig arrangert fire menighetsfester hvert semester. Oppslutningen om disse
torsdagsfestene kunne vært bedre. Et stort arbeid legges ned i det å skaffe gode talere og
sangkrefter til disse kveldene.
Det legges ned et betydelig arbeid og engasjement for vedlikehold og drift av kapellet. I 2014
er det kjøpt inn ny oppvaskmaskin og ny kokeplate.
Styret leier ut kapellet til en eritreisk ortodoks menighet hver lørdag. Menigheten bruker også
noen fredager til korøvelse og noen mandager til styremøte.
Styrets sammensetning: Eli-Sofie Thorne, Bjørg Wiik Nilsen, Hannah Moen, Runar Løvaas,
Harald Nøvik og Kristin Fæhn.
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Kirkelig betjening ved institusjonene
Det er andakt ved Losjeplassen bo- og servicesenter og Hamborgstrøm bo- og servicesenter
hver annen uke. Det ble holdt nattverdgudstjeneste hvert av stedene på våren, fire til sammen.
Det har dette året ikke vært mulig å få noen fast musikk-ledsagelse til andaktene, men
kantorene spiller ved nattverdgudstjenestene. Det er også faste andakter i omsorgsboligene på
”Filten”, ca én gang i måneden.
Prestene har jevnlige besøk hver annen uke på Lindrende enhet på Drammen helsehus.

6.4 Trosopplæring (0 – 18 år)
Dåpshilsener (1, 2 og 3 år)
Alle døpte i Bragernes menighet har fått tilsendt dåpshilsen på sin 1, 2 og 3-års dåpsdag.
Menighetspedagog/trosopplæringsleder Eva Brekke Voss har ansvaret for dette arbeidet.
Kirkerotteteater (5 år)
Fellestiltak for alle menighetene i prostiet:
Målet med dette arrangementet er å gi 5-åringene en spennende og annerledes opplevelse i
kirka, skape undring og la dem få møte kirkerottene "live". Det ble sendt ut 75 invitasjoner
om denne teaterforestillingen i kirken – med rotter – og boller. 10 barn deltok fra oss.
Arrangementet ble avholdt i Bragernes kirke.
Førsteklasses (6 år)
Tidligere har 6-åringer fått en gave på Høsttakkefesten, denne gangen inviterte vi til en
gudstjeneste og bokgave (Min kirkebok for 6-åringer). Kun to barn takket ja til bokgaven,
ingen av dem ble med på gudstjenesten. Imidlertid begynte mange 6-åringer på kirkeskolen
Sprell levende både ved Bragernes og Øren skoler, og disse fikk hver sin bok i velkomstgave,
også de 5 som ikke var medlemmer eller tilhørende. I alt ble 20 bøker utdelt til 9 gutter og 11
jenter. Menighetspedagog/trosopplæringsleder Eva Brekke Voss har ansvaret for dette
arbeidet.
Tårnagenthelg (8 år)
Tårnagenthelga innebærer et konsept der 8-åringer er agenter. Programmet er skattejakt,
utforskning av tårnet, øving av Tårnagentsangen og gudstjenesteverksted. Deltakerne blir med
på gudstjenesten på søndagen.
Totalt deltok 9 barn (2 jenter og 7 gutter), 3 ansatte og 6 ulønnede voksne.
Menighetspedagog/trosopplæringsleder Eva Brekke Voss har ansvaret for dette arbeidet.
LysVåken (11 – 12 år)
For LysVåken har vi et konsept med overnatting i kirken, skattejakt, utforskning av tårnet,
øving av en Tårnagentsang (vår sang er laget av kantor Jørn Fevang), gudstjenesteverksted og
oppsending av varmluftslanterner dersom været tillater det. Deltakerne deltar aktivt på
gudstjenesten på søndagen.
På nyåret 2014 overnattet 11 barn (jenter, gutter) i Bragernes kirke. Innbydelse sendt til 57
barn (49 døpte og 8 tilhørende). 3 fra staben var engasjert i dette arbeidet, og 3 ulønnede (2
kvinner og 1 mann). Menighetspedagog/trosopplæringsleder Eva Brekke Voss har ansvaret
for dette arbeidet.
4-årsklubb og utdeling av ”Min egen kirkebok – 4 år”
September/oktober 2013 var fireåringer med søsken og foreldre med på 4-årsklubben. Vi
hadde 1 samling på menighetshuset og en oppdagelsesferd i kirken på lørdagen, samt at vi var
med på Høsttakkefest i kirken hvor det var utdeling av ”Min egen kirkebok”.
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År
2012
2013
2014

Ant. bøker

Ant. barn i klubb

18
19
18

Ant. barn på høsttakkefest

9
8
11

13
15
9

Hentet bok på
kontoret
2
4
1

Menighetspedagog/trosopplæringsleder Eva Brekke Voss har ansvaret for dette arbeidet.
Kirkeskolen Sprell levende (6 – 10 år)
Året 2014 har menigheten hatt kirkeskole for 1. til 4-klassinger.
Tilbudet som er gratis, gis i SFO-tiden på de respektive skoler til alle barn i den aktuelle
alderen. Tilbudet er også åpent for barn som ikke deltar på SFO. Opplegget som brukes er
”Sprell Levende” fra Norsk Søndagsskoleforbund.
Det er kirkeskole fra uke 41 og fram til begynnelsen av desember, og fra midten av januar og
fram til påskeferien.
Det er nå opprettet egne leksehjelptider og en Idrettsfritidsordning ved begge skolene. Flere
andre eksterne tilbud er også kommet inn i SFO-tida, både musikk, maling og tennis. Vi har
altså fått sterk konkurranse.
År
Ant fra 1.klasse
2012
25
2013
10
2014
16

Ant fra 2.-3. klasse
16
16
18

Ant hjelpeledere 4.-6. klasse
13
12
9

Menighetspedagog/trosopplæringsleder Eva Brekke Voss har ansvaret for dette arbeidet.
Hallovenn (7 – 14 år)
For andre gang arrangerer vi ”Hallovenn”. Med dette arrangementet lager vi et positivt
alternativ til Halloween, med godhet og vennskap i fokus.
Visjon for konseptet er "Sammen kan vi gjøre Norge til et bedre sted å leve!"
Dette er et tiltak hvor det vanligvis sendes innbydelser til alle døpte og tilhørende på 7 år selv
om arrangementet er åpent for alle opp til 14. Imidlertid la vi i år ved innbydelser til dette
arrangementet i innbydelsen alle skolebarna 1 – 3 klasse fikk til kirkeskolen Sprell levende.
Barna får treffe andre barn fra hele byen og fra ulike kirkesamfunn.
Dette er et samarbeidstiltak med alle menighetene i Drammen prosti samt pinsemenigheten
Filadelfia, og barna får være med på lek, karneval med leker og konkurranser og øver inn en
sang om Den gylne regel.
Det meldte seg 12 barn fra 4 til 9 år fra Bragernes denne gangen, (i 2013 var det 3), og
trosopplæringsleder/menighetspedagog Eva Brekke Voss hadde 3 voksne hjelpere.
Konfirmasjonstiden
Totalt 57 konfirmanter fulgte konfirmantundervisningen gjennom konfirmantåret 2013/14.
Det ble holdt to konfirmasjonsgudstjenester: lørdag 10. mai 2013 kl. 12.00 og søndag 11.mai
kl. 11.00. Muligheten for å bli konfirmert på lørdag er positivt mottatt. I tillegg til de ordinære
undervisningssamlingene i kirken, deltok konfirmantene denne våren på prosjektarbeid i
grupper med fremlegg på konfirmant- og foreldremøtet i februar, temadag i krematoriet,
påskevandring sammen med konfirmantene i Fjell, Strømsø og Tangen menigheter, Kirkens
Nødhjelps årlige innsamlingsaksjon (innsamlet beløp: kr. 27.356,-), samtalegudstjeneste og
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konfirmantfest. Hver konfirmant har også tjeneste som ministrant (medhjelper) én
gudstjeneste i løpet av året.
Høsten 2014 begynte et nytt kull bestående av 69 konfirmanter (antall medlemmer på
årskullet: 58 døpte og 8 tilhørende). Av disse tilhører 62 Bragernes menighet. Også i år
begynte vi konfirmanttiden med en ukes konfirmantleir i Uvdal. Dette fungerte meget godt,
ikke minst takket være dyktige ledere – både frivillige og ansatte, voksne og ungdom – som
deltok. Menighetsrådet bidro økonomisk for at ikke egenandelen for konfirmantene skulle bli
for høy. Mange av konfirmasjonstidens temaer ble gjennomgått på konfirmantleiren, noe som
medfører at det blir noe færre samlinger gjennom resten av året. I tillegg til de ordinære
undervisningssamlingene i kirken, deltok konfirmantene denne høsten på
presentasjonsgudstjeneste, fortellerkveld, menighetens julemarked og gudstjeneste på
menneskerettighetssøndagen.
Hver konfirmant har også tjeneste som ministrant (medhjelper) én gudstjeneste i løpet av året.
Ledertrening
I 2014 tilbød menigheten i samarbeid med flere andre menigheter i Drammen MiLK
(MiniLederKurs), men det ble ingen deltakere fra Bragernes menighet denne gang. Det ble
også tilbudt LiV-kurs (Leder i Vekst) i samarbeid med KFUK/M og de øvrige menighetene i
Drammen. 1 ungdom fra Bragernes menighet begynte på dette kurset høsten 2014.
7 ungdommer deltok på årets konfirmantleir, og fikk der både praktisk ledertrening og
undervisning. Ingen av disse ble kom fra kullet som ble konfirmert våren 2014, da Børresen
skole arrangerer tur med hvite busser til Auschwitz på samtidig med konfirmantleiren for
dette klassetrinnet. Det ble også tilbudt samtalegrupper etter konfirmasjonstiden, uten at noen
meldte seg.
6.5 Dåpsopplæring
Knøtteklubb (0 – 3 år)
Knøtteklubben er et tiltak rettet mot familier m hjemmeværende barn 0 – 3 år på torsdager
unntatt i skolens ferier. Åpningstid er 10 – 13. Kl. 11 – 11:30 er det sangstund. Foreldrene/de
pårørende betaler kr 20 for frukt og drikke, men tar selv med niste. Sangstunden fungerer
også som norskopplæring for fremmedspråklige voksne, da norske ord gjentas, forstås og
memoreres. Det dannes også nye vennskapsforhold. De etnisk norske er ofte i mindretall.
Knøtteklubben annonseres gratis under ”Ut i dag” i DT, dessuten settes det opp plakater og
legges ut brosjyrer på Helsestasjonen.
År
Ant. barn innom
2012
73
2013
41
2014
86

