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1.0 Menighetsrådet
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 10 møter og behandlet 86 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
Vennskapsmenigheter
Komité for Åpen kirke
Prostirådet
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
Drammen kirkeforum

2.0 Administrasjon
Sokneprest
Prost
Kapellan

Lars Skagestad
Kjell Ivar Berger
Per Erik K. Brodal

100 %
100 %
100 %
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Diakon
Kantor
Kantor
Kantor
Menighetspedagog
Kirketjener
Renholder
Renholder
Sangpedagog
Menighetsarbeider

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 %
100 % (25 % menighetsfinansiert)
100 % (25 % menighetsfinansiert)
60 % (27 % menighetsfinansiert)
100 %
70 %
25 %
25 %
50.%
20 %

Albumgården og menighetshuset
Avd. leder
Odd Ringstad

100 %

Eldresenteret
Assistent
Kokk
Menighetsarbeider

20 %
100 %
27 %

Solveig Ringstad
Per Kristian Mortensen
Kirsten Inger Motzfeldt

Teamkoordinator for staben i 2016 har vært Jørn Fevang.
Frivillige på kontoret:
Anny Getz
Hanna Moen
Kristin Økseter (Adventsfestivalen og Åpen kirke)
Vibeke Meyer Schjelderup

3.0 Statistikk fra kirkelig årsstatistikk
2016
7848
94
56
24
119
245 *
15280
8
65

2015
7944
85
71
27
123
249 *
16082
8
65

2014
8185
91
57
22
132
141
15305
7
74

Antall medlemmer:
Antall døpte:
Antall konfirmerte:
Antall vielser:
Antall gravferder:
Antall gudstjenester i soknet:
Antall deltakere på gudstjenester:
Antall korgrupper
Antall konserter og
musikkandakter
Antall andre kulturarrangementer:
8
4
2
Offer til egen virksomhet:
233294 173025 187000
Offer til andre:
190793 196430 185588
* Morgenbønn og middagsbønn er regnet som gudstjenester.

2013
8167
100
53
30
120
153
15030
7
79

2012
8121
85
61
13
126
144
14560
7
101

2011
8079
98
59
27
130
159
15786
7
64

3
406678
190844

2
126378
222199

2
211087
241180
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4.0 Årsmelding 2016 – visjon, mål og virksomhet
4.1 Visjon
Visjon for Bragernes menighet er
”Levende tro og inkluderende fellesskap”.

4.2 Menighetsrådets oppsummering
2016 har vært et år fylt med både medgang og noen utfordringer for Bragernes menighet og et
nytt menighetsråd.
Bragernes menighet er et stort arbeidsfellesskap, bestående både av engasjerte, arbeidsomme
og faglig meget dyktige staber både av de rent kirkelige medarbeiderne og de som arbeider
innen driften av virksomheten i Albumgården. I tillegg til disse kommer det store korpset av
frivillige, på svært mange ulike områder, som bruker tid, krefter engasjement og kompetanse
til det beste for menigheten og kirken vår. Sammen driver disse gruppene en svært omfattende
aktivitet i menighetens regi, året igjennom.
Det har også i år vært noen utskiftinger og endringer blant både ansatte og frivillige
medarbeidere.
Som tidligere har også dette året vært preget av mange store og små begivenheter og
hendelser i menighetens liv.
Det store arbeidet med musikk- og kulturliv har vært videreført også i 2016. Menighetens
barne- og ungdomsarbeid har fortsatt å utvikle seg gjennom både de mange og blomstrende
koraktivitetene, det øvrige trosopplæringsarbeidet og menighetens årlige konfirmantopplegg.
Et spesielt høydepunkt mot slutten av året var åpningen av menighetens nye julekrybbe etter
spansk tradisjon, såkalt Belèn. Dette har vist seg å være et svært populært tiltak i
adventstiden.
Menighetens diakonale og utadrettede virksomhet har også fortsatt å utvikle seg, med både
vårt grønne engasjement, Åpen kirke og arbeid blant ulike grupper med diakonale behov.
Samtidig ser vi, mot slutten av året, at det ligger noen større utfordringer og endringer foran
oss på dette området.
Innen forvaltningen av menigheten sin økonomi og eiendommer har man møtt på nye
utfordringer. Menighetens inntekter i fra utleievirksomheten i Albumgården er nå blitt
skattepliktige. Dette er en ny situasjon både økonomisk og administrativt i forhold til en
økning av utgifter og arbeid med kontroll av selvangivelse og likning. Situasjonen innebærer
at man må se på den fremtidige utviklingen og forvaltningen av menighetens økonomi med
nytt blikk.
Samtidig videreføres det spennende arbeidet med planer for å finansiere og bygge et tilbygg
til Bragernes kirke.
Det har også vært endringer på noen andre områder av vår virksomhet. Menigheten har
inngått avtale om nytt misjonsprosjekt: Menighetsbygging i Estland, med NMS. Det populære
arbeidet med Kirkeforum, som har vært gjort av en frivillig gruppe i Bragernes menighets
regi, er nå flyttet opp til Drammen prosti og videreføres som prostirådets ansvar.
Menighetsrådet vil til slutt rette en stor takk til stabene og alle de mange frivillige som har
bidratt til både kontinuitet og vekst i Bragernes menighet sitt arbeid, på alle områder, i 2016.

