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1.0 Menighetsrådet
Faste representanter
Ole Kristian Karlsen (fellesrådsrepresentant)
Pål André Lauritzen (sekretær/vara fellesrådet)
Jannicke Døvre (leder)
Magne Bergland
Tina Fagerhus Brodal
Dag Arnold Gryting
Morten Løberg Strand
Eli-Sofie Thorne (nestleder)
Anette Narverud
Elin Stubberud
Kristin Fæhn (sokneprest til 13.2.15)
Per Erik K. Brodal (fung. sokneprest 13.2-1.8.)

Vararepresentanter
Vigdis Astrid Halden
Anne Grete Julie Støen Finstad
Kari Sannes
Thor Fredrik Hoff
Ole Kaarstad

Nytt menighetsråd fra 1. november:
Faste representanter
Morten Løberg Strand (leder)
Therese Thorne
Elin Stubberud (fellesrådsrepresentant)
Tina Fagerhus Brodal
Kristin Økseter
Heidi Hagen Låker (sekretær)
Hannah Agnethe Pold
Bjørg Juriks (nestleder, vara fellesrådet)
Stian Holger Koppergård Riise
Glenn Agung Hole
Lars Skagestad (sogneprest)

Vararepresentanter
Tove Schultzen Gjerdsø
Maria Eugenia Abarzua Holtheuer
Lars Christian Berg
Espen Sæther Alm
Patrick Antony Williamson

Menighetsrådet har hatt 8 møter og behandlet 75 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
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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

2.0 Administrasjon
Sokneprest
Sokneprest
Prost

Kristin Fæhn
Lars Skagestad
Øystein Magelssen

Prost

Kjell Ivar Berger

Kapellan
Vikarprest
Diakon
Kantor
Kantor
Kantor
Menighetspedagog
Kirketjener
Renholder
Renholder
Sangpedagog
Menighetsarbeider

Per Erik K. Brodal
Dag Arne Roum
Edel Merete Gervin
Beate Strømme Fevang
Jørn Fevang
Anders Eidsten Dahl
Eva Brekke Voss
Bent A. Møller
Bjørg Amundsen
Ottar Amundsen
Marianne Willumsen Lewis
Kristin Økseter

100% til 13.2.15
100 % fra 1.8.15
100 % (har deler av sin tjeneste i
Bragernes sokn ) til 31.8.15
100 % (har deler av sin tjeneste i
Bragernes sokn ) fra 1.9.15
100 % (fung. sokneprest 13.2-1.8.)
1.3.15 – 31.7.15
100 %
100 % (25 % menighetsfinansiert)
100 % (25 % menighetsfinansiert)
60 % (27 % menighetsfinansiert)
100 %
70 %
21 %
21 %
50.%
20 %

Albumgården og menighetshuset
Avd. leder
Odd Ringstad

100 %

Eldresenteret
Assistent
Kokk
Menighetsarbeider

20 %
100 %
26,7 %

Solveig Ringstad
Per Kristian Mortensen
Kirsten Inger Motzfeldt

Teamkoordinator for staben i 2015 har vært Jørn Fevang.
Frivillige på kontoret:
Anny Getz
Hanna Moen
Kristin Økseter (Adventsfestivalen og Åpen kirke)
Vibeke Meyer Schjelderup
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3.0 Statistikk fra kirkelig årsstatistikk
2015
2014
2013
Antall medlemmer:
7944
8185
8167
Antall døpte:
85
91
100
Antall døpte som bor i sognet
34
34
56
Antall konfirmerte:
71
57
53
Antall vielser:
27
22
30
Antall gravferder:
123
132
120
Antall gudstjenester i soknet:
249 *
141
153
Antall deltakere på
16082
15305
15030
gudstjenester:
Antall korgrupper
8
7
7
Antall konserter og
65
74
79
musikkandakter
Antall andre
4
2
3
kulturarrangementer:
Offer til egen virksomhet:
173025
187000
406678
Offer til andre:
196430
185588
190844
* Morgenbønn og middagsbønn er regnet som gudstjenester.

2012
8121
85
43
61
13
126
144
14560

2011
8079
98
54
59
27
130
159
15786

7
101

7
64

2

2

126 378
222 199

211 087
241 180

4.0 Årsmelding 2015 – visjon, mål og virksomhet
4.1 Visjon
Visjon for Bragernes menighet er
”Levende tro og inkluderende fellesskap”.

4.2 Menighetsrådets oppsummering
2015 har vært et fint år for menigheten med flere endringer. Menigheten har en faglig dyktig
og engasjert stab, samt en rekke entusiastiske frivillige som i felleskap får den daglige driften
til å gå rundt knirkefritt. Det har vært flere endringer i stab og frivillige i løpet av 2015. Vi har
fått ny sogneprest og prost, samtidig som noen frivillige som har bidratt med mye til
menigheten over flere år har måtte trekke seg litt tilbake på slutten av 2015. Vi har satt pris på
innsatsen til tidligere stab og frivillige og har ønsket nye krefter velkommen inn. 2015 var
også valgår for hele menighetsrådet. Valget har tatt opp mye tid for menighetsrådet og med
god valgoppslutning ble det gjennomført samtidig som kommunevalget. Noen av endringene
har utfordret oss underveis, men har forhåpentligvis gjort oss sterkere mot slutten.
Akuttovernattingen i samarbeid med Kirkens bymisjon ble avviklet tidlig på våren 2015.
Dette gikk veldig bra, men skapte noen utfordringer i forhold til utleievirksomheten. Vi er
allikevel glade for at et mer egnet tilbud for brukerne kom på plass rett etter at menighetsrådet
hadde stilt lokalene til disposisjon som en nødløsning også denne vinteren.
Bragernes har gjennom 2015 opprettholdt det gode arbeidet med barn, unge og musikkliv,
samtidig som vi har jobbet ytterligere med samarbeidet med de andre menighetene i byen.
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 2015.
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4.3 Gudstjenester og kirkelige handlinger
Gudstjenester Bragernes kirke
Bragernes menighet har siden 1.søndag i advent 2011 hatt ny gudstjenesteordning.
Gudstjenesteordningen omfatter en rekke vedtak vedrørende teologiske og praktiske sider ved
gudstjenesten. I 2014 ble denne gjennomgått og drøftet på to menighetsrådsmøter. I 2015
har det ikke vært evaluering av gudstjensteordningen.
Det arbeides kontinuerlig med å involvere flere og nye medarbeidere (medliturger) i
forberedelse og gjennomføring av gudstjenestene, særlig fra de yngre aldersgruppene. Når
barne- og ungdomskor medvirker, får disse også oppgaver som ministranter og medliturger.
Som et resultat av vår samarbeidsrelasjon med den koptiske kirken i Egypt, har det i 2015
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.
En har også dette året arrangert flere Evensong (fra anglikansk tradisjon). 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.
Hverdagsmesser, morgenbønn og middagsbønn
Hver tirsdag blir det nå arrangert hverdagsmesse med nattverd i Bragernes kl.12 – 12.15. Den
samler 10-15 personer hver uke.
Samtidig holdes det Middagsbønn på torsdager kl.12.-12.15 med musikk, tekstlesing, salmer,
gregoriansk sang og bønner. Her møtes det fra 3-8 personer.
På onsdager kl.08.15 er det morgenbønn i kirken, som har utgangspunkt i prestenes ukentlige
morgenmøte, men er åpen for alle. Noen ganger i semesteret erstattes morgenbønnen av
morgenmesse.
Landfalløya kapell
I 2015 ble det bare forrettet en gudstjeneste på Skjærtorsdag og avholdt 3 menighetsfester
med liten deltakelse.
Styret har bestått av Kristin Fæhn, Hanna Moen, Runar Løvaas, Harald Nøvik, Bjørg Wiik
Nilsen og Eli-Sofie Thorne.
Det ble gjort en henvendelse til menighetsrådene i Bragernes og Åssiden menigheter om
fremtidig bruk og vedlikehold av kapellet. Styret har derfor fra mai 2015 arbeidet med
avvikling av stiftelsen og avhending av kapellet.
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, samt deltar sammen med solister på andaktene
Juleaften og nyttårsaften.. 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.
Bispevisitas 2015
26. mai til 7. juni 2015 var det bispevisitas for alle menighetene i Drammen prosti med biskop
Per Arne Dahl. Dette var første gang en slik felles visitas ble gjennomført i vårt prosti. Flere
av arrangementene var felles for alle menighetene, men en dag var dedikert til hver menighet.
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Denne dagen møtte biskopen ansatte og frivillige i menigheten, i tillegg til at det var satt opp
et tema som stab og menighetsråd selv hadde valgt. For Bragernes menighet var tematikken
«Bragernes som hovedkirke og kulturarena», og det ble holdt et møte med representanter fra
ulike samarbeidspartnere og stab, samt biskopen og bispedømmets kulturrådgiver. Den
avsluttende visitasgudstjenesten ble holdt i Bragernes kirke søndag 7. juni.