Snitt ant barn vår
14,4
8,5
8,9

Snitt ant barn høst
8,1
6,2
9,6

Menighetspedagog/trosopplæringsleder Eva Brekke Voss har ansvaret for dette arbeidet.
Søndagsskolen
Søndagskolen har sine faste samlinger i kapellet under hver gudstjeneste, unntatt når det er
familiegudstjeneste og i høytider og ferier. I kirken er det også egen barnekrok og god plass
til barnevogner. Det har i 2014 vært totalt 8 søndagsskoleledere. 3 av lederne har gitt seg i
2014 etter å ha bidratt i lengre tid. Vi takker for den store innsatsen som er lagt ned i dette
arbeidet. En ny leder er kommet til. I tillegg hadde trosopplæreren 2 søndagsskolesamlinger
høsten 2014. Det har vært to samlinger for ledere dette året, for å evaluere og planlegge.
Materiellet fra Norsk Søndagskoleforbund, «Sprell levende», er en ressurs i arbeidet. Dette
brukes også av menighetspedagogen i Kirkeskolen.
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Det var i 2014, 10 faste barn og 200 frammøtte barn totalt (2013: 9/233; 2012: 9/104; 2011:
19/142; 2010:15/290; 2009:13/100; 2008:167) i tillegg til 79 voksne som har fulgt barna.
Kontakt med barnehager
Før jul ble alle barnehagene i Bragernes invitert til barnehagegudstjeneste i Bragernes kirke
eller Landfalløya kapell. 9 barnehager deltok på de to gudstjenestene.
År
2012
2013
2014

Barn
284
304
291

Voksne
68
82
70

Menighetspedagog/trosopplæringsleder Eva Brekke Voss har ansvaret for dette arbeidet.
Omvisning i kirken av barnehagegrupper
Omvisningen pleier å vare ca. ½ time, og tar utgangspunkt både i selve rommene og
kunstskattene i kirken, og munner ut i at alle barna en etter en (når de kommer ned fra
talerstolen) får se seg selv i et lite speil og høre at det de ser i speilet, er det fineste
kunstverket i kirken, og det kunstverket har Gud laget!
År
2012
2013
2014

Ant bhg
3
4
3

Kantor Anders Eidsten Dahl, kapellan Per Erik Brodal og menighetspedagog/
trosopplæringsleder Eva Brekke Voss har tatt dette arbeidet.
6.6. Kirkemusikalsk virksomhet 2014
Innledning
Det kirkemusikalske arbeidet i Bragernes er svært omfattende.
For å få et fullstendig bilde må omtalen av korenes aktiviteter leses i tillegg til denne
overordnede innledningen.
Det ble arrangert et stort antall konserter, og korvirksomheten fortsatte. Mye arbeid ble også
brukt på musikk i gudstjenesten.
Året ble preget av store konserter, og noen av dem skal nevnes spesielt. Sommerkonsertene
fortsatte som før, og adventsfestivalens oppslutning var svært god. Den totale virksomheten
hadde ikke vært mulig uten utallige dugnadstimer og støtte fra Kommune, Norsk kulturråd,
næringsliv oa.
Tre kirkemusikere har ansvaret for virksomheten: Beate Strømme Fevang, Jørn Fevang og
Anders Eidsten Dahl. I tillegg bruker korene sangpedagog Marianne Willumsen og Helge
Harila. (se nedenfor)
Ansvarsområder:
Gudstjenester, begravelser og vigsler:
Jentekor, Aspirantkor og Ungdomskor:
Guttekor, Aspirantkor, Kantori og Solistensemble:
Konsertvirksomhet: (adm.)
Adventsfestivalen: (adm)
Repetitør, medhjelper i korene:
Orgelundervisning:

Fordeling etter oppsatt turnus.
Beate Strømme Fevang
Jørn Fevang
Anders Eidsten Dahl
Jørn Fevang
Anders Eidsten Dahl
Jørn Fevang
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Gudstjenestelivet
Mye av de kirkemusikalske ressursene har vært brukt på gudstjenestene. Kormedlemmene
gjør en stor innsats gjennom året, og det har også vært benyttet solister. Ved svært mange
gudstjenester er det to kantorer i tjeneste. Dette er mulig fordi menigheten selv bærer deler av
to av kantorstillingene.
Tirsdagsmessen hver tirsdag og en del av tidebønnene torsdager inneholder et orgelstykke.
Kantorene bruker mye tid på musikk i gravferder.
Korene:
Menighetens kor er:
Bragernes kirkes jentekor
Bragernes kirkes jenteaspirantkor
Bragernes kirkes ungdomskor
Bragernes kirkes guttekor
Bragernes kirkes gutteaspirantkor
Bragernes kantori
Bragernes kirkes solistensemble
Korarbeidet krever mye planarbeid, administrasjon og visjoner. Siden 2010 har
sangpedagogen Marianne Willumsen vært knyttet til jentekoret, ungdomskoret og siden 2012
har Helge Harila vært engasjert av guttekoret. Sangpedagogene er viktige ressurser som
lønnes av korene. Mange av barna i jentekorene kjøper sangundervisning hos Marianne
Willumsen, og i guttekoret har det vært mulig med gratis sangundervisning hos Helge Harila
for de guttene som ønsker det. Også korenes turer har tatt mye tid for kirkemusikerne.
Orgelundervisning for barn/ungdom
Flere barn og unge tok dette året orgelundervisning hos Jørn Fevang. Det er et problem at vi
ikke kan imøtekomme alle ønskene.
Konserter
Bragernes kirke er byens største konsertarrangør. Mange frivillige er involvert i dette arbeidet,
og særlig er dette merkbart i Adventsfestivalen.
Arbeidet med konsertbrosjyrer vår og høst har fortsatt i samarbeid med andre menigheter i
Drammen. Brosjyren presenterer ikke bare det som skjer i Bragernes, men er et økonomisk
spleiselag med andre av byens menigheter som på den måten deler utgiftene ved
markedsføringen. Sommerkonserter fortsatte som før. Sommerkonsertene og kor- og
orgelkonsertene i 2014 var støttet av Drammen Kommune og Norsk Kulturråd.
Bragernes menighet var som tidligere år også i 2014 involvert i Johan Halvorsen Musikkfest,
kantor Anders Eidsten Dahl er styremedlem i musikkfestens styre. Festivalens
åpningskonsert, «spaserstokk-konsert» og lørdagskonsert ble holdt i kirken.
Adventsfestivalen 2014
Adventsfestivalen er en av de store kulturbegivenhetene i vinterhalvåret. I 2014 ble festivalen
åpnet av ordfører Tore O. Hansen. Festivalen støttes økonomisk av Drammen Kommune og
Strøm Gundersen. Festivalen som helhet var godt besøkt.
Avslutning
Den kirkemusikalske virksomheten i Bragernes kirke er en av de største i Norge. Denne
virksomheten er i høy grad med på å sette kirken på kartet i byen. I forhold til truslene om
økonomiske nedskjæringer høsten 2014, var det ikke minst kirkens kulturvirksomhet som ble
synlig i mediene.
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6.6.1. Gutteaspirantkoret
Året 2014 ble et svært aktivt år for guttekoret. Det har vært holdt 42 ordinære øvelser, flere
konserter og en lengre tur. Gutteaspirantene integreres mer og mer i selve guttekoret.
Styret har bestått av: (styret er felles med guttekoret)
Lizzy Drolsum
Siv Hæreid
Andreas Hahn
Britt Glienke
Elisabeth Horne
Bjørg Juriks
Anthonie Oppsal Schnell
Dirigent Jørn Fevang er fast medlem av styret.
Guttene har ikke hatt representant i styret dette året.
Akkompagnatør og medhjelper er Anders Eidsten Dahl. Helge Harila er korets sangpedagog.
Medlemmer / rekruttering
Aspirantkorets medlemstall har ligget litt på 4- 5 gutter. Det har vært noe utskifting i koret, og
vi ønsker oss stadig flere gutter. Noen nye har kommet og noen har sluttet.
Samarbeid med Oslo domkirkes guttekor
For at guttene skal møte andre gutter som synger i guttekor, fortsatte vi samarbeidet med Oslo
domkirkes guttekor. Dette samarbeidet ble innledet i 2013. Vi møttes i Oslo domkirke til en
lengre øvedag på lørdagen. På søndagen møttes vi i Bragernes kirke kl. 09.00 og sang
høymesse her. Søndag ettermiddag møttes vi igjen i domkirken og hadde evensong der kl.
19.00.
Tur til Hamburg
Aspirantene hadde mulighet til å være med på guttekorets tur til Hamburg, men ingen av dem
hadde mulighet dette året. Derimot hadde vi en tur til Tusenfryd i september der alle var med.
Innspilling av CD
Sammen med Jentekoret og ungdomskoret spilte vi inn en CD med salmer, «No stig vår
song».
Overnatting i marka
Koret hadde en sosial overnattingstur til sportskapellet på Tverken i oktober.
Julemarked
Gutter/foreldre/foresatte gjorde en stor innsats under julemarkedet.
Sangpedagog
Helge Harila er korets sangpedagog, og guttene får nå tilbud om gratis sangundervisning.
Dette er muliggjort ved tilskudd fra Menighetsrådet og fra Tunsberg bispedømme.
Gudstjenester og konserter
Koret har sunget evensong en søndag i Oslo domkirke og i Bragernes kirke flere onsdager kl.
18.15. Koret har sunget på flere familiemesser sammen med guttekoret.
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I 2013 startet vi med å markere opptak av nye gutter ved en liten seremoni under
evensongene, og dette har fortsatt også i år. Koret sang sammen med jentekoret på Lysmesse
og sammen med guttekoret julaften.
Årsprogram 2014:
Onsdag 22. januar:

kl. 18.15 Evensong.

Onsdag 23. april:

kl. 17.00 – 19.00 CD-opptak

Guttekorhelg:
Lørdag 26. april:
Søndag 27. april:

Guttekortreff med Oslo domkirkes guttekor.
kl. 11.00 Gudstjeneste i Bragernes kirke
kl. 19.00 Evensong med Oslo domkirkes guttekor i Oslo
domkirke kl. 19.00

Sommerturen 2014:
Fredag 20. juni – mandag 23. juni: Tur til Hamburg.
Onsdag 3. september

kl. 18.15 Evensong

Søndag 21. september:

kl. 11. 00 Familiemesse i Bragernes kirke

Fredag 10. oktober –
lørdag 11. oktober

Overnattingstur til sportskapellet på Tverken.

Lørdag 29. november

Julemarked i menighetshuset og generalprøve i kirken

Søndag 30. november

Adventsfestivalens åpningskonsert

2. søndag i advent

Lysmesse med jenteaspirantene. Framførte julespill.

Julaften

Gudstjeneste kl. 15.00

6.6.2. Guttekoret
Året 2014 ble et svært aktivt år for guttekoret. Det har vært holdt 42 ordinære øvelser, flere
konserter og en lengre tur.
Styret har bestått av: (styret er felles med aspirantkoret)
Lizzy Drolsum
Siv Hæreid
Andreas Hahn
Britt Glienke
Elisabeth Horne
Bjørg Juriks
Anthonie Oppsal Schnell
Dirigent Jørn Fevang er fast medlem av styret.
Guttene har ikke hatt representant i styret dette året.
Akkompagnatør og medhjelper er Anders Eidsten Dahl. Helge Harila er korets sangpedagog.
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Medlemmer / rekruttering
Guttekorets medlemstall har ligget litt i underkant av 20. Det har vært noe utskifting i koret,
og vi ønsker oss stadig flere gutter. Noen nye har kommet og noen har sluttet.
Samarbeid med Oslo domkirkes guttekor
For at guttene skal møte andre gutter som synger i guttekor, fortsatte vi samarbeidet med Oslo
domkirkes guttekor. Dette samarbeidet ble innledet i 2013. Vi møttes i Oslo domkirke til en
lengre øvedag på lørdagen. På søndagen møttes vi i Bragernes kirke kl. 09.00 og sang
høymesse her. Søndag ettermiddag møttes vi igjen i domkirken og hadde evensong der kl.
19.00.
Tur til Hamburg
Guttekoret hadde tre dagers tur til Hamburg i Tyskland i juni. Dette ble en stor opplevelse for
alle som var med. Koret sang konsert i Rogate Kirche og høymesse i Matthias Claudius
Kirche. På konserten var kirken helt fullsatt.
Innspilling av CD
Sammen med Jentekoret og ungdomskoret spilte vi inn en CD med salmer, «No stig vår
song».
Overnatting i marka
Koret hadde en sosial overnattingstur til sportskapellet på Tverken i oktober.
Julemarked
Gutter/foreldre/foresatte gjorde en stor innsats under julemarkedet.
Sangpedagog
Helge Harila er korets sangpedagog, og guttene får nå tilbud om gratis sangundervisning.
Dette er muliggjort ved tilskudd fra Menighetsrådet og fra Tunsberg bispedømme.
Gudstjenester og konserter
Guttekoret har sunget høymesser i Bragernes kirke i de to tyske kirkene nevnt lenger opp
dette året. Utover dette har koret sunget evensong en søndag i Oslo domkirke og i Bragernes
kirke flere onsdager kl. 18.15.
I 2013 startet vi med å markere opptak av nye gutter ved en liten seremoni under
evensongene, og dette har fortsatt også i år. Koret sang konsert i Tyskland og var med på
Adventsfestivalens åpningskonsert. Koret sang også gudstjeneste på julaften.
Årsprogram 2014:
Onsdag 22. januar:

kl. 18.15 Evensong.

Onsdag 23. april:

kl. 17.00 – 19.00 CD-opptak

Guttekorhelg:
Lørdag 26. april:
Søndag 27. april:

Guttekortreff med Oslo domkirkes guttekor.
kl. 11.00 Gudstjeneste i Bragernes kirke
kl. 19.00 Evensong med Oslo domkirkes guttekor i Oslo
domkirke kl. 19.00
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Sommerturen 2014:
Fredag 20. juni – mandag 23. juni: Tur til Hamburg.
Onsdag 3. september

kl. 18.15 Evensong

Søndag 21. september:

kl. 11. 00 Familiemesse i Bragernes kirke

Fredag 10. oktober –
lørdag 11. oktober

Overnattingstur til sportskapellet på Tverken.