4.3 Gudstjenester og kirkelige handlinger
Gudstjenester Bragernes kirke
Bragernes menighet har siden 1.søndag i advent 2011 hatt ny gudstjenesteordning. I 2016 har
det ikke vært evaluering av gudstjenesteordningen.
Det arbeides kontinuerlig med å involvere flere og nye medarbeidere (medliturger) i
forberedelse og gjennomføring av gudstjenestene, særlig fra de yngre aldersgruppene. Når
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barne- og ungdomskor medvirker, får disse også oppgaver som ministranter og medliturger.
Konfirmantene har en gudstjeneste hver hvor de deltar som ministranter.
Ørkenmesser – se punkt 4.10.1
En har også dette året arrangert flere Evensongs (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 (Bots- og bededag)
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.
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.
Hver torsdag kl.12-1215 er det Middagsbønn med musikk, tekstlesing, salmer, gregoriansk
sang og bønner. Her møtes det fra 3-8 personer.
Landfalløya kapell
Menighetsrådene i Bragernes og Åssiden ble våren 2015 enige om å selge Landfalløya kapell.
Et avviklingsstyre bestående av Bjørg Wiik Nilsen, Hanna Moen og Runar Løvås har hatt
ansvar for denne prosessen.
Landfalløya kapell ble solgt i februar 2016
Menighetsrådene i Åssiden og Bragernes er enige om fordeling av salgssummen, men inntil
hele prosessen er avgjort og Landfalløya kapell er slettet fra Brønnøysundregisteret vil
salgssummen stå i et fond.
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 er dessverre ikke 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 og ved
tilkalling.

4.4 Trosopplæring (0 – 18 år)
Menighetspedagog/trosopplæringsleder Eva Brekke Voss har ansvaret for dette arbeidet. Hun
ble sykmeldt første halvår. Kristin Økseter vikarierte i samme periode.
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 68 invitasjoner
om denne teaterforestillingen i kirken – med rotter – og boller. 6 barn deltok fra oss.
Arrangementet ble avholdt i Bragernes kirke.
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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 10 barn, 3 ansatte og 2 ulønnede voksne i på arrangementet 9-10 april 2016.
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. I 2016 ble dette ikke
gjennomført, da man arrangerte Lys Våken for den aktuelle årsgruppen i november 2015
under ledelse av vikar Ingeborg Drange.
4-årsklubb og utdeling av ”Min egen kirkebok – 4 år”
Oktober 2016 var fireåringer med søsken og foreldre med på 4-årsklubben. Vi hadde 1
samling på menighetshuset og en oppdagelsesferd i kirken på mandagen, (10 deltok) samt at
vi var med på Høsttakkefest i kirken søndag (15 deltok) hvor det var utdeling av ”Min egen
kirkebok”. Det ble delt ut 15 bøker
Kirkeskolen Sprell levende (6 – 10 år)
Året 2016 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
2015 Vår
2015 Høst
2016 Høst

Ant fra 1. klasse
19
12
4

Ant fra 2.-3. klasse
14
20
17

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. Eva Brekke Voss deltok fra
Bragernes sammen med 2 frivillige.
Konfirmasjonstiden
Totalt 54 konfirmanter fulgte konfirmantundervisningen gjennom konfirmantåret 2015/16.
Det ble holdt tre konfirmasjonsgudstjenester: lørdag 7. mai 2015 kl. 11.00 og 13.00 og søndag
8. mai kl. 11.00. I tillegg til de ordinære undervisningssamlingene i kirken, deltok
konfirmantene denne våren på konfirmant- og foreldremøtet i januar, temadag i krematoriet,
Kirkens Nødhjelps årlige innsamlingsaksjon (innsamlet beløp: kr. 41.611,-)
samtalegudstjeneste og konfirmantfest. Hver konfirmant har også tjeneste som ministrant
(medhjelper) én gudstjeneste i løpet av året.
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Høsten 2016 begynte et nytt kull bestående av 52 konfirmanter (antall medlemmer på
årskullet: 50 døpte og 9 tilhørende). Av de påmeldte konfirmantene tilhører 46 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 også dette året økonomisk for at ikke
egenandelen for konfirmantene skulle bli for høy. Mange av konfirmasjonstidens temaer ble
gjennomgått på konfirmantleiren, noe som medfører at det er månedlige 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
4 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
Babysang
Babysang har blitt et populært tilbud. Hver torsdag (unntatt i skolens ferier) samles ca 15
babyer med mor eller far til babysang i peisestua. Sang, regler, bevegelser, rytmer og farger er
gode stimuli for de minste, og foreldrene møter andre i samme livssituasjon og får et
fellesskap. Tilbudet er gratis og drop-in. Etter sangstunden er det felles lunsj og fri lek
sammen med Knøtteklubben i storsalen.
Knøtteklubb (0 – 3 år)
Knøtteklubben er et tiltak rettet mot familier med 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 nå ikke for frukt og drikke, men tar selv med niste. I 2016 var ca 25 barn innom
Knøtteklubben.
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 2016 vært totalt 7 søndagsskoleledere. Materiellet fra Norsk
Søndagskoleforbund, «Sprell levende», er en ressurs i arbeidet. I 2016 var det på vårhalvåret
13 samlinger, (50 barn og 23 voksne deltok) og på høsthalvåret 10 samlinger (45 barn og 29
voksne deltok)
Kontakt med barnehager
Før jul ble alle barnehagene i Bragernes invitert til å se på Julekrybben og delta på
barnehagegudstjeneste i Bragernes kirke. Her deltok de fleste i byen (9 stk), tilsammen 245
barn og 59 voksne. Videre har flere ansatte også vært på besøk i barnehagene.