4.4 Trosopplæring (0 – 18 år)
Menighetspedagog/trosopplæringsleder Eva Brekke Voss har ansvaret for dette arbeidet. Hun
ble sykmeldt november 2014. Ingeborg D Drange vikarierte ut året.
Dåpshilsener (1, 2 og 3 år)
Alle døpte i Bragernes menighet har fått tilsendt dåpshilsen på sin 1, 2 og 3-års dåpsdag.
Dette ble avsluttet i 2015.
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 54 invitasjoner
om denne teaterforestillingen i kirken – med rotter – og boller. 5 barn deltok fra oss.
Arrangementet ble avholdt i Bragernes kirke.
Førsteklasses (6 år)
Det var en times samling før gudstjenesten for 6 åringer. Det ble utdelt 11 bøker under
gudstjenesten.
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 11barn, 2 ansatte og 2 ulønnede voksne i på arrangementet i 2015..
LysVåken (10 – 11 år)
For LysVåken har vi et konsept med overnatting i kirken, skattejakt, øving av en
LysVåkensang Deltakerne deltar aktivt på gudstjenesten på søndagen. Innbydelse sendt til
129 barn. 12 deltok. Vikar Ingeborg D. Drange hadde ansvaret for dette arbeidet.
4-årsklubb og utdeling av ”Min egen kirkebok – 4 år”
Oktober 2014 var fireåringer med søsken og foreldre med på 4-årsklubben. Vi hadde 1
samling på menighetshuset og en oppdagelsesferd i kirken på lørdagen, (4 deltok) samt at vi
var med på Høsttakkefest i kirken søndag (13 deltok) hvor det var utdeling av ”Min egen
kirkebok”. Det ble delt ut 14 bøker
Kirkeskolen Sprell levende (6 – 10 år)
Året 2015 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.
År
Ant fra 1 klasse
Ant fra 2-3 klasse
antall hjelpeledere4-6 klasse
2104
16
18
9
2015 Vår:
19
14
0
2015 Høst
12
20
0
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Hallovenn (7 – 14 år)
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!" 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. Vikar Ingeborg D. Drange
deltok fra Bragernes sammen med 2 frivillige.
Miljømusikalen «Å så vakkert»:
Hvert 3. år går hele byen sammen om tiltaket «Å så vakkert» som er en miljømusikal for barn
fra 1.-7. klasse med artisten Hans Inge Fagervik. Denne gangen ble dette lagt under Drammen
Sacred Festival og kor fra Kongsberg og Svelvik samt barn fra andre religioner var også med.
Tiltaket består av fire øvinger og en konsert. Den 19. september ble dette fremført på Union
Scene med 50 barn. Fra Bragernes deltok ca 10 barn.
Konfirmasjonstiden
Totalt 69 konfirmanter fulgte konfirmantundervisningen gjennom konfirmantåret 2014/15.
Det ble holdt tre konfirmasjonsgudstjenester: lørdag 9. mai 2015 kl. 11.00 og 13.00 og søndag
10.mai kl. 11.00. 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. 37.579,-), samtalegudstjeneste og konfirmantfest. Hver konfirmant har også tjeneste
som ministrant (medhjelper) én gudstjeneste i løpet av året. 1 voksen konfirmant ble
konfirmert lørdag 7. november 2015 i forbindelse med markeringen av T. H. F. Kvernos 70årsmarkering.
Høsten 2015 begynte et nytt kull bestående av 55 konfirmanter (antall medlemmer på
årskullet: 50 døpte og 10 tilhørende). Av disse tilhører 49 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
6 ungdommer deltok på årets konfirmantleir, og fikk der både praktisk ledertrening og
undervisning. Det var også tilbud om LiV-kurs (leder i vekst) i samarbeid med KFUK/M og
de øvrige menighetene i Drammen, men ingen fra Bragernes menighet ønsket å delta på dette.

4.5 Dåpsopplæring
Knøtteklubb (0 – 3 år)
Knøtteklubben er et tiltak rettet mot familier m hjemmeværende barn 0 – 3 år på torsdager
Åpningstid er 10:00 – 13:00. Kl. 11:00 – 11:30 er det sangstund. Foreldrene/de pårørende
betaler kr 20 for frukt og drikke, men tar selv med niste. I 2015 var 84 barn innom
knøtteklubben
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Søndagsskolen
Søndagskolen har sine faste samlinger i kapellet under hver gudstjeneste, unntatt når det er
familiegudstjeneste, i høytider og ferier. I kirken er det også egen barnekrok og god plass til
barnevogner. Det har i 2014 vært totalt 6 søndagsskoleledere. Materiellet fra Norsk
Søndagskoleforbund, «Sprell levende», er en ressurs i arbeidet. I 2015 var det på vårhalvåret
13 samlinger, (84 barn og 23 voksne deltok)og på høsthalvåret 11 samlinger (68 barn og 24
voksne deltok)
Kontakt med barnehager
Før jul ble alle barnehagene i Bragernes invitert til barnehagegudstjeneste i Bragernes kirke.
(Fra 9 barnehager) 210 personer deltok på gudstjenesten.
Omvisning i kirken av barnehagegrupper
I 2015 har det vært 2 barnehager på omvisning i Bragernes kirke. Omvisningen pleier å vare
ca. ½ time.