Prosjekt “Salmekonsert» i Stortingets kalender for markering av 1814. Dette var en av de
nasjonale markeringene:
Torsdag 16. oktober

Generalprøve sammen med jentekoret og ungdomskoret
til Salmekonserten

Lørdag 18. oktober

Salmekonsert kl. 17.00. Orkester og solister

Lørdag 29. november

Julemarked i menighetshuset og generalprøve i kirken

Søndag 30. november

Adventsfestivalens åpningskonsert

Julaften

Gudstjeneste kl. 15.00

6.6.3 Bragernes kirkes jenteaspirantkor
Medlemstall per. 31.12.2013: 35 jenter.
Styrets sammensetning:
Leder og sekretær: Anne Marie Eikmo
Kasserer: Mette Flaten
Styremedlem: Therese Thorne
Styremedlem: Lene Hellkås / Tove Borgen
Dirigent Beate Strømme Fevang er fast medlem av styret
Komite julemarkedet:
Therese Thorne, Tove Borgen og Ingunn Madsen
Arrangementer i 2014:
Søndag 16. februar Familiegudstjeneste syngespillet ”Så lenge vi vandrer på jorden»
Torsdag 20. februar Foreldremøte / årsmøte for alle jentekorene
Torsdag 3. april Sang på misjonsbaren på menighetshuset.
Torsdag 24. april CD innspilling
Lørdag 24. – søndag 25. mai Kortur til Tusenfryd og Jeløya fra lørdag til søndag.
Torsdag 25. september Kor-øvelse med INFO møte for foreldre/foresatte
Søndag 19. oktober Høsttakkefest
Torsdag 25. september ”Bli kjent kveld” og INFO møte for foreldre
Tirsdag 25. november Sang på kulturkveld med ny biskop, Per Arne Dahl
Lørdag 29. november Julemarked på menighetshuset.
Søndag 7. desember Lysmesse for jente og gutteaspirantene.
Julaften kl.13.45 Jentaspirantene synger på den første gudstjenesten
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Jenteaspirantkoret er en flott gjeng med ivrige 2.-,3- og 4.klassinger. Det fokuseres på
morsomme oppvarmingsøvelser og sanger som skaper engasjement. Koret har hatt ca. 40
korøvelser. Årets kortur gikk til Tusenfryd med overnatting i Jeløya kirke, der jentene sang på
gudstjeneste. Som tidligere år, hadde 4. klasse-jentene det siste halve året i aspirantkoret,
prosjekter i jentekoret i tillegg til noen torsdager med noteopplæring.
Et par av høydepunktene var aspirantenes medvirkning på korenes nye CD «No stig vår song»
og sang på kulturkveld i Bragernes kirke for biskop Per Arne Dahl.
Beate Strømme Fevang, kantor i Bragernes og dirigent for jentekorene
6.6.4. Bragernes kirkes Jente-og Ungdomskor
Medlemstall pr.31.12.2012 :

Jentekoret
: 37
Ungdomskoret: 29

Styrets sammensetning:
Leder
Toril Dammen
Kasserer
Mette Flaten
Styremedlem
Hilde Stærnes, Lise Lund-Larsen, Håvard Ellingsen
Styremedlem
Heidi Låker, Anne Lina Høie
Kor representant
Nina Stærnes, Marie Solberg
Dirigent og fast medlem av styret
Akkompagnatør
Sangpedagog

Beate Strømme Fevang
Anders Eidsten Dahl
Marianne Willumsen Lewis

Jentekoret har hatt 3 korfester på menighetshuset i løpet av året, der moro og sosialt felleskap
har vært i fokus. Jentekorenes felles foreldremøte/Årsmøte var 20. februar.
Andre arrangementer for jentekoret i 2014:
Søndag 23. mars Song av jentekoret på familiemesse
Torsdag 24. april
CD innspilling
Fredag 6.- 9. juni Årets kortur til Danmark / Tyskland
Lørdag 18. oktober Nasjonal konsert i forbindelse med grunnlovsjubileet
Søndag 9. november Song av jentekoret på familiemesse
Torsdag 13. november Evensong
Lørdag 29. november. Julemarked og generalprøve til søndagens konsert
Søndag 30. november Adventsfestivalens Åpningskonsert i Bragernes kirke
Julaften kl.1615 Jentekoret synger på den tredje julaftengudstjenesten
Arrangementer for Ungdomskoret 2014:
Søndag 2. februar Søndagsøvelse
Lørdag 22. mars Konsert med Tønsberg domkirkes jentekor med framføring av Aejilies
gaaltije (arktisk messe) av Frode Fjellheim
Søndag 23. mars Konserten gjentas i Tønsberg domkirke
25.- 26. og 27. april CD innspilling «No stig vår song»
Søndag 11. mai Sang av ungdomskoret på konfirmasjonsgudstjeneste
Torsdag 19. juni Sommerkonsert i Bragernes kirke
Fredag 20. – torsdag 26. juni Årets kortur; New York
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Søndag 21. september Søndagsøvelse. Deretter buss til Tønsberg og sang på hotell Klubben i
forbindelse med vigsling av biskop Per Arne Dahl
Torsdag 16. oktober Generalprøve til nasjonal konsert
Lørdag 18. oktober Nasjonal konsert i forbindelse med Grunnlovsjubileet
Søndag 16. november Song på høymesse. Deretter øvelse
21., 22. og 23. november Juleshow i Drammens teater med Wenche Myhre
Lødag 29. november Julemarked
Søndag 30. november Adventsfestivalens åpningskonsert med alle korene
Torsdag 11. desember Evensong
Julaften kl.16.15 Ungdomskoret og jentekoret synger på den tredje gudstjenesten
Året 2014 har vært svært innholdsrikt for jentekorene med ca 40 øvelser for hvert kor i løpet
av året. Vi kan trekke fram innspillingen av korenes CD «No stig vår song» og medvirkning
på den nasjonale konserten i Bragernes kirke i forbindelse med Grunnlovsjubileet.
Ungdomskoret har stilt opp med mindre grupper både i vielser og konfirmasjonsgudstjenester.
Fast sangpedagog på alle øvelser og opptredener er svært viktig for korene. I tillegg er det
mange av kor-medlemmene som tar privat sangundervisning hos sangpedagogen. Dette gir
gode resultater for jentene og kvaliteten av korene. Nytt av året er at sangpedagogen er ansatt
i halv stilling og ikke lenger er lønnet på timebasis.
Ungdomskorets turne til New York med sang i bl.a. St. Patrick cathedral og jentekorets tur til
Danmark/Tyskland med sang i bla Ribe domkirke gir flotte opplevelser både sosialt og
musikalsk. Som en del av aspirantopplæringen, er 4. klasse-jentene med på noen av
prosjektene i jentekoret det siste halve året i 4. klasse. Dette gir inspirasjon og ny motivasjon
for jentene. De har også noteopplæring i denne perioden. Dette er en god ordning som vi
fortsetter med.
Beate Strømme Fevang, kantor i Bragernes og dirigent for jentekorene
6.6.5. Bragernes kantori
Bragernes kantori har hatt et rikt korår. Våren brukte koret til å forberede sommerkonserten,
som var viet verker av norske komponister. På høsten ble mye av tiden brukt til å innstudere
Bachs Matteuspasjonen, som kantoriet skal framføre sammen med Eiker prosjektkor og
Bragernes kirkes ungdomskor i mars 2015. Repertoaret på de forskjellige konsertene har hatt
ulik karakter og ulikt omfang. Det har gitt fin avveksling og varierte musikalske utfordringer.
Korets dirigent og kunstneriske leder er kantor Jørn Fevang. Repetitør er Anders Eidsten
Dahl, som var i permisjon noe av våren, da Eivind Berg vikarierte.
• Øvelsene har funnet sted hver onsdag fra 19.00 – 21.15. I tillegg har det vært ekstra
øvelser og stemmeøvelser i forbindelse med konserter.
• Koret har 62 registrerte medlemmer pr. 31.12.2014
Konserter
Sommerkonserten i Bragernes kirke 15. juni var viet norske komponister. Verker av
Kvandal, Kverno, Sandvold, Grieg, Nystedt, K.M. Karlsen. Hovedverket var Kvandals
Draumkvædet. Jørn Fevang var dirigent, Anders Eidsten Dahl spilte og solister Vidar Hellkås
og Sunniva Fevang.
Kantoriet deltok på Adventsfestivalens åpningskonsert i Bragernes kirke sammen med de
andre korene i menigheten.
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Gudstjenester
• Hele koret deltok på gudstjenestene 1. påskedag, Allehelgenssøndag og 1. juledag.
• Grupper fra koret har deltatt på 14 gudstjenester og tre onsdager i gregoriansk vesper i
den katolske kirken i adventstiden.
Styret
Kantoriets styre har bestått av:
Trude Evenshaug
Mette Karlsen
Elisabeth Lie Nordgaren
Liv Brenna
Jørn Fevang
Arne Ivar Hoff-Andersen
Anne-Grethe Finstad