4.6. Kirkemusikalsk virksomhet 2016
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.
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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
ble arrangert med inngangspenger pga endrede tilskuddsordninger fra Drammen kommune.
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, Ingeborg
Soot og Marija Pavlovic (se nedenfor)
Ansvarsområder:
Gudstjenester, begravelser og vigsler:
Jentekor, Aspirantkor og Ungdomskor, Minores:
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
Anders Eidsten Dahl

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
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 2016
har Marija Pavlovic 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 Marija
Pavlovic for de guttene som ønsker det. Også korenes turer har tatt mye tid for
kirkemusikerne.
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
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markedsføringen. Sommerkonsertene opplevd svakere publikumstilstrømning enn tidligere år.
Dette skyldes muligens at konsertrekken måtte ha en større del av inntektene fra billettsalg
enn tidligere år hvor konsertene var gratis. Drammen kommunes retningslinjer sier at kirkene
i Drammen ikke kan søke på frie kulturmidler, men Adventsfestivalen støttet
sommerkonsertserien i 2016. Orgelkonsertene i 2016 ble støttet av Fond for utøvende
kunstnere og Norsk Kulturråd.
Bragernes menighet var som tidligere år også i 2016 involvert i Johan Halvorsen Musikkfest,
Anders Eidsten Dahl er styremedlem i musikkfestens styre. Festivalens åpningskonsert,
«spaserstokk-konsert» og lørdagskonsert ble holdt i Bragernes kirke.
Adventsfestivalen 2016
Adventsfestivalen er en av de store kulturbegivenhetene i vinterhalvåret. I 2016 ble festivalen
åpnet av biskop Per Arne Dahl. Festivalen støttes økonomisk av Drammen Kommune,
Kirkelig Fellesråd og Strøm Gundersen. Festivalen som helhet var godt besøkt med over 8000
mennesker innom arrangementene mellom 1. søndag i advent og midnattskonserten 23.
desember.
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 nyeste kortilbud for gutter og jenter i 1 klasse og året
under skolestart. Koret startet opp januar 2015.
Medlemstall pr. 31.12.2016: 14 gutter og jenter
Koret hadde 25 ukentlige øvelser à 40 minutter i 2016.
Minores framførte Skapelsen av Egil Hovland på familiemessen i april. I tillegg sang koret på
høsttakkefest og lysmesse sammen med aspirantkorene.
Dirigenter: Beate Strømme Fevang og Jørn Fevang.
4.6.2 Gutteaspirantkoret
Året 2016 ble et svært aktivt år for guttekoret. Det har vært holdt ca 42 ordinære øvelser, flere
konserter og en lengre tur.
Styret er felles med guttekoret. Se denne rapporten.
Dirigent Jørn Fevang er fast medlem av styret.
Guttene har ikke hatt representant i styret dette året.
Akkompagnatør og medhjelper er Anders Eidsten Dahl. Marija Pavlovic er korets
sangpedagog.
Medlemmer / rekruttering
Guttekorets medlemstall har ligget på mellom 2 og 4 medlemmer. Vi ønsker oss stadig flere
gutter, og vi opplever en litt større rekruttering enn tidligere.
Tur til Riga
Guttekoret hadde tre dagers tur til Riga i juni. Turen hadde veldig god oppslutning. Koret
sang evensong i St. Gertruds kirke og høymesse i Riga Dom.
Overnatting i marka
Koret hadde en sosial overnattingstur til sportskapellet på Tverken både i vårsemesteret og i
høstsemesteret.
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Julemarked
Gutter/foreldre/foresatte gjorde en stor innsats under julemarkedet.
Sangpedagog
Marija Pavlovic er sangpedagog i koret. Sangpdagog er muliggjort ved tilskudd fra
Menighetsrådet og fra Tunsberg bispedømme. Sangpedagogen er svært viktig for korets
musikalske utvikling.
Gudstjenester og konserter
Aspirantene har sunget høymesser i Bragernes kirke, i kirkene i Riga nevnt lenger opp dette
året. Utover dette har koret sunget evensongs i Bragernes kirke flere onsdager kl. 18.15.
Opptak av nye gutter skjer ved en liten seremoni under evensongene. Guttene sang Lysmesse
med jenteaspirantene i desember og koret sang også gudstjeneste på julaften.
Årsprogram 2016:
Aspirantene var stort sett med på guttekorets aktiviteter. (se guttekorets program)
I tillegg sang aspirantene sammen med jenteaspirantene:
Søndag 4. desember Lysmesse i Bragernes kirke
4.6.3. Guttekoret
Året 2016 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
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. Marija Pavlovic er korets
sangpedagog.
Medlemmer / rekruttering
Guttekorets medlemstall har ligget litt i underkant av 20. Vi ønsker oss stadig flere gutter, og
vi opplever en litt større rekruttering enn tidligere.
Tur til Riga
Guttekoret hadde tre dagers tur til Riga i juni. Turen hadde veldig god oppslutning. Koret
sang evensong i St. Gertruds kirke og høymesse i Riga Dom.
Overnatting i marka
Koret hadde en sosial overnattingstur til sportskapellet på Tverken både i vårsemesteret og i
høstsemesteret.
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Julemarked
Gutter/foreldre/foresatte gjorde en stor innsats under julemarkedet.
Sangpedagog
Marija Pavlovic er sangpedagog i koret. Sangpdagog er muliggjort ved tilskudd fra
Menighetsrådet og fra Tunsberg bispedømme. Sangpedagogen er svært viktig for korets
musikalske utvikling.
Gudstjenester og konserter
Guttekoret har sunget høymesser i Bragernes kirke i kirkene i Riga nevnt lenger opp dette
året. Utover dette har koret sunget evensongs 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 vårkonsert sammen med Jentekoret og
ungdomskoret 24. april Herrestemmene var med på Allehelgenskonsert med ungdomskoret,
og de var også med på Bachs Juleoratorium ved åpningen av Adventsfestivalen. Hele koret
sang konsert 8. desember sammen med jentekoret og ungdomskoret. Koret sang også
gudstjeneste på julaften.
Årsprogram 2016:
Søndag 24 januar:
Onsdag 10. februar:
Fredag 19. – lørdag 20. februar
Onsdag 16. mars
Søndag 10. april
Onsdag 20. april
Torsdag 21. april
Søndag 24. april
23 – 26 juni
Onsdag 28. september
Søndag 6. november
Fredag 14. – lørdag 15. oktober
Søndag 13. november
Lørdag 26.november
Søndag 27. november
Onsdag 7. desember
Torsdag 8. desember
Julaften kl.15.00