4.6. Kirkemusikalsk virksomhet 2015
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

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 minores
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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 2015 var støttet av Drammen Kommune og Norsk Kulturråd. Mer enn 4500
mennesker besøkte konsertene i Bragernes kirke, desember unntatt.
Bragernes menighet var som tidligere år også i 2015 involvert i Johan Halvorsen Musikkfest,
kantor Anders Eidsten Dahl er styremedlem i musikkfestens styre. Festivalens
åpningskonsert, «spaserstokk-konsert» og lørdagskonsert ble holdt i Bragernes kirke.
Adventsfestivalen 2015
Adventsfestivalen er en av de store kulturbegivenhetene i vinterhalvåret. I 2015 ble festivalen
åpnet av prost Kjell Ivar Berger. Festivalen støttes økonomisk av Drammen Kommune og
Strøm Gundersen. Festivalen som helhet var godt besøkt med over 8000 mennesker innom
arrangementene mellom 1 søndag i advent og midnattskonserten 23. desember.
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.
4.6.1 Bragernes kirkes minores
Bragernes kirkes Minores er kirkens nye kortilbud for gutter og jenter i 1. klasse og året under
skolestart.
Medlemstall pr. 31.12.2015: 17 gutter og jenter
Koret startet opp 21. januar og hadde ukentlige øvelser à 40 minutter ut april måned.
Minores debuterte på familiemessen søndag 19 april. I tillegg sang koret på høsttakkefest og
lysmesse sammen med aspirantkorene.
Dirigenter: Beate Strømme Fevang og Jørn Fevang
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4.6.2 Gutteaspirantkoret
Året 2015 ble et svært aktivt år for aspirantene. 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)
Ragnhild Sandvold, Siv Hæreid, Gudrun Vassbø Skalstad, Britt Glienke, Elisabeth Horne,
Bjørg Juriks, Anthonie Oppsal Schnell
Dirigent Jørn Fevang er fast medlem av styret.
Akkompagnatør og medhjelper er Anders Eidsten Dahl. Helge Harila/ Marija Pavlovic Ex
Gavrilovic er korets sangpedagog.
Medlemmer / rekruttering
Aspirantkorets medlemstall har ligget på 3 gutter.
Samarbeid med Oslo domkirkes guttekor
Se guttekorets rapport.
Tur til Island
Se guttekorets rapport.
Overnatting i marka
Koret hadde overnattingstur til sportskapellet på Tverken i oktober.
Julemarked
Gutter/foreldre/foresatte gjorde en stor innsats under julemarkedet.
Sangpedagog
Helge Harila/Marija Pavlovic Ex Gavrilovic 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
Koret har sunget familiemesser sammen med guttekoret.
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 med jentekoret på Lysmesse og med
guttekoret julaften.
Årsprogram 2015:
Onsdag 21. januar:

Evensong.

Onsdag 18. februar:

Evensong på askeonsdag.

Onsdag 4. mars:

Årsmøte

Lørdag 11. april:

Guttekortreff med Oslo domkirkes guttekor.
Oslo domkirke hele dagen
Høymesse i Bragernes kirke sammen med Oslo
domkirkes guttekor. Evensong i Oslo på kvelden

Søndag 12. april:
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19. – 22. juni

Sommerturen 2015 Island

Onsdag 16. september

Evensong og opptak av nye gutter

Onsdag 14 oktober

Evensong

Fredag 23 - lørdag 24 oktober

Overnattingstur til Sportskapellet ved Tverken.

Søndag 15.november

Familiemesse I Bragernes kirke

Lørdag 28. november

Julemarked

Søndag 5. desember

Lysmesse

24 desember

Julegudstjeneste .

4.6.3. Guttekoret
Året 2015 ble et svært aktivt år for guttekoret. Det har vært holdt ca 42 ordinære øvelser, flere
konserter og en lengre tur.
Styret har bestått av: (styret er felles med aspirantkoret)
Gudrun Vassbø Skalstad, Siv Hæreid, Ragnhild Sandvold, Britt Glienke, Elisabeth Horne,
Bjørg Juriks, Anthonie Oppsal Schnell
Dirigent Jørn Fevang er fast medlem av styret.
Akkompagnatør og medhjelper er Anders Eidsten Dahl. Helge Harila/Marija Pavlovic Ex
Gavrilovic er korets sangpedagog.
Medlemmer / rekruttering
Medlemstallet 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
Vi fortsatte 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. 17.00.
Tur til Island
Guttekoret hadde tre dagers tur til Reykjavik i Island i juni. Koret sang høymesse i
Hallgrimskirkja og evensong i Laugarneskirkja.
Overnatting i marka
Koret hadde overnattingstur til sportskapellet ved Tverken i oktober.
Julemarked
Gutter/foreldre/foresatte gjorde en stor innsats under julemarkedet.
Sangpedagog
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Helge Harila var korets sangpedagog store deler av året. I desember hadde han permisjon og
Marija Pavlovic Ex Gavrilovic gikk inn i hans sted. Sangpdagog er muliggjort ved tilskudd
fra Menighetsrådet og fra Tunsberg bispedømme.
Gudstjenester og konserter
Guttekoret har sunget høymesser i Bragernes kirke i de islandske 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 var med på Adventsfestivalens
åpningskonsert. Koret sang gudstjeneste på julaften.
Årsprogram 2015:
Onsdag 21. januar:

Evensong.

Onsdag 18. februar:

Evensong på askeonsdag.

Onsdag 4. mars:

Årsmøte

Lørdag 11. april:

Guttekortreff med Oslo domkirkes guttekor.
Oslo domkirke hele dagen

Søndag 12. april:

Høymesse i Bragernes kirke sammen med Oslo
domkirkes guttekor. Evensong i Oslo på kvelden

19. – 22. juni

Sommerturen 2015 Island

Onsdag 16. september

Evensong og opptak av nye gutter

Onsdag 14 oktober

Evensong

Fredag 23 - lørdag 24 oktober

Overnattingstur til Sportskapellet ved Tverken.

Søndag 15.november

Familiemesse I Bragernes kirke

Lørdag 28. november

Julemarked / generalprøve konsert

Søndag 29. november

Handels Messias (herrestemmene)

Torsdag 10. desember

Konsert med jentekoret og ungdomskoret

24 desember

Julegudstjeneste .

4.6.4 Bragernes kirkes jenteaspirantkor
Medlemstall pr. 31.12.2015: 22 jenter og juni 2015: 31 jenter.
Antallet i koret har vært lavere i høst pga at det var spesielt mange 4 klassinger våren 2015.
Alle disse har gått over i jentekoret.
Styrets sammensetning:
Leder og sekretær: Anne Marie Eikmo
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Kasserer: Mette Flaten
Styremedlem: Therese Thorne / Laura Djupvik
Styremedlem: Anette Moulin
Dirigent Beate Strømme Fevang er fast medlem av styret
Komite julemarkedet:
Therese Thorne, Laura Djupvik og Ingunn Opsahl Madsen
Arrangementer i 2015:
Jenteaspirantkoret sang på familiegudstjeneste i februar med framføring av syngespillet om
Sakkeus «Mannen i treet». I mars sang koret på misjonsbasaren på menighetshuset i tillegg til
Evensong i Bragernes kirke. Siste helg i mai var koret på den årlige korturen til Tusenfryd og
Jeløya kirke med 31 jenter og 15 foreldre. Det var overnatting i Jeløya kirke og sang på
gudstjeneste søndag formiddag. I oktober sang aspirantkoret på Høsttakkefest, sammen med
det nystartede Minores, for 5,- og 6 åringer. Et av årets høydepunkter, var konserten i
Drammens teater med Maj Britt Andersen i slutten av oktober. Minores var også med på den
tradisjonsrike Lysmessen i desember. Som avslutning på året, sang koret på den første
gudstjenesten på Julaften
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. Jenteaspirantkoret, Jentekoret og ungdomskoret hadde et felles
foreldremøte/årsmøte torsdag 19. februar. Som tidligere år, hadde 4. klasse-jentene det siste
halve året i aspirantkoret, prosjekter i jentekoret i tillegg til noen torsdager med
noteopplæring.
Julemarkedet: Aspirantkorets foreldre hadde som tidligere år ansvar for juleverkstedet.
4.6.5. Bragernes kirkes Jente-og Ungdomskor
Medlemstall pr.31.12.2015 :