leder
styremedlem
(i permisjon)
kasserer
fast medlem
varamedlem
varamedlem

Årsmøtet
Årsmøtet ble avholdt 26. mars 2014
6.7 Foredrag
Kirkeforumskomitéen ble oppnevnt i 2013 og arrangerte de to første foredragskveldene
høsten 2013. Komiteen består av Ole Briseid, Erik Dahlberg, Kristin Fæhn.
I 2014 har temaene vært følgende:
17. mars: «Kan genteknologien forandre livet ditt? Et blikk på muligheter og etiske
dilemmaer» ved Jan Helge Solbakk
3. juni: ”Uventet og ubedt” - om paranormale erfaringer -engler, helbredelser, uro i hus og
mere til», ved Jan Olav Henriksen
15. sept: «Europas minoriteter – angår de oss? Hvordan forholder vi oss til tiggerne i byen
vår?», ved Knut Vollebæk
10. nov: «Utfordringer fra en verden i endring – om demokrati, menneskerettigheter og
religiøs dialog», ved Kjell Magne Bondevik.
Det har vært økende oppslutning om foredragskveldene.
Før foredraget var det aftensang i kirken for dem som ønsket det.
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6.8 Diakoni
Diakoni er ”evangeliet i handling” og kan slik ses på som dimensjoner som påvirker alle
virksomhetsområdene, verdiene og holdningene i menigheten. For å konkretisere disse
dimensjonene har Kirkerådet definert fire uttrykksformer:
1 Inkluderende fellesskap
2 Nestekjærlighet
3 Kamp for rettferdighet
4 Vern om skaperverket
Diakonens årsrapport er satt opp etter denne modellen.
Diakon og diakoniutvalg
Ved årets begynnelse var diakon Edel Gervin i utvidet foreldrepermisjon. Solfrid Sønsteby
var ansatt som vikar, og kontrakten ble forlenget til å gjelde ut februar 2014.
Diakoniutvalget har dette året bestått av Bjørg Wiik Nilsen, Morten Løberg Strand (leder),
Kari Sannes, Anette Narverud og Solfrid Sønsteby/Edel Gervin (sekretær). Sammen med den
øvrige staben og frivillige i menigheten har diakon og diakoniutvalg gjennomført både
kontinuerlige og enkeltstående diakonale tiltak.
6.8.1 Inkluderende fellesskap
Gudstjeneste og kirkekaffe
Gudstjenesten kan ses på som menighetens hjerterytme og vår viktigste møteplass. Vi er
mange medarbeidere som samarbeider om å legge til rette for at gudstjenestene skal oppleves
som inkluderende. Her er gudstjenesteverter, klokkere, medliturger, ministranter og
korgrupper. Nesten hver søndag er det kirkekaffe. Dette er også en viktig arena for fellesskap
som gjøres mulig gjennom innsats fra kirkeverter og konfirmantforeldre.
Det jobbes også med universell utforming, dette er beskrevet i et eget avsnitt.
Café Album
Café Album er både en kafeteria og et aktivitetssenter. Målsetningen er å være et sted hvor
folk kan oppleve gode fellesskap og trivsel. Her skal både beboere og andre kjenne seg
velkommen og inkludert både i kafeen og i våre aktiviteter.
Café Album har også i 2014 fulgt budsjettet og har hatt en tilfredsstillende god drift.
Styrets medlemmer:
Bjørg Wiik Nilsen (leder)
Kirsten Motzfeldt
Hanna Moen
Solveig Ringstad
Odd Ringstad
Kari Egerdahl (beboerrepresentant)
Solfrid Sønsteby/Edel Gervin (sekretær)
Café Album driver et stort fellesskapsbyggende arbeid og har et bredt tilbud av aktiviteter.
For 2014 kan nevnes følgende:
Kafedrift med frokost og middagsservering, mandag til fredag. Åpningstider er 08.30-15.30.
I tillegg hadde vi en utstrakt cateringvirksomhet.
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Arbeidsstue hver tirsdag og torsdag 10.30-13.00. Aktivitør Kirsten Motzfeldt har også i år
organisert og tilrettelagt for et godt fellesskap og imponerende produksjon av håndarbeid. 8.
mai fikk arbeidsstuen besøk av en babysanggruppe som sammen med diakon Edel Gervin
hadde en liten oppvisning etterfulgt av felles lunsj og hyggelige generasjonsmøter. Årets
salgsmesse gikk av stabelen 5. og 6. november. Den var godt besøkt og stemningen var veldig
god! Det økonomiske resultatet var 50.138 kr.. Året ble avsluttet med hyggelig julelunsj
tirsdag 16.desember.
Hyggebingo annenhver fredag kl. 11.00-13.00 under ledelse av Hanna Moen og Tordis
Skistad. Sosialt og uformelt fellesskap med opplesning, bingo og enkel servering. Et viktig
møtested for de som deltar.
Formiddagstreff annenhver fredag. Ledes av diakonen. Sosialt fellesskap, underholdning,
allsang, servering, andakt og utlodning. Programmet i 2014 var slik:
- 3.januar: Juletrefest med besøk av kapellan Per Erik Brodal
- 17.januar: Torbjørn Greipstad kåserte om kongelig tro
- 31.januar: Refleksjoner ved Pastor i Norkirken Eigil Nielsen
- 14.februar: Sang og gitarmusikk ved Inger Elisabeth og Børge Johansen
- 28.februar: Årstidene i tekst og bilder av Knut A. Andersen
- 14.mars: Formiddagskonsert i Bragernes kirke i samarbeid med Johan Halvorsen
Musikkfest og Kulturoasen. Organisert skyss fra institusjonene. Vi serverte kaffe og
boller i kirkebenkene etter konserten.
- 28.mars: Mannekengoppvisning ved Chic Mote
- 11.april: Sang ved Vittorio Marin.
- 25.april: Om «Tro og lys» i Nedre Eiker, diakon Gudrun Klingsheim
- 9.mai: Musikk av Birgitte Stærnes og Martin Haug i samarbeid med Kulturoasen.
- 23.mai: Besøk av Chris Pender
- 6.juni: Sommertur til Frogner kirke og Lier Bygdetun med Knut A. Andersen som
guide.
- 20. juni: Grillfest med Vidars musikk
- 12. september: Trulte Ellingsen fortalte om Drammen
- 26. september: Foredrag om Albumhagen, Øko-uka 2014
- 10. oktober: Prøysenprogram ved Trio Johansen
- 24. oktober: Vi markerte FN-dagen med klimaforedrag av Joakim Larsen Lossius fra
FN-sambandet
- 14. november: Jørn Fevang og Per Erik Brodal fortalte og viste bilder fra
vennskapskirken i Egypt
- 28. november: Adventsprogram ved Jorunn Hermansen og Vidar Hellkås
- 12. desember: Julemiddag. Besøk av Prost Øystein Magelssen
Frokostklubben: En gruppe herrer har også i år møttes hver tirsdag til frokost, samtale og
fellesskap i kaféen. Dette er et trofast og inkluderende fellesskap som stadig rekrutterer nye.
Flere deltar også fast på hverdagsmessen etter frokosten.
Andre tilbud i Café Albums lokaler: Frisør, fotpleie, bokutlån og utleie av lokale til
foreninger og mindre selskaper.
Andre grupper og fellesskap:
Seniordans
Berit Solbraa Bay leder seniordans i menighetshuset på mandager og onsdager. Dette er svært
positivt og mange er glade for å være med. Dette drives ikke i regi av menigheten, men vi
leier ut lokalet.
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Påskeegget
På påskeaften delte om lag 130 mennesker noen formiddagstimer sammen, med allsang,
påskestemning, loddtrekning og sosialt samvær i menighetshuset. Annette Narverud var med
på planlegging og tilrettelegging av festen i forkant, og dagen ble gjennomført med stor hjelp
av mange frivillige medarbeidere foruten sogneprest og diakon. Trubadurene Oss2 ble godt
tatt imot av forsamlingen.
Diakoniens dag i Bragernes
14.september ble diakonien satt på dagsorden i diakoniens dag. En diakonal gudstjeneste
Kristin Fæhn og Edel Gervin. Diakoniutvalget var delaktige i både planleggingen og
gjennomføringen av gudstjenesten, og diakonen prekte. Etterpå var det kirkekaffe i
Albumhagen. Diakonen informerte litt om vår grønne menighet og om arbeidet med
Albumhagen og med å gjøre Cafe Album økologisk.
Fest for frivillige
I 2014 gjorde vi en vri på frivillighetsfesten. Vi inviterte til en kort mottakelse i Café Album,
med servering av karbonadesmørbrød og kake. Deretter var alle de frivillige invitert til
konsert i Bragernes kirke med Bragernes Kirkes Ungdomskor og Tønsberg Domkirkes
Jentekor. På programmet stod Frode Fjellheims arktiske messe: «Aejlies gaaltije - den hellige
kilden».
Volleyball for kvinner over 60.
Dette er et nytt diakonalt tiltak for Drammen Prosti. Volleyballaget «Entusiastene», et sosialt
volleyballag for kvinner over 60 år startet opp i september. Primus motor er Marit Brattum
Enger, frivillig i Strømsgodset menighet, men laget er et fellestiltak for diakonien i Drammen.
Forebyggende helseteam for eldre i Drammen kommune markedsfører også laget for
målgruppen.
Laget samler 13 kvinner fra hele Drammen til ukentlige treninger i gymsalen på Fjell skole.
Høsten 2014 har de hatt 11 treninger + juleavslutning. De er nybegynnere, men planlegger å
delta på turnering mot andre seniorlag på Hamar i mars, og har allerede laget kamprop! Laget
startet opp 2.september etter inspirasjon fra NRK-dokumentaren om «Optimistene», et
tilsvarende lag på Hamar. Laget ble markedsført med informasjonsstand på
erfaringskonferansen «Aldringens Mysterier» 1.-2.september. Irma Nordseth (69) og Solveig
Sætersdal (88) fra Optimistene kom på besøk i anledning oppstarten og filmen om dem ble
satt opp som del av senior-filmvisningen på CityKino i Drammen. Etter filmvisningen ble
Optimistene intervjuet fra scenen, og alle kinogjengerne ble invitert med på lunsj i Byssa på
Union Brygge. Samme kveld deltok 11 spillere og ni supportere på første trening, samt Mette
Berg fra Volleyballforbundet som overrakte laget to nye baller. Både NRK Østafjells (radio
og nettside) og Vårt Land hadde nyhetsoppslag om laget.
Universell utforming
Det jobbes med universell utforming av kirken. Kirken skal være tilgjengelig for alle, uansett
funksjonsnivå. Det er i 2014 nedsatt en komite som jobber spesielt med dette. Vi har hatt
befaring fra Norges Handicapforbund og Norges Blindeforbund. Disse har levert en rapport
og er til hjelp i det videre arbeidet. Vi har blant annet sett på inngang, toalett, plassering av
rullestoler og tilgang til koret.
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6.8.2 Nestekjærlighet
Bønnegruppe
Bønnegruppen hatt sine bønnestunder i forlengelsen av hverdagsmessen på tirsdager. De
samles i sakristiet eller i lesekroken en halv times tid fra kl.12.15. Bønnegruppen er åpen for
alle.
Samtale med enkeltpersoner
Diakon og prester har hatt mange samtaler med enkeltpersoner gjennom året. Både sjelesorg
og sorgsamtaler med enkeltpersoner enten i kirken, i hjemmet, på aldersinstitusjoner,
sykehuset, fengselet eller på kontoret. Vi har også delt ut blomster til gamle og syke før jul.
Sorggrupper
I Drammen har vi et godt samarbeid om sorggruppetilbud. Arbeidet koordineres og drives av
Sorg og omsorg i Drammen og omegn, som tilbyr sorggrupper etter behov. Dette er et
samarbeid mellom Drammen kommune, Drammen Frivillig Sentral, Human - Etisk Forbund
og Den norske kirke.
LEVE Buskerud
LEVE er en landsforening for etterlatte etter selvmord. LEVE Buskerud holder månedlige
samlinger for etterlatte, kalt Møteplassen, på menighetshuset. Dette er et viktig fellesskap for
alle som har opplevd å miste noen i selvmord. Her kan man møte støtte og forståelse fra noen
som har opplevd det samme selv.
Allehelgensdag