Høymesse. Herrestemmer
Evensong
Overnattingstur til Tverken.
Årsmøte Gutte- og aspirantkoret.
Familiemesse kl. 11.00.
Vanlig øvelse
Ekstraøvelse før konsert med jentekoret og
ungdomskoret
Kl. 19.00 Vårkonsert med jentekoret og
ungdomskoret
Tur til Riga
Evensong i kirken.
Allehelgenskonsert. Herrestemmer.
Overnattingstur til Tverken.
Familiemesse i Bragernes kirke.
Julemarkedet på menighetshuset.
Adventsfestivalens åpningskonsert. Bachs
juleoratorium
Generalprøve med alle korene til konsert dagen
etter. Kl. 17.00 – 19.00
Julekonsert sammen med alle korene.
Julaftengudstjenestek l. 15.00. Frammøte

4.6.4 Bragernes kirkes jenteaspirantkor
Medlemstall pr. 31.12.2016: 20 jenter. I juni 2016: 25 jenter
Denne høsten var også 4.klasse-kullet stort, som alle sammen gikk over i jentekoret.
Styrets sammensetning:
Leder: Anne Marie Eikmo/Therese Thorne
Styremedlem: Anette Moulin/Heidi Håkonsen Hansen og Liv Lövenörn Lystad
Dirigent Beate Strømme Fevang er fast medlem av styret
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Komite juleverkstedet:
Ida Weum, Liv Lövenörn Lystad, Heidi Håkonsen Hansen og Ingunn Opsahl Madsen
Arrangementer i 2016:
Jenteaspirantkoret sang på familiegudstjeneste i februar med framføring av syngespillet
Noas Ark av Ivar Skippervold. I mars sang koret på den årlige misjonsbaseren på
menighetshuset og i april var aspirantene med på den store vårkonserten sammen med
jentekoret, ungdomskoret og guttekoret. Koret avsluttet semesteret med tur til Tusenfryd og
Elverum helgen 21.-22. mai. 22 jenter og 11 foreldre overnattet i Heradsbygd kirke og koret
sang i Elverum kirke på søndagen. I oktober sang aspirantkoret på Høsttakkefest, sammen
med Minores. Minores var også med på den tradisjonsrike Lysmessen 2. søndag i advent.
Jenteaspirantene sang på julemarkedet på menighetshuset og 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
torsdag 25. 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.31.12.2016 :
Jentekoret
: 40
Ungdomskoret: 22
Styrets sammensetning:
Leder
Toril Dammen,vårhalvåret / Aina Midtskogen, fra høsten 2016
Styremedlem
Aina Midtskogen, Tove Borgen, Marija Pavlovic (jentekoret)
Styremedlem
Heidi Låker, Toril Dammen (ungdomskoret)
Kor representant
Nina Stærnes, Oda Larsen
Dirigent og fast medlem av styret
Akkompagnatør
Sangpedagog

Beate Strømme Fevang
Anders Eidsten Dahl
Marianne Willumsen Lewis / Ingeborg Soot

Arrangementer for jentekoret og ungdomskoret i 2016:
Jentekoret sang på familiemesse i mars og september. I begynnelsen av juni sang jentekoret
sommerkonsert i Bragernes kirke, før koret reiste på den årlige korturen. 35 jenter og 12
foreldre, reiste til København med overnatting på Åkersberg Stiftsgård, syd i Sverige. I løpet
av turen, sang koret konsert i Ordrup kyrke, sammen med Det danske Pigekor.
Siste helg i november åpnet jentekoret juleoperakafèen i Børsen og samme dag sang jentene
på julemarkedet på menighetshuset.
Ungdomskoret hadde to ekstra øvelser på søndager dette året. I mars sang koret evensong og i
mai på konfirmasjonsgudstjenester. I juni sang ungdomskoret sommerkonsert i Bragernes
kirke før den årlige korturen, som i 2016 gikk til Wien. 19 jenter og 4 voksne/foreldre fikk
oppleve Wien i 4 dager, der jentene sang konserter i både Stephansdomen og Peterskirche.
Ungdomskoret hadde konsert på allehelgensdag i Bragernes kirke, sammen med
herrestemmene i guttekoret. Denne konserten var et samarbeid med Buskerud
begravelsesbyrå. 1. søndag i advent var ungdomskoret med på adventsfestivalens
åpningskonsert, der J. S. Bachs «Juleoratorium» og «Juleoratoriet for barn» ble framført.
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Jentekoret, aspirantkoret, ungdomskoret og guttekoret hadde en felles vårkonsert i april og i
oktober hadde jentekoret og ungdomskoret felles konsert på Studioscenen i Drammens teater.
Her framførte korene «The Sound of Music» med regi fra Buskerud teater og et band ledet av
Trond Nilsen. Som en del av Adventsfestivalen, hadde korene en felles julekonsert sammen
med guttekoret i desember. Året ble avsluttet med sang både av jentekoret og ungdomskoret
på den siste gudstjenesten på julaften.
Året 2016 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 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 torsd 25.februar. I løpet av vårhalvåret var det også et 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. Ingeborg Soot er vikar for Marianne
Willumsens elever på mandagene og fram til juni 2017.
4.6.6. Bragernes kantori
Bragernes kantori har hatt et rikt korår i 2016. Mye av vårsemesteret gikk med til å innstudere
Son of God Mass av Whitbourne. Denne ble framført som messe i juni sammen med Alfa
Trio: Hedvig Holst, saxofon, Lena Rist-Larsen akkordeon og Signe A. Domogalla, dans.
Repertoaret på de forskjellige konsertene har hatt ulik karakter og ulikt omfang. Det har gitt
fin avveksling og varierte musikalske utfordringer.
Høsten gikk i hovedsak med til innstudering av program for Tysklandstur og J. S. Bachs
juleoratorium.
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
Koret sang konsert med Leipzigrepertoaret en onsdag i september.
Kantoriet framførte Juleoratoriet av J. S. Bach 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. Det ble også framført
en barneforestilling av verket med skuespiller Hanna Brincker.
Tur til Leipzig
Koret var i september på tur til Leipzig. Koret var på byvandring og hadde opplevelser i de to
sentrale Bach-kirkene Nokolai og St. Thomas. Koret sang høymesse i kirken i Røtha.
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Gudstjenester
 Hele koret deltok på gudstjenestene 1. påskedag, Allehelgensdag og 1. juledag
 Grupper fra koret har deltatt på 15 gudstjenester og fire 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 2016.
Bragernes kirkes solistensemble 4.6.7
Bragernes kirkes solistensemble består av 12 sangere der de fleste arbeider med musikk på
heltid.
Dirigent er Jørn Fevang. Koret sang Johann Sebastian Bachs h-mollmesse i høymessen på 1.
påskedag sammen med orkesteret Barokkanerne.
Første søndag i advent sang koret Messe i f av Rheinberger på høymessen. En av sangerne i
koret, Helge Harila, dirigerte.
Koret sang også midnattskonsert lille julaften.