Jentekoret
: 42
Ungdomskoret: 26

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

Beate Strømme Fevang
Anders Eidsten Dahl
Marianne Willumsen Lewis

Arrangementer for jentekoret og ungdomskoret i 2015:
Jentekoret sang på familiemesse i mars og september. På familiemessen i september framførte
koret Må korsets tre slå rot «Sunniva-spillet» av Odd Johan Overøye. Koret sang evensong
både i april og november. Årets kortur, med 32 jenter og 11 foreldre, gikk til Göteborg med
overnatting i Åh Stiftsgård. I løpet av turen, sang koret både gudstjeneste og konsert i
Uddevalla kyrka. I november hadde jentekoret konsert i Drammens Teater sammen med
Wenche Myhre.
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Ungdomskoret hadde to ekstra øvelser på søndager dette året. I mars var ungdomskoret med
på Matteuspasjonen, og sang konsert både i Vestfossen og Bragernes kirke. I mai sang koret
på konfirmasjonsgudstjenester og i august på høymesse. Koret hadde sommerkonsert i Fjell
kirke i juni før den årlige korturen, som i 2015 gikk til Sveits. 24 jenter og 3 voksne/foreldre
var i Zürich og Basel og sang flere konserter og gudstjenester. Ungdomskoret hadde konsert
på allehelgensdag i Bragernes kirke som var et samarbeid med Buskerud begravelsesbyrå og i
desember sang ungdomskoret evensong.
Jentekoret og ungdomskoret hadde en felles musikal-konsert på Studioscenen i Drammens
teater i februar. Som en del av Adventsfestivalen, hadde korene en felles julekonsert sammen
med guttekoret i desember. Året ble avsluttet med sang av både jentekoret og ungdomskoret
på den siste gudstjenesten på julaften.
Året 2015 har vært svært innholdsrikt for jentekorene med ca 40 øvelser for hvert kor i løpet
av året. Ungdomskoret har i tillegg stilt opp med mindre grupper både i vielser,
konfirmasjonsgudstjenester, på Bragernes torg og julebord. Jentekoret har hatt 2
jentekorfester på menighetshuset. Som tidligere år, har 8. klassingene hatt prosjekter i
ungdomskoret i vårhalvåret. Jentekoret og ungdomskoret hadde et felles foreldremøte/årsmøte
sammen med aspirantkoret i februar. I høst var det for første gang et mer metodisk kurs i
noteopplæring 4 torsdager etter hverandre à 45 minutter for begge kor med Marija Pavlovic.
Julemarkedet: Som tidligere år, hadde Jentekorets foreldre ansvar for salg av kaker i tillegg til
kjøkkenet. Jenter fra ungdomskoret hadde ansvar for tombolaen.
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.
4.6.6. Bragernes kantori
Bragernes kantori har hatt et rikt korår i 2015. Årets første måneder var en intens
innstuderingsperiode for Bachs Matteuspasjonen. Verket ble framført sammen med Eiker
prosjektkor og Bragernes kirkes ungdomskor i 21. og 22. mars. Barokkonernes var orkester,
og solister var Dette var et stort musikalsk løft. Repertoaret på de forskjellige framføringene
har hatt ulik karakter og ulikt omfang. Det har gitt fin avveksling og varierte musikalske
utfordringer.
Høsten gikk i hovedsak med til innstudering av Händels Messias.
Korets dirigent og kunstneriske leder er kantor Jørn Fevang. Repetitør er Anders Eidsten
Dahl.
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 ca. 60 medlemmer
Konserter
Kantoriet framførte Messias av Händel som åpning av Adventsfestivalen 29. november.
Ungdomskoret, guttekorets herrestemmer, sammen satt orkester og solistene Tone Bråten,
Anne-Carolün Schlüter, Vidar Hellkås og Halvor Melien deltok.
Gudstjenester
Hele koret deltok på gudstjenestene 1. påskedag, 1. pinsedag, under høymesse ved Trond
Kvernos 70-årsdag 8. november og 1. juledag. Ved Kverno-jubileet var Terje Kvam
gjestedirigent.
I stedet for sommerkonsert sang koret under bispevisitashøymesse søndag 7. juni.
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Koret sang Drei Geistliche Gesänge av Mendelssohn. Eivind Berg spilte orgel og Sunniva
Fevang var solist.
Grupper fra koret har deltatt på 15 gudstjenester og tre onsdager i gregoriansk vesper i den
katolske kirken i adventstiden.
Koret har sunget evensong flere ganger i løpet av året.
Styret
Kantoriets styre har bestått av:
Trude Evenshaug
EvenGranberg
Mette Flaten
Anne-Grethe Finstad
Liv Brenna
Jørn Fevang
Arne Ivar Hoff-Andersen

leder fram til årsmøtet.
leder fra årsmøtet
styremedlem
varamedlem
kasserer
fast medlem
varamedlem

Årsmøtet ble holdt onsdag 25. mars 2015.

4.7 Foredrag
Kirkeforumskomitéen ble oppnevnt i 2013.
I 2015 var det to møter i vårsemesteret.:
Den 12. januar (som en del av fjorårets klimafestival) holdt leder i Norges naturvernforbund
Lars Haltbrekken et foredrag om: " Klimatrusselen-grunner til håp? Hva kan vi gjøre lokalt?"
Panelet bestod av leder av Drammen MDG Ståle Sørensen, tidligere leder i Norsk
tjenestemannslag Turid Lilleheie, prost Øystein Magelssen.
Den 13.april holdt professor Trond Berg Eriksen et foredrag om: "Menneskerettighetene- en
endelig løsning på alle moralproblemer?"
Begge de to arrangementene var godt besøkt.
Høsten 2015 ble brukt til å drøfte om vi skulle gå videre med dette, eventuelt på hvilken
måte.
Komiteen bestod i 2015 av Ole Briseid, Erik Dahlberg, Kristin Fæhn
Høsten 2015 holdt Idehistoriker Trond Berg Eriksen et foredrag om «Glassmaleriene i
Bragernes kirke». Dette var et samarbeid med Historielaget i Drammen. Ca 40 personer
deltok.

4.8 Diakoni
I 2015 har diakoniutvalget bestått av Morten Løberg Strand (leder), Bjørg Wiik Nilsen, Kari
Sannes, Anette Narverud og diakon Edel Gervin (sekretær). Sammen med den øvrige staben
og frivillige i menigheten har diakon og diakoniutvalg gjennomført både kontinuerlige og
enkeltstående diakonale tiltak.
Diakonien blir her beskrevet etter modell fra Plan for diakoni i Den norske kirke.
4.8.1 Nestekjærlighet
Bønnegruppen møtes hver tirsdag i kirken etter hverdagsmessen. Gruppen er åpen for alle,
og man ber for menighetens drift og aktiviteter, og for bønneemner som kommer inn.