Alle som hadde mistet en av sine nærmeste det siste året fikk innbydelse til gudstjeneste,
konsert og samling på allehelgensdag. Navnene til alle de døde ble lest opp i gudstjenesten,
og det ble tent lys for hver i sær. Alle prestene og diakonen deltok på gudstjenesten.
Det var også mulig å delta på ”Blomsterbindingskurs” ved Sten gård og gartneri på lørdagen
før Allehelgensdag. Dette er et tilbud for hele Drammen prosti.
Åpen kirke
Åpen kirke har vært et viktig satsningsområde i 2014. Vi har lenge ønsket å gjøre kirken mer
tilgjengelig, og i 2013 kom en frivillig som ønsket å jobbe med dette; Kristin Økseter.
Fra 29. januar ble åpningstidene i kirken utvidet fra 1 time (kl. 12-13) 3 dager i uken til 6
timer (kl. 12-18) 3 dager i uken. Fra 2. april utvidet vi igjen til 5 dager i uken, samt fredager
kl.12-13. Altså har kirken vært åpen tirsdag, onsdag, torsdag, lørdag og søndag kl.12-18 og
fredag kl. 12-13.
Åpen kirke har hele tiden vært driftet av frivillige. Vi har hatt 15 frivillige som har vært
kirkeverter i løpet av dette året. Noen har jobbet kun på sommerstid, og vi har nå ca. 8 mer
eller mindre faste kirkeverter. Hver tirsdag er diakon tilgjengelig for samtale i tre timer og
hver torsdag er prest tilgjengelig i én time.
Vi har hatt 4 kveldssamlinger med kirkevertene med tema og kveldsmat:
«Hva og hvem er vi som Åpen kirke?» ved Kristin Økseter og Per Erik Brodal
«Kirkens historie og utsmykning, guiding av kirken» med Leif Hagen
«Stillhetsarbeid i kirken» ved diakon Virve Tynnemark fra diakonhjemmet
«Samtalen» ved diakon Edel Merete Gervin.
I løpet av 2014 var 7209 besøkende innom kirken.
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6.8.3 Kamp for rettferdighet
TV-aksjonen
TV-aksjonen 2014 gikk til Kirkens Nødhjelp, og tema i år var «Vann forandrer alt». Målet var
å gi varig tilgang til rent vann til 2 millioner mennesker i 7 land. Bragernes menighet var
ansvarlig for organisering av innsamlingen i Bragernes bydel. Rodeledere i Bragernes er
Hanna Moen og diakonen. Vi fikk nok bøssebærere og dekket opp alle rodene. Takket være
en stor innsats av frivillige medarbeidere gikk både planlegging og gjennomføring bra. Vi
fikk inn 165 739 kr. Totalt i aksjonen kom det inn 250 939 986 kr.
Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon (KN)
Det ble arrangert dør til dør aksjon med konfirmantene i fastetiden. Det ble også delt ut
fastebøsser i kirken, og det ble tatt opp ofring i kirken til fasteaksjonen. Totalt samlet
Bragernes menighet ved konfirmantene inn ca. kr. 27356. Det var 47bøssebærere og
snittbeløpet per bøsse var kr.582.
Samarbeid med Kirkens Bymisjon
Menighetene i Drammen prosti samarbeider med Kirkens Bymisjon om prosjektet ”Gi det
videre”. Målet er å bidra til at alle barn og unge mellom 0-18 år skal ha mulighet til å være
aktive i fritids- og idrettsaktiviteter og ha tilgang til nødvendig utstyr og klær. Tilbudet er
veldig populært. Mange gir bort klær og utstyr, som andre kan bruke videre. Menighetsrådet
støtter prosjektet økonomisk og med en frivillig medarbeider som har vakt hver syvende uke.
I løpet av året har Bymisjon og Gi det videre byttet lokaler, og er nå å finne i Rådhusgata 35
(inngang fra Thornegata).
6.8.4 Vern om skaperverket
Grønn Menighet
Bragernes menighet er en grønn menighet. Det betyr at vi i en avtale med Kirkerådet har
forpliktet oss på en del punkter for å bli mer klimavennlige. Disse punktene handler om alt fra
energiforbruk og avfallshåndtering til undervisning og forkynnelse. I tillegg til disse punktene
har menigheten noen egne grønne prosjekt som beskrives under.
I løpet av året har klimasituasjonen vært tema ved flere gudstjenester og formiddagstreff, og
konfirmantene har hatt undervisning om forbruk, rettferd og vern om skaperverket.
Albumhagen
Et av prosjektene i vår grønne menighet er Albumhagen, en økologisk kjøkkenhage som
ligger mellom menighetshuset og Café Album. Sommeren 2014 var den andre sesongen i
hagen, og det ble dyrket tomater, agurk, paprika, jordbær, sukkererter, jordskokk og mais. I
tillegg hadde vi mange urter og blomster. Det er hengt opp et lite insektshotell og vi har
investert i et drivhus. Drivhuset forlenget sesongen på tomater og agurker, slik at vi fikk
større avling enn året før. Det vi dyrker brukes i matlagingen i Café Album.
Hagen har også blitt et hyggelig sted å samles, og vi har hatt flere arrangement i hagen i løpet
av sommeren og høsten, som kirkekaffe, møter og cafeens gjester tar med seg kaffen ut i
solen. 14.august hadde vi besøk av en gruppe fra Introduksjonssenteret sammen med Brede
Holst fra Hagelaget. De hadde hatt et kurs om dyrking, og ville komme til en hage for å lære
mer. Det var et fint møte der vi kunne lære av hverandre i hyggelige omgivelser.
Café Album har blitt økologisk
Flere og flere er opptatt av matsikkerhet og hvordan maten dyrkes, og Café Album har
gjennom prosjektet med Albumhagen lært mye om økologisk dyrking og blitt bevisste på
betydningen av dette. Derfor har vi i 2014 lagt om til økologisk drift også i Caféen.
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Vi har fått god hjelp av Anita Panman som jobber hos fylkesmannen med å tilrettelegge for
økologiske prosjekt. Vi får hjelp til å finne gode leverandører, kurs og veiledning om
økologisk mat. Kokk Per Kristian Mortensen og styreleder Bjørg Wiik Nilsen har vært på
kurs om økologisk matlaging og baking. Minstekravet for caféen er at vi har 15 % økologiske
råvarer. Dette er et overkommelig og realistisk mål i oppstarten. Etter hvert som vi får avtaler
med gode og lokale leverandører vil dette prosenttallet kunne økes.
Øko-uka
Dette var første gangen Øko-uka ble arrangert i Drammen, og Bragernes menighet ønsket å
bidra med en tydelig stemme. Vi hadde følgende posten på det offisielle programmet:
- Åpen hage, med mulighet for omvisning og informasjon, hele uken
- 21.sept.: Økologisk Kirkekaffe, i Albumhagen
- 21.sept.: Økologisk Fellesmiddag, grønnsakssuppe og epledessert
- 24.sept.: Temakveld på Café Album: ”Jordnær Økoprat” med øko-bønder og Anita Panman
- 26.sept.: Formiddagstreff med foredrag om Albumhagen: «En økologisk hage midt i byen”
Temakveld om matproduskjon
20.oktober hadde vi åpent møte: «Matsikkerhet og matkvalitet. Hvordan skal vi med verdens
begrensede ressurser klare å produsere nok mat på en trygg og sunn måte?» Dette var et
samarbeid mellom Norsk Bonde og Småbrukerlag og Bragernes Menighet, ved Sokneprest
Kristin Fæhn.
Klimafestivalen
Bragernes menighet har vært aktive i planleggingen og gjennomføringen av Klimafestivalen §
112, som gikk av stabelen i årsskiftet 2014-2015. Diakonen har sittet i komiteen som har
koordinert festivalen i Drammen, sammen med Elisabeth Briseid og flere. Arrangementene vi
var med på blir beskrevet i neste årsrapport, da de fant sted etter nyttår.
Det grønne hjørnet i kirkeposten
I 2014 kom en ny fast spalte inn i kirkeposten, kalt Det grønne hjørnet. Dette er en flott
mulighet til å informere menigheten om vår grønne menighet og til å skape et større
engasjement for klimasituasjonen. Det grønne hjørnet har vært forfattet og initiert av
diakonen.
6.9 Misjon
Misjonsutvalget har bestått av Tore Severin Olsen (leder), Eldny Bjerke Bredde, Morten
Løberg Strand og Anne Grethe Julie Støen Finstad. Berit Koppang har etter eget ønske hatt
vara-tilknytning til utvalget de senere år, men kan på grunn av høy alder og sykdom ikke delta
lenger. Vi takker for hennes sterke misjonsengasjement og for hennes forbønn i alle år.
Avtalen med Misjonsalliansen utløp formelt 31. desember, men etter samtale med
menighetsansvarlig i Alliansen løper avtalen foreløpig videre uten endringer.
Samarbeidsavtalen har tittelen « Mikrofinans i Ecuador». De innsamlede midler går til
mikrokredittlån til HIV-syke (faller utenfor støtteordninger), fattige og andre som trenger
hjelp til å starte egen bedrift for å kunne forsørge familien. Videre minner avtalen oss om å
huske Alliansens arbeid i våre gudstjenester og i vår forbønn hver for oss. I avtalen ligger
også tilgang til diverse informasjonsmateriell, personellhjelp i konfirmantundervisningen og i
gudstjenester hvis ønskelig. Den fullstendige avtalen er tilgjengelig på menighetskontoret.
I januar hadde utsendinger fra Alliansen konfirmanttimer om misjon.
Samarbeidet med Strømsø menighet fortsatte med deltakelse på Den store felles
misjonsbasaren på våren. Her vil vi se på en videreutvikling i forhold basardeltakelsen;
kanskje med hvert vårt bord, eventuelt flere samarbeidsmenigheter.
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Utvalget har også i år arbeidet med synliggjøring i gudstjenesten med hensyn til innhold og
muligheter. Barnas misjonsdag er ikke gjennomført, så her ønsker vi både stab og
menighetsråd på banen. Temakvelder er ikke prøvd så her er det rom for videre arbeid.
I september var vi med og arrangerte en samling om menighetenes misjonsengasjement i
Drammen prosti. Prosten innbød prostiets menighetsråd, misjonsutvalg og sokneprestene til
en kveld for å utveksle erfaringer og til å bli oppdatert på hva som rører seg når det gjelder
vårt misjonsengasjement rundt om i prostiet. Misjonskonsulent Knut Edvard Larsen fra
bispekontoret var innbudt til å fortelle om situasjonen for samarbeidet menighet og
misjon(SMM) i Tunsberg. Hver menighet fortalte om sitt misjonsprosjekt, og litt om hvordan
misjonsutvalget arbeidet. Videre samtalte vi om foreningslivet for ytremisjon i byen og om
den årlige Misjonsbasaren. Denne basaren er for øvrig et godt utgangspunkt for videre
samarbeid. Knut Edvard Larsen avsluttet kvelden med å orientere om SMM i Tunsberg, og
om materiell han hadde med til utdeling.
Misjonsutvalget har i sitt bidrag til den nye virksomhetsplanen for 2015 og videre presisert
hva det bør legges vekt på framover.
Samarbeidet med Misjonsalliansen er meget godt, og vi får fortløpende informasjon til
menighetens stab og videre til alle i utvalget. Informasjon vil også komme i Kirkeposten, og
vi vil prøve å få Alliansen til å lage løpende informasjon til tavla i våpenhuset. Grethe Matre
som har vært vår kontaktperson i Alliansen sluttet i vår. Vi takker henne for et gjennomført
grundig samarbeid med Bragernes menighet. Ny menighetsansvarlig i Misjonsalliansen er
Sverre Vik, og samarbeidet med han er allerede godt i gang.
Menighetsrådet har satt et årlig innsamlingsmål på kr. 25 000,-. Dette år har kirkeofringer,
lysgloben, misjonsbasaren og julemarkedet innbrakt kr. 27 885,- Vi gleder oss over resultatet
og takker for forbønn og innsats gjennom hele året.