4.7 Bragernes kirkeforum - Foredrag
Kirkeforumskomitéen i Bragernes ble oppnevnt i 2013. I løpet av 2015 tok flere til orde for å
utvide arbeidet til å omfatte hele Drammen. Drammen prostiråd drøftet saken 7/3-16 og ble
enige om at Prostirådet tar ansvar for den videre drift av Drammen Kirkeforum. En har også
vurdert innmelding i Kirkeakademiene.
I 2016 var det totalt 4 møter, to på våren og to på høsten.
Komiteen har i år bestått av Ole Briseid, Erik Dahlberg, Tor Carlsen, Ivar Flaten, Lars
Skagestad og Kjell Ivar Flaten.
Mandag 18/1 Som en del av Klimafestivalen, foredrag ved Gen. sekr. Nina Jensen, WWF
Tema: Klimakrisen – hva gjør vi?
Mandag 14/3 Foredrag ved Inge Eidsvåg. Tema: «Godhetstyrraniet – hvordan tar vi imot
flyktningene?»
Mandag 19/9 Foredrag ved Morten Andreas Horn. Tema «Rett til dødshjelp?»
Mandag 28/11 Foredrag ved Halvor Moxnes. Tema: «Ikke rase, klasse eller kjønn. Glimt fra
nyere bibelforskning.
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4.8 Diakoni
Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling, og uttrykkes gjennom
nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet.
Disse fire områdene er naturlige inndelinger for presentasjonen av menighetens diakonale
virksomhet.
4.8.1 Nestekjærlighet (omsorg, sjelesorg, forbønn, stillhetsarbeid, hjelp til livsmestring)
Bønnegruppe 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.
Samtaletilbud. Diakon og prester har hatt mange samtaler med enkeltpersoner gjennom året,
både sjelesorg og sorgsamtaler med enkeltpersoner i kirken, i hjemmet, på institusjoner eller
på kontoret.
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 især. Det var også mulig å delta på
kransebindingskurs i Konnerud kirke lørdagen før Allehelgensdag. Dette er et diakonalt tilbud
for hele Drammen prosti som kalles «Blomster i sorgen».
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. Diakon Beate Schmidt er kirkens representant i styret i Sorg og omsorg.
Blomsterhilsen. Før jul delte vi ut blomster til alle som har mistet ektefelle i løpet av det siste
året. Ca. 40 personer fikk en blomst og mulighet til en prat, noe mange ønsket. Mange gruer
seg til den første julen alene, og mange ønsker seg en prat. Dette er en fin måte å vise omsorg
for sørgende på.
Prep-kurs
Prep kommunikasjonskurs for par ble gjennomført i februar 2016 i Konnerud kirke. Dette var
et tilbud for hele Drammen. Det var gode tilbakemeldinger fra deltakerne. 8 par deltok.
Åpen kirke
Åpen kirke har hatt sitt andre hele år med åpne kirkedører 5 dager i uken, kl. 12:00 til 18:00.
Høsten 2016 ble det besluttet at den 2-årige 20 % prosjektstilling til å administrere Åpen
kirke, skulle fortsette ut 2017. Vi har hatt 14 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. Fredager er kirketjener tilgjengelig
en time fra 12:00 til 13:00.
Det har også vært temakvelder for kirkevertene. Vi strikker og tar imot strikkede lapper som
vi leverer videre til Ull & Omtanke i Modum. De syr det sammen til lappetepper som blir delt
ut til kreftrammede Vi har hatt en gratiskonsert knyttet til Åpen kirke dette året. I januar ble
det arrangert en gratis konsert med fiolinisten Hjörleifur Valsson og kantor Anders Eidsten
Dahl. I september ble det arrangert en orgelvandring i Drammen der avslutningen var i
Bragernes kirke med presentasjon av Åpen kirke.
I 2016 fortsatte orgelkonsertene lørdag kl.13:00, som gratiskonserter, takket være støtte fra
Norsk kulturråd. Det ble også gjennomført Meditativ time ved pianisten Morten Golimo
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I løpet av 2016 var 8251 innom Åpen kirke, utenom konserter, gudstjenester og andre
arrangementer.
4.8.2 Inkluderende fellesskap (bygge fellesskap og tilhørighet, inkluderende holdninger og
forsoning)
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, noe 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 av Café Album er Solveig og Odd Ringstad.
Styret har bestått av Solveig og Odd Ringstad, Glenn Holde (MR-representant), diakon Edel
Gervin (leder), Kirsten Motzfeldt, Hanna Moen, Kari Egerdahl (beboerrepresentant og
sekretær).
Aktiviteter i Café Album i 2016:
 Kafedrift med frokost og middagsservering på hverdager.
 Arbeidsstue hver tirsdag og torsdag ved Kirsten Motzfeldt, produksjon av håndarbeid.
 Salgsmesse 2. og 3. november ved Kirsten Motzfeldt, salg av håndarbeider, kantine og
loddsalg. Inntekt: 60.000 kr.
 Hyggebingo annenhver fredag ved Hanna Moen og Tordis Skistad
 Formiddagstreff annenhver fredag ved diakonen og Bjørg Wiik Nilsen m.fl.
 Frokostklubben: Hver tirsdag. Frokost, samtale og fellesskap i kaféen.
 Busstur i juni til Norderhov kirke og Ringeriksmuseet.
 I tillegg har det vært arrangert grillfest, julemiddag og juletrefest i kaféen.
 Andre tilbud i Café Albums lokaler: Frisør, fotpleie, bokutlån og utleie av lokaler til
foreninger og selskaper.
Fellesmiddag
I løpet av våren ble det arrangert fire fellesmiddager på menighetshuset, hvorav én var i regi
av Klimafestivalen (i januar). Middagene var på søndager kl.14:00, og kostet 50 kr. per
person, eller maksimalt 150 kr. per familie. Etter sommeren har vi ikke hatt kapasitet til å
videreføre dette gode tiltaket.
«Etter skoletid»
Hver onsdag kl. 13.00-15.30 (i skoleåret) er det «Etter skoletid» i Bragernes menighetshus i
storsalen. Dette er et tilbud for barn i 4.-7.klasse. Her får de leksehjelp, et varmt måltid og
sosialt fellesskap med f.eks spill og bordtennis. Dette samler mellom 12 og 35 barn per gang.
Ansvar: Trosopplærer Eva B. Voss i samarbeid med flere frivillige.
Konsert tilrettelagt for eldre
I samarbeid med Johan Halvorsen Musikkfest og Drammen Kommune ble det også i år
arrangert en konsert i Bragernes kirke spesielt tilrettelagt for eldre. Konserten var gratis, og
det ble organisert skyss og ledsagere fra bo- og servicesentrene. Etter konserten ble det servert
kaffe og kake i kirkebenkene.
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Påskeegget ble arrangert i menighetshuset på påskeaften, tradisjonen tro. Birgitte Stærnes og
Martin Haug underholdte, prost Kjell Ivar Berger kåserte og mange frivillige bidro. Dette er et
diakonalt tilbud for hele Drammen prosti.
Fest for frivillige ble avholdt i mai. Sunniva Fevang og Jon Martin Høie stod for kunstnerisk
innslag og det ble servert pakistansk festmat.
Volleyball-laget «Entusiastene»: Et sosialt volleyball-lag for kvinner over 60 år. De samler
14 kvinner fra hele byen til tirsdagstrening i Gulskogenhallen (frem til sommeren 2016 var
treningen på Fjell skole). Laget deltok i sin andre turnering den 9.april i Skien. De stilte med
to lag og heiagjeng fra Strømsgodset menighet og konkurrerte mot andre seniorlag fra
Østlandsområdet.
30.mars ble Entusiastene tatt opp som medlem av Drafn ski- og ballklubb. Formålet var å få
bedre treningstid/sted, samt håp om å nyte godt av grasrotmidler. Laget er nå i regi av Den
norske kirke i Drammen og Drafn. Økonomi og drift av er dermed flyttet til Drafn. Som før er
Hanna-Karense Galleberg trener og kontaktperson er Marit Brattum Enger.
Strømsø Daghøyskole
Den norske kirke i Drammen fikk høsten 2016 prosjektmidler fra IMDI (Integrerings- og
mangfoldsdirektoratet) til å gjennomføre et kurs for asylsøkere som kalles daghøyskole. I
løpet av 7 uker har tilsammen17 asylsøkere vært innom daghøyskolen hver onsdag i Strømsø
menighetshus. Av disse fullførte 7 personer kurset (med max 10 % fravær). En diakon ansatt i
prosjektstilling og 4 medarbeidere har stått for kurset i tett samarbeid med diakonene i
menighetene i Drammen. De har undervist i ulike emner og flere menigheter har tatt imot
elever i en liten arbeidspraksis. Noen av elevene besøkte Bragernes Knøtteklubb og var med
på montering av julekrybben.
Målet er å søke opp midler for å drive daghøyskolen videre, med et nytt kurs til våren.
4.8.3 Vern om skaperverket
Bragernes menighet er en grønn menighet.
Som grønn menighet har vi ansvar for å være miljøbevisste i alt vi gjør, både i driften av
menigheten og i hva vi kommuniserer utad. I løpet av året har klimasituasjonen vært tema ved
både gudstjenester, formiddagstreff, knøtteklubb, babysang og på konfirmantleir.
Albumhagen er et av våre grønne prosjekt. En økologisk og innsektvennlig kjøkkenhage som
drives av frivillige med Bjørg Wiik Nilsen i spissen. Her dyrkes det blomster, urter og
grønnsaker til Café Album. I tilknytning til Albumhagen har vi i løpet av sesongen hatt flere
arrangement sammen med Hagelaget og Sopp og nyttevekstforeningen. Vi har hatt kirkekaffe,
grillfest, møter og besøk av barnehager. Albumhagen er en grønn perle midt i byen.
Klimafestivalen §112
Bragernes menighet var med på Klimafestivalen §112 også i 2016. Vi hadde klimamesse,
klokkespillkonsert, grønt innslag på knøtteklubb og babysang samt foredrag på
formiddagstreffet. Kirkeforum deltok også, med Nina Jensen på plakaten. Flere kirker i
Drammen var med på festivalen, som er åpen for alle organisasjoner og privatpersoner.
ØKOUKA.
For tredje gang har Albumhagen bidratt med arrangement i ØKOUKA. Denne gangen
gjennom «Åpen hage» og med kurs i «Konservering av grønnsaker» i samarbeid med Sopp og
nyttevekstforeningen.
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Det grønne hjørnet i kirkeposten, en fast spalte med klimarelatert stoff fra diakonen.
4.8.4 Kamp for rettferdighet
TV-aksjonen 2016
TV-aksjonen 2016 gikk til Røde kors. Bragernes menighet var ansvarlig for organisering av
innsamlingen i Bragernes bydel. Rodeleder Hanna Moen sørget for nok bøssebærere og fikk
dekket opp alle rodene. Takket være en stor innsats fra frivillige medarbeidere gikk både
planlegging og gjennomføring bra. Det kom inn ca 120 000 kr, i tillegg kommer kollekt og
vipps/sms/nettbank.
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 kr. 41.611,-. Det var 48 bøssebærere og
snittbeløpet per bøsse var kr. 866,-. I tillegg kom det inn gudstjenesteoffer til fasteaksjonen på
kr 4.770,-.
Ofring ved gudstjenester
Gjennom ofring på gudstjenester støtter vi mange veldedige, diakonale og ideelle
organisasjoner som kjemper for rettferdighet lokalt og globalt.
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. I
2016 ble 3-årskontrakten mellom Bragernes menighet og Kirkens Bymisjon fornyet.
Matinnsamling
Fra september har vi hatt matinnsamling til Frelsesarmeen. Det viser seg at Frelsesarmeen har
utfordringen med å få fylt opp lageret med nok varer til de 150 familiene som kommer til
matutdeling hver uke. Derfor har vi satt fram en kasse i våpenhuset hvor folk kan legge
langtidsholdbar mat, som Frelsesarmeen kommer og tømmer.
Julegaveaksjon
Før jul hadde vi også i 2016 en julegaveinnsamling i samarbeid med Frelsesarmeen. Mange
bidro med gaver, og Frelsesarmeen hadde ansvar for utdelingen. I år hadde vi denne
innsamlingen i Åpen kirke, slik at gaver kunne leveres til kirkeverten i kirkens åpningstider.
Dette fungerte godt.
Dette er fortsatt et populært tiltak, og dekker flere behov – både for å få hjelp til lekser og det
sosiale.
Videre er det fremdeles ønskelig å rekruttere flere lærere og frivillige som kan være sosiale
med elevene f.eks sette i gang noen aktiviteter der de kan få beveget seg litt.