Årsrapport 2015 - Bragernes menighet

17

Samtaletilbud. Diakon og prester har hatt mange samtaler med enkeltpersoner gjennom året,
både sjelesorg og sorgsamtaler med enkeltpersoner i kirken, i hjemmet, på aldersinstitusjoner,
sykehuset, fengselet eller på kirkekontoret.
Blomsterhilsen. Før jul delte vi ut blomster til alle som har mistet ektefelle i løpet av det siste
året. Dette er en endring fra tidligere år. Før har vi delt ut til gamle og syke.
Sorggrupper. I Drammen har vi et godt 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.
Allehelgensdag. Alle som hadde mistet en av sine nærmeste det siste året fikk innbydelse til
gudstjeneste, kirkekaffe, åpen kirke og konsert allehelgensdag. Navnene til alle de døde ble
lest opp i gudstjenesten, og det ble tent lys for hver i sær. Det var også mulig å delta på
”Kransebindingskurs” i Skoger kapell på lørdagen før Allehelgensdag. Dette er et tilbud for
hele Drammen prosti.
Åpen kirke har hatt sitt første hele år med åpne kirkedører 5 dager i uken, kl. 12:00 til 18:00.
Det ble i januar opprettet en 2-årig 20 % prosjektstilling til å administrere Åpen kirke. Vi har
hatt 15 frivillige som har vært kirkeverter i løpet av dette året. Noen har sluttet og nye
kommet til. Hver tirsdag er diakon tilgjengelig for samtale i tre timer og hver torsdag er prest
tilgjengelig i én time.
Åpen kirke hadde frivillige samlinger for konfirmantene 4 søndager på menighetshuset
kl.18:00-20:00 våren 2015. En gruppe kom en time før og lagde mat til resten av kullet. En
mobilfri brettspillkveld med en liten temabolk hvor konfirmantene selv valgte tema.
Frammøte: 33 første kveld.25 andre kveld.29 tredje kveld og 22 siste kvelden i mai.
Det har også vært to temakvelder for kirkevertene. Vi strikker og tar i mot strikkede lapper
som vi leverer videre til Ull&Omtanke Modum. De syr det sammen til lappetepper som blir
delt ut til kreftrammede. Vi har hatt to gratiskonserter dette året i Åpen kirke. I januar ble det
arrangert en gratis konsert med Anders Eidsten Dahl og Anne Stine Dahl, i august med
Frøydis Grorud. I 2015 ble orgelkonsertene lørdag kl.13:00 gratiskonserter, dette ved støtte av
Norsk kulturråd. Det ble avholdt 24 konserter. I 2015 var 7514 innom Åpen kirke, utenom
konserter, gudstjenester og andre arrangementer.
4.8.2 Inkluderende fellesskap
Gudstjenesten er menighetens hjerterytme og vår viktigste møteplass og fellesskap. Vi
ønsker at gudstjenefellesskapet skal oppleves inkluderende for alle. Frivillige
gudstjenesteverter ønsker folk velkommen og legger til rette. Konfirmantforeldre bidrar
dessuten med kaker til kirkekaffen, nos som også styrker fellesskapet.
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 beboere og andre kjenne seg velkommen
og inkludert både i kafeen og i våre aktiviteter.
Driftsbestyrere i Café Album er Solveig og Odd Ringstad.
Styret: Bjørg Wiik Nilsen (leder), Kirsten Motzfeldt, Hanna Moen, Kari Egerdahl
(beboerrepresentant) og diakon Edel Gervin (sekretær).
Økonomi: Middagsserveringen går bedre. Cafe Album følger budsjettet og har
tilfredsstillende god drift.
Aktiviteter i Café Album i 2015:
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Kafedrift med frokost og middagsservering
Arbeidsstue hver tirsdag og torsdag
Salgsmesse 4. og 5. november.
Hyggebingo annenhver fredag
Formiddagstreff annenhver fredag ved diakonen og Bjørg Wiik Nilsen.
I tillegg har vi hatt grillfest, julemiddag og juletrefest i kaféen.
Frokostklubben: Hver tirsdag. Frokost, samtale og fellesskap i kaféen.
Busstur i juni til Konnerud nye kirke og Landfallhytta.
Andre tilbud i Café Albums lokaler: Frisør, fotpleie, bokutlån og utleie av lokale til
foreninger og mindre selskaper.

Fellesmiddag
Fellesmiddager har blitt arrangert på menighetshuset hver 3 søndag i måneden kl.14:00 hele
året bortsett fra skolens ferier. Dette er et tilbud til alle om middag, kr.50,- pr person eller
150,- pr. familie. Antallet som deltar varierer fra 18 til 54.
«Etter skoletid»
I februar 2015 startet leksehjelptilbudet «Etter skoletid» opp i Bragernes menighetshus i
ungdomsrommet/lunsjrommet. Dette er leksehjelp kombinert med et måltid mat og sosialt
fellesskap med f.eks spill, bordtennis, film m.m.
Tiltaket er hver uke (følger skoleåret), på tirsdager vårsemesteret og så ble det byttet til
onsdager fra 13.00 – 15.30 på høsten.
Ansvar: Trosopplærer Eva B. Voss
Andre frivillige: En pensjonert lærer og en mathjelper
15-20 barn fra 4.-7.klasse.
Våren 27 barn påmeldt, 6 – 17 hver gang
Høsten 32 barn 12 – 25 hver gang
Dette er et populært tiltak, og det virker som det er et behov – både for å få hjelp til lekser og
det sosiale.
Videre vil det være ønskelig å rekruttere flere lærere og frivillige som kan være sosiale med
elevene f.eks sette i gang noen leker der de kan få beveget seg litt.
Påskeegget ble arrangert i menighetshuset på påskeaften, tradisjonen tro. Artist i år var
Håkon Paulsberg, som sang Prøysen på en ny måte. Mange frivillige bidro.
Fest for frivillige ble avholdt i mai. Aimi Wallumrød og Ingvild Græsvold stor for
kunstnerisk innslag og det ble servert pakistansk festmat. Knut Andersen og Dag-Arne Roum
hadde også innslag.
Babysang har vi hatt hver torsdag i skoleåret. Et inkluderende fellesskap for foreldre med
babyer, hvor man kan bli kjent med andre foreldre. Gratis og drop-in. Lunsj etterpå.
Samtalegruppe. Vi hadde en samtalegruppe i 2015, som møttes 10-12 ganger. Vi brukte
perlene i Kristuskransen som utgangspunkt for samtale og refleksjon.
Volleyball-laget Entusiastene er et sosialt volleyball-lag for kvinner over 60 år, i regi av Den
norske kirke i Drammen, med Marit Brattum Enger som primus motor. Laget samler 15
kvinner fra hele byen. Dette året har de hatt 30 treninger og flere sosiale samlinger. 21.mars
deltok de i sin første turnering på Hamar. De spilte fem kamper mot andre seniorlag fra
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Østlandsområdet.
4.8.3 Kamp for rettferdighet
 TV-aksjonen 2015 gikk til Regnskogfondet. 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.
 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. 37.579,-. Det var 63 bøssebærere og snittbeløpet per bøsse var kr. 596,-. I
tillegg kom det inn gudstjenesteoffer til fasteaksjonen på kr 1.381,- og øvrige gaver på
kr. 640,-.
 Gi det videre 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. Menighetsrådet støtter prosjektet økonomisk og med to frivillige
medarbeidere som har vakt hver fjerde uke.
 Amnesty-lys
Vi har satt frem et lys i kirken med piggtråd rundt, der vi synliggjør noen av
kampanjene til Amnesty og oppfordrer folk til å signere aksjoner.
 Kirkens Nødhjelps flyktningarbeid
Gjennom store deler av høsten hadde vi en innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelps
arbeid for flyktninger.
 Julegaveaksjon
Før jul hadde vi også i 2015 en julegaveinnsamling i samarbeid med Frelsesarmeen.
Mange bidro med gaver, og Frelsesarmeen hadde ansvar for utdelingen.