6.10 Økumenisk arbeid
6.10.1 Vennskapskontakt med den koptisk-ortodokse kirke i Egypt
Ørkenmesser
Som kjent har Tunsberg bispedømme en vennskapsrelasjon med Naqada & Qus bispedømme
i Den koptisk-ortodokse kirke i Egypt. Bragernes menighet har i mange år vært engasjert i
dette vennskapssamarbeidet. Som et ledd i engasjementet, har det i 2014 blitt feiret såkalte
«ørkenmesser». Ørkenmessen er en oversettelse og tilrettelegging av Basilios-liturgien, som
brukes nettopp i Egypt. Den har sin opprinnelse på 300-tallet og tilskrives Basilios den store,
en av de såkalte ørkenfedrene. Liturgien, som altså stammer fra tiden før kirken ble delt i
ulike retninger, er rik på innhold og åndelig dybde. Den er en gave til oss og har mye å gi. !
Drivkreftene bak ørkenmessen er en rekke av Bragernes menighets ansatte og frivillige
medarbeidere, samt enkelte fra andre menigheter. Den første messen ble holdt i Mjøndalen
kirke i februar under ledelse av presten Stig Petrone fra Sverige. Vi fra Bragernes var med for
å lære. I
Sverige har de i mange år feiret «ökenmässa» flere steder. De øvrige messene ble holdt i
Bragernes, i mai, oktober og desember, den siste som en del av Adventfestivalen. Her var vi
ca. 30 mennesker. Med stoler i området foran benkene, rikelig med ikoner og lys, samt
dempede lysekroner, blir kirken et egnet rom for slike ørkenmessene.
!
Gave til biskop Per Arne Dahl.
Biskop Biemen fra Naqada & Qus var invitert til vigslingen av biskop Per Arne Dahl i
september. I den forbindelse var det planlagt at han skulle komme på besøk til oss. På grunn
av uheldige omstendigheter ble han dessverre forhindret. Da en gruppe fra Bragernes var på
besøk i Naqada i oktober, fikk vi med oss gaver fra biskop Biemen til vår nye biskop.
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Det var for det første et håndkors av typen som alle prester og biskoper bærer, også kalt
velsignelseskors. Dernest et vakkert liturgisk plagg for biskoper, der det er brodert inn
følgende tekst (oversatt fra engelsk): «Gave til biskop Per Arne Dahl av Tunsberg fra biskop
Biemen av Naqada & Qus». Disse gavene er en sterk økumenisk gest, som det ligger mye
anerkjennelse i og ønske om videre samarbeid og vennskap.
Gavene ble overrakt til biskop Per Arne under den store kulturkvelden 25. november i
Bragernes kirke, under biskopens rundreise i bispedømmet.
Tur til Egypt.
Det var en gruppe på 8 personer som dro på en ukes besøk til Naqada i slutten av oktober. Fra
Bragernes var vi 6: Per Erik Brodal, Jørn Fevang, Ole Kristian Karlsen, Kristin Økseter og
Aase og Tor Trydal. Dessuten hadde vi med 2 fra Ål, der det også er et engasjement for
bispedømmets vennskapsrelasjon. Det var Sigrun og Leif Kaslegard. Som vanlig ble turen
innholdsrik. Nytt denne gangen var at vi fikk en glimrende gjennomgang av den koptiske
liturgi og nattverdfeiring. Svært nyttig med tanke på ørkenmessene, og en bekreftelse på den
gjensidige tillit som etter hvert er bygget opp. Vi hadde med oss en pengegave til Naqada &
Qus bispedømmes diakonale arbeid, bl.a. Karisenteret, som er en banebrytende institusjon for
psykisk utviklingshemmede. Beløpet var ca. kr. 30.000, hvorav kr. 8.354,- var fra ofringer i
Bragernes kirke. Resten var samlet inn fra forskjellige kilder, bl.a. tidligere gruppedeltakere
til Egypt-turer. På hjemveien overnattet gruppen på Anafora utenfor Kairo, et retreat- og
utdanningssenter som biskop Tomas har bygget opp. I Kairo besøkte vi også ikoninstituttet i
St. Markuskatedralen. Med oss derfra hadde vi 5 vakre ikoner til Bragernes kirke. De er malt
av Martha Ghaly, en av Egypts mest anerkjente ikonkunstnere.
Gjennom vårt vennskapssamarbeid mener vi at vi er med på å bygge broer, rive ned
fordommer og stereotypier, skape tillit, og dermed fremme kirkens enhet.
Aase og Tor Trydal
6.10.2 Annet økumenisk arbeid
Bønneuken for kristen enhet
Her er vi med og arrangerer den årlige tverrkirkelige gudstjenesten, som dette året var lagt til
Baptistkirken.
Kvinnenes internasjonale bønnedag
Kvinnenes Internasjonale bønnedag 7. mars ble markert i Bragernes menighetshus.
Koordinator for dette arbeidet er Kaye Westeng.
Feiring av Palmesøndag i samarbeid med St. Laurentius katolske menighet, med
palmevigsel, prosesjon gjennom byen og felles gudstjeneste i Bragernes kirke.
Felles kompletorium i St. Laurentius tre kvelder under Adventfestivalen, der Bragernes
kantori deltok.
I tillegg til dette treffes prester og pastorer fra flere kirkesamfunn (Den katolske kirke,
Metodistkirken og Baptistkirken) på de ukentlige morgenbønnene og tekstgjennomgangene i
Bragernes kirke og menighetshus.
6.11 Informasjonsarbeid
I 2014 initierte menighetsrådet en gjennomgang av informasjonsarbeidet, og et utvalg fremla
på våren et forslag til informasjonsstrategi, vedtatt av menighetsrådet 29. april, sak 28/14.
Samtidig oppnevnte menighetsrådet et informasjonsutvalg («fellesredaksjonen») med
medlemmene Vibeke Meyer Schjelderup, Per Erik Brodal, Bent Møller, Tina Brodal og Knut
A. Andersen (leder).
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Menigheten informerer gjennom egne informasjonsbærere og lokalavisene. De viktigste egne
informasjonsbærerne er Kirkeposten, Kirke-epost og menighetens egne sider på nett og
Facebook. Mens elektroniske medier i noen år har vært et supplement til Kirkeposten, vil det
fremover bli mer vanlig å bruke Kirkeposten som en peker mot mer oppdatert, innholdsrik og
søkbar informasjon på nettet.
Kirkeposten
Kirkeposten kommer ut fire ganger i året og deles ut til tilgjengelige husstander i menigheten.
Redaksjon: Bent A. Møller (redaktør t.o.m utgave 2/2014) Bjørg Evensen, Tina Brodal,
Kristin Fæhn, Knut A. Andersen (redaktør f.o.m. utgave 3/2014) og Bjørg Haugseth.
Annonser og distribusjon: Hanna Moen. Layout: Øyvind Grøtting. Trykkeri: Trykk-service
A/S.
Bladkorpset, som distribuerer Kirkeposten, består av vel 40 mennesker. Det er behov for flere
der. Inntektene fra annonser og gaver dekker en del av kostnadene til produksjon av
Kirkeposten.
Kirke-epost
Fra høsten 2014 utgir menigheten hver uke et informasjonsblad som distribueres per e-post til
alle som ønsker det. Bladet inneholder informasjon om arrangementer i kirkens og
menighetens regi de etterfølgende ti dagene. En forstørret utgave av Kirke-epost benyttes på
kirkens og menighetens oppslagstavler.
På egne nettsider (bragerneskirke.no) og på Facebook gis det hyppig oppdatert informasjon..
Det er en utfordring å få brukt nettsidene og andre digitale og sosiale medier enda mer aktivt.
En infoskjerm i våpenhuset gir oppdatert informasjon om aktiviteter i menigheten.
Andre viktige informasjonskanaler er: Drammens Tidende, Dagsavisen Fremtiden og Byavisa
Drammen. Der kunngjøres konserter, møter og enkelte gudstjenester. Bragernes menighet får
relativt ofte redaksjonell omtale i avisene. Høsten 2014 har kirkens holdning til utenlandske
tiggere fått mye oppmerksomhet i lokalavisene.
Informasjonsutvalget foreslo ny grafisk profil, logo og ulike maler som er under
implementering etter vedtak i menighetsrådet 3. juni, sak 36/14.