4.9 Misjon
Bragernes Menighetsråd har i 2016 nedsatt et misjonsutvalg bestående av følgende
medlemmer:
Anne Grethe Julie Finstad, Leder, Morten Løberg Strand, Sekretær/ Representant fra
Menighetsrådet, Elin Stubberud, Representant fra Menighetsrådet og Vigdis Astrid Halden.
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Misjonsutvalgets oppgaver er knyttet til menighetens misjonsprosjekt som utvalget både
foreslår og forvalter for menighetsrådet.
Våren 2016 vedtok menighetsrådet å inngå avtale med det Norske Misjonsselskap, NMS, om
samarbeid om prosjektet «Menighetsplanting i Estland. Gjennom denne avtalen er Bragernes
Menighet med å støtte NMS sitt arbeid i 2 relativt unge menigheter i forstedene Mustamäe og
Saku, utenfor Estlands hovedstad Tallin. Prosjektet har spesielt fokus på å støtte
samarbeidsmenighetene i arbeidet med å reise nye kirkebygg.
For å skape oppmerksomhet om det nye misjonsprosjektet og misjonsarbeid generelt i
Bragernes Menighet har det vært avholdt flere arrangementer som misjonsutvalget har vært
ansvarlig for og utvalgets medlemmer har deltatt i og informert på flere arrangementer både
innen og utenfor menigheten.
 Deltagelse Misjonsbasaren 7.03.- 12.03.2016
 Arbeidet med nytt misjonsprosjekt. Menighetsrådet vedtok nytt prosjekt i møte 26.05.16.
 Misjonsutvalget deltok på Bok og strikkecafe 19.09. i NMS sine lokaler og orienterte om
menighetens nye misjonsprosjekt.
 Høymesse med undertegning av avtale om misjonsprosjekt 25.09. Kirkekaffe med
presentasjon av nytt misjonsprosjekt.
 Salmekveld 31.10. Roger Andreassen og Prost Kjell I Berger medvirket. Med bevertning
og innsamling. Populært.
 Misjonsgudstjeneste 20.11.
 Presentasjon av misjonsprosjekt på Hyggetreff i Cafe Album 9.12.
 Deltagelse på menighetens julemarked 26.11. utlodning.
Resultatet av innsamling til misjonsprosjektene i 2016 viser at menigheten har greid å nå de
avtalefestede forpliktelsene.