4.8.4 Vern om skaperverket
 Bragernes menighet er en grønn menighet. 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 er et av våre grønne prosjekt. En økologisk og innsektvennlig
kjøkkenhage hvor frivillige jobber og dyrker urter og grønnsaker til Café Album. I
Albumhagen har vi i løpet av sesongen hatt flere arrangement som kirkekaffe,
grillfest, knøtteklubb og kurs og arrangement sammen med hagelaget og besøk av
barnehager. Vi har dessuten hatt besøk av en gruppe fra introduksjonssenteret som har
gått på dyrkekurs der. De kom på ekspedisjon til vår hage for å lære mer, og for å delta
med praktisk arbeid. De lukte, vannet, tynnet og pinserte, og gjorde en stor innsats
sammen med oss. En fin dag med mye læring og nye vennskap
 Økologisk drift av Café Album. Minimum 15% av råvarene skal være økologiske.
 Klimafestivalen §112: Bragernes menighet var en tydelig bidragsyter i den første
klimafestivalen i januar 2015. Vi hadde klimagudstjeneste, klokkespillkonsert for
klima og «Grønn familielykke» om en grønnere hverdag på knøtteklubb og babysang.
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 Øko-uka. For andre år på rad har Bragernes menighet bidratt med arrangement i Økouka. Denne gangen gjennom «Åpen økologisk hage» og med temakvelden «Dyrk
byen» med foredrag om urban dyrking ved Helene Gallis.
 Det grønne hjørnet i kirkeposten, en fast spalte med klimarelatert stoff fra diakonen.

4.9 Misjon
Misjonsutvalget har bestått av Tore Severin Olsen(leder), Eldny Bjerke Bredde, Anne Grethe
Julie Støen Finstad og Morten Løberg Strand (fra menighetsrådet). Første november, da det
nye menighetsrådet trådte i kraft, gikk Eldny Bjerke Bredde og Tore Severin Olsen ut av
misjonsutvalget. Vi takker Eldny for hyggelig samarbeid og for et sterkt misjonsengasjement.
Jeg takker dere alle for årene jeg har fått være med i utvalget og for glede og engasjerende
samtaler om mange spennende temaer.
Avtalen med Misjonsalliansen skal egentlig fornyes skriftlig hvert år, men vi har nå, etter
samtale med Sverre Vik som er menighetsansvarlig i Alliansen, blitt enige om å la avtalen
løpe uten endringer inntil videre. Menighetsrådet ble informert om dette i høst.
Samarbeidsavtalen, som har tittelen «Mikrofinans i Ecuador», innebærer at alle innsamlede
midler går til mikrokreditlån til HIV-syke (disse faller utenfor Ecuadors egne støtteordninger),
fattige og andre trengende som har behov for hjelp til å starte et eget foretak slik at de kan
forsørge egen familie. Avtalen ligger på menighetskontoret. Den inneholder avsnitt om
tilgang til informasjonsmateriell, mulighet for besøk fra Alliansen (konfirmantundervisning
og evt. gudstjenester). Videre blir vi minnet om å be for Misjonsalliansens verdensvide
arbeid, både i gudstjenestene og hver for oss.
Konfirmantene hadde besøk fra Alliansen av Sverre Vik som først hadde en misjonssamling
med dem. Deretter arbeidet de med stoffet på egen hånd på den neste samlingen. Resultatet,
som var meget bra, ble så framført på en foreldrekveld.
I våres deltok vi på Den store felles misjonsbasaren som ble holdt i Bragernes Menighetshus.
Denne gangen var vi ikke sammen med Strømsø Menighet slik vi har vært de to siste årene.
De hadde ikke mulighet for å være med denne gangen.
Misjonsutvalget har fortsatt arbeidet med en sterkere integrering av misjonsinnhold i
menighetens ulike arbeidsområder: Forslag til fast forbønnsledd i gudstjenesten slik at
misjonsprosjektet vårt, forfulgte minoriteter, forfulgte kristne og den verdensvide kirke
nevnes hver søndag. Videre har utvalget delt ut bispedømmets skjema for hvordan de ansatte
oppfatter misjonsengasjementet ivaretatt i menigheten.
Vi har gjort avtale med Misjonsalliansen om at de utarbeider informasjon til menighetens
hjemmeside, og til en kortere informasjon til den digitale tavla i våpenhuset.
Samarbeidet med Misjonsalliansen er meget godt. Det er Sverre Vik som er vår
kontaktperson. Han sender fortløpende informasjon til staben som videresender til utvalget
gjennom lederen. Noe informasjon har også kommet direkte fra arbeiderne i Ecuador.
Menighetsrådets vedtatte innsamlingsmål på kr. 25 000,- ble nådd. Gjennom kirkeofringer,
lysgloben, misjonsbasaren og julemarkedet kom det inn kr 29 462, og det er med
takknemlighet og glede vi sender disse midlene til arbeidet i Ecuador. Vi takker alle som har
vært med på å nå målet, både gjennom forbønn og gaver.

4.10 Økumenisk arbeid
4.10.1 Vennskapskontakt med den koptisk-ortodokse kirke i Egypt
Ørkenmesser
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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 2015 blitt feiret såkalte
«ørkenmesser». Ørkenmessen er en oversettelse og tilrettelegging av Basilios-liturgien, som
brukes nettopp i Egypt.
Drivkreftene bak ørkenmessen er en rekke av Bragernes menighets ansatte og frivillige
medarbeidere, samt enkelte fra andre menigheter.
I 2015 ble det holdt 6 ørkenmesser i Bragernes kirke.
4.10.2 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 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.
4.11 Informasjonsarbeid
Menigheten informerer gjennom flere digitale kanaler og tradisjonelle informasjonsbærere:
Facebook, menighetens nettsider, infoskjerm i kirkens våpenhus, Kirke-epost (både
elektronisk og på papir), Kirkeposten, avisannonser og plakater.
Fellesredaksjonen
Fellesredaksjonen skal lede og koordinere menighetens informasjonsarbeid og har hatt denne
sammensetningen: Knut A. Andersen, leder, Vibeke M. Schjelderup, Per Erik K. Brodal, Tina
F. Brodal og Bent A. Møller. Det har vært noe avgang fra redaksjonen.
Kirkeposten
Kirkeposten kom ut fire ganger i 2015. Redaksjon: Knut A. Andersen, redaktør, Tina F.
Brodal, Lars Skagestad og Bent A. Møller. Annonser og distribusjon: Hanna Moen. Layout:
Øyvind Grøtting. Trykkeri: Trykk-service A/S.
Bladkorpset, som distribuerer Kirkeposten, består av vel 40 mennesker. Inntektene fra
annonser og gaver dekker en del av kostnadene til produksjon av Kirkeposten.
Kirke-epost
Kirke-epost er kommet i 48 utgaver og inneholder informasjon om arrangementer i kirkens og
menighetens regi de etterfølgende ti dagene (lengre periode ved ferie/høytider). En forstørret
utgave av Kirke-epost benyttes på kirkens og menighetens oppslagstavler. Knut A. Andersen
har stått for utformingen.
Facebook
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Menighetens side på Facebook gir hyppig informasjon om det som har skjedd og om
kommende arrangementer. Knut A. Andersen og flere i staben har produsert stoff her.
Nettsider
Menighetens nettsider gir hovedsakelig informasjon om kommende gudstjenester, konserter
og andre arrangementer.
Infoskjerm
En infoskjerm i våpenhuset gir oppdatert informasjon om aktiviteter i kirken og menigheten.
Annonser
Menigheten kunngjør konserter, møter og enkelte gudstjenester i avisene, hovedsaklig i
Drammen Tidende. Det som foregår i Bragernes kirke får relativt ofte redaksjonell omtale.