6.12 Bygninger
Bragernes kirke
Det har ikke vært utført arbeider på Bragernes kirke utvendig i 2014.
Bragernes kirkes inventar
Prosjektet med ny lyssetting av kor og fremre del av kirken er fullført i 2014. Det er anskaffet
fem ikoner fra den koptiske kirke i Egypt. Som følge av åpen kirke fem dager i uken, er det
gjort små tilpasninger i kirkerommet mht. møblering. Bordalteret er plassert i hjørnet under
galleriet mot kjøkkenet, der det brukes som alter og sted for lystenning når det ikke er i bruk
under gudstjeneste. Det er lagt nye løpere i trappene i tårnhusene. (Rester fra den gamle
løperen i kirken)
Albumgården og Bragernes menighetshus
Styret har ansvar for drift og vedlikehold av Albumgården (Eldreboligene) i Albumsgt. 8 og
Menighetshuset i Kirkegt. 7. Albumgården har 1 ansatt, driftsleder Odd Ringstad, i full
stilling.
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Han har også ansvaret for utleie av menighetshuset i samarbeid med Solveig Ringstad. Hun
ansatt som driftsassistent i deltid 20 %, og har også et overordnet ansvar for
Eldresenteret/cafe, og utleie i eldresenteret. Med den frivillige innsats hun yter har hun til
sammen en heldagsjobb.
Det er i sommer utført reparasjon av kloakkanlegg, felles avløp fra menighetshuset og
Albumgården, her var det nødvendig å grave i grunnen fra garageanlegget og ut i gaten.
Styret har bestått av: Jan Hilsen (formann), John Erik Nilsen, Egil Vedal, Kaye Westeng og
Bjørn Erik Pettersen. Driftsleder møter i styret.
Drift av Albumgården
I Albumsgt.8 foregår det et kontinuerlig vedlikehold både utvendig og innvendig, og
bygningen anses å være godt vedlikeholdt. Det siste året er det bl.a. foretatt utskifting av
punkterte vinduer. Det er totalrehabilitert 2 bad. Dette og annet nødvendig forebyggende
vedlikeholdsarbeid vil fortsette. Det er fortsatt venteliste for å få leilighet i gården. Det forgår
en utstrakt utleie av eldresenterets lokale i 1 etg., som også skaper store leveranser fra cafeen.
Eiendommen varmes opp med fjernvarme.
Drift av Bragernes menighetshus
I Menighetshuset er det foretatt normalt vedlikehold, og huset fremstår som godt egnet til
menighetens aktiviteter og utleie. Montering av utstyr for automatisk åpning av
inngangsdøren til menighetssalen er utført. Også Menighetshuset benytter fjernvarme.
Presteboliger
Soknepresten var bosatt i tjenestebolig i Tord Pedersens gate 7A fram til 1. oktober. Boligen
har etter det stått tom. Kapellanen er bosatt i prestebolig i Hotvetveien 37c.
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