4.10 Økumenisk arbeid
4.10.1 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 resultat av vår samarbeidsrelasjon med den koptiske kirken i Egypt, har det i 2016
blitt feiret 6 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.
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
Metodistkirken.
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.
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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.
Kirkeposten
Kirkeposten kom ut fire ganger i 2016. Tina F Brodal har redaktøransvaret for Kirkeposten.
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-eposten (KE), et elektronisk nyhetsbrev med informasjon om hva som foregår i
kirken/menigheten og aktuelle arrangementer andre steder, sendes ukentlig til de som ønsker
å abonnere, deles ut til interesserte etter gudstjenestene, henges opp i montere ved kirken,
menighetshus og Café Album og er tilgjengelig på kirkens nettsider. KE sendes også
Drammen turistkontor og nettverket av turistkontakter. Sommeren 2016 lå både en norsk og
en engelsk versjon tilgjengelig for besøkende på turistkontoret. Pr. 31.12. mottok over 200
abonnenter KE elektronisk. KE vurderes som en hensiktsmessig informasjonskanal, i tillegg
til Facebook, nettsider m.v. Vibeke M Schjelderup hatt hovedansvaret for Kirke-eposten.
Facebook
Menighetens side på Facebook gir hyppig informasjon om det som har skjedd og om
kommende arrangementer. 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 byens aviser.
Samarbeid med Drammen kommune i et turistkontaktnettverk
Drammen kommune overtok funksjonen som turistkontor i 2016. I den forbindelse inviterte
kommunen til et samarbeidsmøte med aktuelle instanser og et turistkontaktnettverk er
opprettet. I tillegg til Drammen kommune deltar bl.a. Drammens Museum, Destinasjon
Drammen, Drammen Guideforening, Drammens Teater/Union Scene, hotellene og Bragernes
menighet. Kantor Beate Strømme Fevang og frivillig medarbeider Vibeke M. Schjelderup
representerer Bragernes. Formålet er å holde hverandre orientert og samarbeide der det er
naturlig med å gjøre de ulike tilbudene i Drammen kjent for turister og andre interesserte.
Samarbeidet med kommunen og øvrige aktører er viktig og gis prioritet.
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4.12 Bygninger
Bragernes kirke
I 2016 har det vært utført flere store arbeider i Bragernes kirke.
Restaurering av Adolph Tidemands altermaleri Oppstandelsen.
Oslo Konserveringsatelier utførte arbeidet over en 3-ukersperiode i oktober/november. De har
renset maleriet, strammet det opp og reparert rammen. For å beskytte maleriets bakside samt
gjøre evakuering enklere, ble det montert plastplater på rammens bakside. Skader på
alterrammens forgylling har blitt utbedret. Det har blitt utarbeidet en illustrasjon som viser
hvordan maleriet kan tas ned. Ved demonteringen ble det oppdaget at det befant seg
ytterligere ett maleri bak Tidemandmaleriet. Motivet var et gult kors på gradert, blå bakgrunn.
Dette maleriet ble trolig satt opp som en erstatning for Tidemandmaleriet da dette ble tatt ned
og lagret i gruvene på Kongsberg under krigen.
Oslo Konserveringsatelieret har noen bemerkninger til lyssettingen av maleriet: De
sidemonterte lyskasterne gir et sterkt gjenskinn og er ikke egnet. De anbefaler at det gjøres
noe med lyssettingen.
Der er laget en omfattende tilstandsvurdering og konserveringsrapport.
Kostnadene ved restaureringsarbeidet er dekket av Riksantikvaren.
Arbeidet ble utført i siste halvdel av oktober og var fullført til Allehelgenssøndag.
Lyssetting
Menigheten hadde også mottatt støtte fra Lyckefondet til lyssetting i hele kirkeskipet og koret.
Arbeidet ble utført av Bravida. Dette ble fullført og stod klart til 1. søndag i advent
27.november. Utvendig har det ikke vært utført arbeid av betydning.
Sprekkdannelser i taket
Det er ikke registrert endringer i sprekk dannelser i teglhvelvet ved en av søylene mot øst.
Det vil bli foretatt regelmessige setningsmålinger av søylene i midtskipet i tiden fremover.
Nytt lys i taket
Det har blitt montert lys i alle lysåpningene i kirkens tak. Dette gir bedre lys i kirkerommet,
bedre leselys i benkene og mer lys i midtgangen. Samtidig har det blitt ryddet noe opp i de
gamle el-installasjonene på loftet.
Landfalløya kapell
Landfalløya kapell ble solgt i februar 2016.
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.
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Ved kontorene har det blitt utført støymålinger for å sjekke lydtetthet for enkelte kontoret.
Noen tiltak er satt i gang – og flere vil bli vurdert i 2017
Husstyret har bestått av: Eli Sofie Thorne (leder), Egil Vedal, Kaye Westeng, Arild Lauritzen,
og Bjørg Juriks (Repr fra MR) Driftsleder møter i styret. Økonomileder møter ved behov.
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. Også Menighetshuset benytter fjernvarme.
Det er kjøpt inn nye bord med hjul – og stolene har fått nye trekk. I tillegg er det satt opp ny
garderobe.
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5.0 Nøkkeltall fra regnskapet med årsdisposisjoner
Økonomisk hovedoversikt driftsregnskap
Regnskap
Reg.
Oppr.
Avvik
31.12.2016 budsjett budsjett budsjett