4.12 Bygninger
Bragernes kirke
Det har ikke vært utført arbeider av betydning utvendig eller innvendig i Bragernes kirke i
2015.
Sprekkdannelser i taket
Det er registrert sprekker i teglhvelvet ved en av søylene mot øst. Firmaet Rambøll foretok en
tilstandsanalyse i november. De konkluderer i sin rapport med at det meste av sprekkene har
oppstått lenge før 1992, - utifra foto fra 1992 som viser ganske like sprekker på samme sted.
Rambøll foreslår at det foretas regelmessige setningsmålinger av søylene i midtskipet i tiden
fremover. I første omgang bør det gjøres kontrollnivellement av søylene hvert år over en 3 års
periode. Man kan etter dette gjøre en ny vurdering av evt. tiltak.
Landfalløya kapell
Det har ikke vært noen aktivitet i Landfalløya kapell siden mai 2015 hvor det ble holdt
gudstjeneste. Det vil bli lagt ut for salg.
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.
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
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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
Kapellanen var bosatt i prestebolig i Hotvetveien 37c frem til september 2015. Etter dette har
ingen av prestene i Bragernes menighet tjenestebolig.
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5.0 Nøkkeltall fra regnskapet med årsdisposisjoner
Driftsregnskap
Regnskap
31.12.2015 Årsbudsjett
16000-16599 Brukerbetaling, salg, avgifter, leieinntekter
17000-17199 Refusjon fra staten
17600-17999 Andre refusjoner og overføringer

-6 452 582

-5 902 000

Avvik
budsjett
550 582

Regnskap
31.12.2014
-6 124 439

0

0

0

-6 000

-1 462 991

-1 364 648

98 344

-756 548

18000-18299 Tilskudd fra staten

-121 598

-27 000

94 598

-236 277

18300-18399 Tilskudd fra kommunen

-482 363

-422 500

59 863

-473 308

18400-18599 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd

-255 292

-252 000

3 292

-254 417

-822 486
-9 597 313

-660 000
-8 628 148

162 486
969 165

-862 195
-8 713 183

3 366 753

3 580 000

213 247

3 513 266

190 600

124 500

-66 100

264 374

12300-12999 Vedlikehold

1 170 675

1 133 000

-37 675

1 008 791

13400-13599 Refusjon fellesråd/menighetsråd

2 911 776

2 448 500

-463 276

2 500 591

13600-13999 Refusjoner til andre

1 318 648

1 338 648

20 000

574 664

249 010

205 000

-44 010

243 011

9 207 461

8 829 648

-377 814

8 104 697

-389 851

201 500

591 351

-608 487

-206 023

-100 000

106 023

-343 105

-206 023

-100 000

106 023

-343 105

18600-18799 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler

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

14000-14999 Tilskudd og gaver

Sum driftsutgifter:

Brutto driftsresultat:
19000-19099 Renteinntekter og utbytte

Netto finansinntekter/-utgifter:
15900

Avskrivninger

175 881

0

-175 881

175 881

19900

Motpost avskrivninger

-175 881

0

175 881

-175 881

Netto driftsresultat:

-595 874

101 500

697 374

-951 592

-1 038 717

-1 038 718

-1

-1 009 041

0

0

0

-40 397

-50 721

0

50 721

-81 700

-954 225
-2 043 664

-954 225
-1 992 943

0
50 721

-338 109
-1 469 246

482 160

482 159

-1

195 084

185 000

0

-185 000

112 028

1 409 283
2 076 443

1 409 284
1 891 443

1
-185 000

1 522 293
1 829 405

-563 095

0

563 095

-591 433

Interne finansieringstransaksjoner:
19300

Bruk av udisponert fra tidl. År (overskudd)

19400-19499 Bruk av ubundne fond
19500-19599 Bruk av budne fond
19600

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.563.095,-. Overskuddet skyldes generelt større
inntekter fra menighetens aktiviteter enn budsjettert. Bl.a. har konsertene innbrakt et bra
overskudd. Tildeling fra Lyches fond var ikke budsjettert. Utgifter til mat, strøm og
vedlikehold bygg ble betydelig lavere enn budsjettert.
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Balanse

31.12.2015

31.12.2014

endring

EIENDELER
Anleggsmidler
2210190

BRAGERNES ALBUMGÅRDEN VPS 023100008475

2250100

BRAGERNES MR. FLYGEL

2270120

BRAGERNES M.HUS EIENDOM KIRKEGT. 7

2270121

BRAGERNES M.HUS TOMT KIRKEGT. 7

2270191

BRAGERNES ALBUMGÅRDEN ALBUMSGT. 8

SUM ANLEGGSMIDLER

25 750,00

25 750,00

0,00

225 000,00

240 000,00

-15 000,00

1 226 424,00

1 267 305,00

-40 881,00

84 000,00

84 000,00

0,00

1 767 000,00

1 887 000,00

-120 000,00

3 328 174,00

3 504 055,00

-175 881,00

Omløpsmidler
2102104

BRAGERNES MR. KORTSIKTIGE FORDRINGER

433 145,99

640 188,00

-207 042,01

2102106

BRAGERNES MR. 2220.14.83690

518 618,21

126 420,50

392 197,71

2102107

BRAGERNES MR. KASSE KNØTTEKLUBBEN

2 000,00

2 000,00

0,00

2102132

BRAGERNES M.PLEIE 9015.16.89204

2 575 413,48

2 534 437,48

40 976,00

2102140

BRAGERNES CAFE ALBUM KASSE

600,00

600,00

0,00

2102142

BRAGERNES CAFE ALBUM 2220.20.20317

516 817,10

319 303,82

197 513,28

2102161

BRAGERNES ASPIRANTKOR 2220.21.84476

88 834,17

29 057,35

59 776,82

2102167

BRAGERNES JENTEKOR – KORTS.FORDRINGER

12 600,00

23 234,14

-10 634,14

2102168

BRAGERNES JENTEKOR 2220.20.45689

474 594,56

363 938,95

110 655,61

2102171

BRAGERNES GUTTEKOR DEBETOR

5 000,00

9 000,00

-4 000,00

2102172

BRAGERNES GUTTEKOR 2220.21.67814

199 726,59

158 566,82

41 159,77

2102176

BRAGERNES KANTORI KORTS. FORDRINGER

0,00

20 000,00

-20 000,00

2102177

BRAGERNES KANTORI 2220.21.84468

78 445,26

73 254,10

5 191,16

2102185

BRAGERNES S.ENSEMBLE 2220.20.45794

63 383,58

25 268,08

38 115,50

2102186

BRAGERNES S.ENSEMBLE KORTS.FORDRINGER

48 151,00

32 150,00

16 001,00

2102190

BRAGERNES ALBUMGÅRDEN KASSE

2102194

BRAGERNES ALBUMGÅRDEN 2351.71.82826

2102195

BRAGERNES ALBUMGÅRDEN KORTS.FORDR.

2102196

BRAGERNES ALBUMGÅRDEN 2220.16.49475

2102197

BRAGERNES ALBUMGÅRDEN 9015.17.22821

2102199
2131161
2131061

Til gode MVA. kompensasjon

1 000,00

1 000,00

0,00

2 508 457,87

2 457 773,86

50 684,01

303 686,40

573 876,88

-270 190,48

2 082 882,65

1 661 203,77

421 678,88

1 971 328,01

1 939 870,01

BRAGERNES SCHJELDERUP-EBBES

0,00

1 614 675,30

31 458,00
-1 614,00
675,30

BRAGERNES ASPIRANTKOR KORTS. FORDRINGER

0,00

78,00

-78,00

276 910,99

400 537,37

-123 626,38

SUM OMLØPSMIDLER

12 161 595,86

13 006 434,43

-844 838,57

SUM EIENDELER

15 489 769,86

16 510 489,43

-1 020 719,57

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
2510100

BRAGERNES MR. FOND LYCHE

-227 337,00

-80 000,00

-147 337,00

2510102

BRAGERNES MR. T. TOPLAKS KIRKEFOND

-75 919,33

-98 977,33

23 058,00

2510120

BRAGERNES M.HUS FOND LYCHE

-75 000,00

-75 000,00

0,00

2510199

BRAGERNES MR. FOND SCHJELDERUP-EBBES

2560100

BRAGERNES MR. DISPOSISJONSFOND

2560101

BRAGERNES MR. FOND ADV.FESTIVALEN

2560130

BRAGERNES MP. DISPOSISJONSFOND

2560140

BRAGERNES CAFE ALBUM DISPOSISJONSFOND

2560160

BRAGERNES ASPIRANTKOR DISPOSISJONSFOND

2560165

BRAGERNES JENTEKOR DISPOSISJONSFOND

0,00

-1 579 799,30

1 579 799,30

468 235,34

-99 063,10

567 298,44

-161 986,99

-161 201,49

-785,50

-2 761 911,70

-2 561 094,03

-200 817,67

-144 035,67

-127 388,62

-16 647,05

-42 340,09

-52 122,36

9 782,27

-353 952,56

-182 247,56

-171 705,00

Årsrapport 2015 - Bragernes menighet

26

2560170

BRAGERNES GUTTEKOR DISPOSISJONSFOND

2560175

BRAGERNES KANTORI DISPOSISJONSFOND

2560185

BRAGERNES S.ENSEMBLE DISPOSISJONSFOND

2560190

BRAGERNES ALBUMGÅRDEN DISPOSISJONSFOND

2590120

BRAGERNES M.HUS UNDERSKUDD

2590160

BRAGERNES ASPIRANTKOR UNDERSKUDD

2590175

BRAGERNES KANTORI UNDERSKUDD

2595100

BRAGERNES MR OVERSKUDD

2595160

BRAGERNES ASPIRANTKOR OVERSKUDD

2595165

-164 472,48

-160 053,92

-4 418,56

-94 671,30

-31 569,19

-63 102,11

-25 478,08

-20 576,08

-4 902,00

-4 045 939,54

-3 476 179,17

-569 760,37

0,00

239 667,36

-239 667,36

0,00

9 782,27

-9 782,27

59 330,84

0,00

59 330,84

-275 082,94

-11 156,77

-263 926,17

-49 411,45

0,00

-49 411,45

BRAGERNES JENTEKOR OVERSKUDD

-77 735,20

-171 705,00

93 969,80

2595170

BRAGERNES GUTTEKOR OVERSKUDD

-39 893,27

-4 418,56

-35 474,71

2595185

BRAGERNES S.ENSEMBLE OVERSKUDD

-66 363,00

-4 902,00

-61 461,00

2595190

BRAGERNES ALBUMGÅRDEN OVERSKUDD

-44 589,67

-534 075,09

489 485,42

2595199

BRAGERNES SCHJELDERUP-EBBES OVERSKUDD

2599100

BRAGERNES MR. AKT. VARIGE DRIFTSMIDLER

2599120

BRAGERNES M.HUS AKT. DRIFTSM.

2599190

BRAGERNES ALBUMGÅRDEN AKT. DRIFTSM.

SUM EGENKAPITAL

0,00

-34 876,00

34 876,00

-225 000,00

-240 000,00

15 000,00

-1 310 424,00

-1 351 305,00

40 881,00

-1 792 000,00

-1 912 000,00

120 000,00

-11 595 328,00

-12 810 010,10

1 214 682,10

-2 550 000,00

-2 530 000,00

-20 000,00

-2 550 000,00

-2 530 000,00

-20 000,00

-421 758,00

-355 225,00

-66 533,00

-46 317,99

-56 063,76

9 745,77

0,00

-240 000,00

240 000,00

Langsiktig gjeld
2310191

BRAGERNES ALB.G. INNSKUDD ALBUMSGT. 8

SUM LANGSIKTIG GJELD
Kortsiktig gjeld
2310100

BRAGERNES MR. KORTSIKTIGE FORPL.

2310120

BRAGERNES M.HUS KORTSIKTIGE FORPL.

2310140

BRAGERNES CAFE ALBUM KORTSIKTIGE FORPL.

2310165

BRAGERNES JENTEKOR KORTSIKTIG GJELD

-5 000,00

-28 146,19

23 146,19

2310170

BRAGERNES GUTTEKOR KORTSIKTIG GJELD

0,00

0,00

0,00

2310175

BRAGERNES KANTORI KORTSIKTIG GJELD

-45 248,00

0,00

-45 248,00

2310185

BRAGERNES S. ENSEMBLE KORTSIKTIGE FORPL.

-5 000,00

-17 000,00

12 000,00

2310190

BRAGERNES ALBUMGÅRDEN KORTS. FORPL.

0,00

-300 000,00

300 000,00

2327501

LEVERANDØRGJELD

SUM KORTSIKTIG GJELD

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

-801 117,87

-174 044,38

-627 073,49

-1 324 441,86

-1 170 479,33

-153 962,53

-15 469 769,86

-16 510 489,43

1 040 719,57
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Menighetsrådets vedtak for disponering av overskudd/underskudd
8100
8101
8102
8103
8105
8106
8107
8108
8109
8110
8121
8123
8111
8112
8113
8114
8115
8116
8117
8119
8120

Konfirmanter
Menighetsråd
Sommerkonserter
Orgelhalvtime
Adventsfestival
Telemann
Kirkemusikk
Åpen kirke
Kulturrådet
Menighetsblad
Minores
Bach kantate
Jentekor
Ungdomskor
Guttekor
Solistensemble
Albumgården
Menighetshus
Cafe Album
Kantori
Aspirantkor
Totalt disponert

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

3 537,46
55 561,76
9 792,25
24 966,61
168 785,40
3 220,00
2 224,33
31 636,45
50 000,00
20 564,00
12 295,00
30 000,00
65 172,38
12 562,82
39 893,27
66 363,00
28 616,56
15 973,11
69 349,91
59 330,84
49 411,45
563 094,60

Dekkes av Mr. disp.fond.
Avsettes til Mr. disp. fond
Overføres til 2016
Overføres til 2016
Overføres til 2016
Dekkes av Mr. disp. fond
Avsettes til MR disp.fond
Dekkes av MR disp.fond
Avsettes til MR disp.fond
Dekkes av Mr. disp.fond
Avsettes til Aspirant 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
Avsettes til albumg. Disp. fond
Avsettes Cafe Alb. Disp. fond
Dekkes av Kantori disp. fond
Avsettes til asp.kor disp. fond.
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