Regnskap
31.12.2015

16000-16599

Brukerbetaling, salg, avgifter, leieinntekter

-6 617 986 -6 179 695

-438 291

-6 179 695

-6 452 582

17600-17999

Andre refusjoner og overføringer

-1 340 621 -1 208 692

-131 929

-1 208 692

-1 462 991

18000-18299

Tilskudd fra staten

-227 081

-137 000

-90 081

-137 000

-121 598

18300-18399

Tilskudd fra kommunen

-365 000

-471 000

106 000

-471 000

-482 363

18400-18599

Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd

-159 502

-260 000

100 498

-260 000

-255 292

18600-18799

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler

-2 737 073
-725 431
-11 447 263 -8 981 818

-2 011 642
-2 465 445

-725 431
-8 981 818

-822 486
-9 597 313

3 366 753

Sum driftsinntekter:
Utgifter:
11000-11999

Kjøp av varer og tjenester

3 802 821

3 418 585

384 236

3 418 585

12000-12299

Inventar og utstyr

801 278

474 000

327 278

474 000

190 600

12300-12999

Vedlikehold

956 379

948 000

8 379

948 000

1 170 675

13000-13399

Refusjon stat/kommune

579 079

0

579 079

0

0

13400-13599

Refusjon fellesråd/menighetsråd

3 129 154

2 674 841

454 313

2 674 841

2 911 776

13600-13999

Refusjoner til andre

1 123 880

1 176 693

-52 813

1 176 693

1 318 648

14000-14999

Tilskudd og gaver

365 350

155 350

210 000

249 010

10 757 940

210 000
8 902 119

1 855 821

8 902 119

9 207 461

Brutto driftsresultat:

-689 323

-79 699

-609 624

-79 699

-389 851

Renteinntekter og utbytte

-155 101

-130 000

-206 023

-155 101

-130 000
-130 000

-25 101

Netto finansinntekter/-utgifter:

-25 101

-130 000

-206 023

Sum driftsutgifter:

19000-19099

15900

Avskrivninger

19900

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat:

175 881

0

175 881

0

175 881

-175 881
-844 424

0
-209 699

-175 881

0
-209 699

-175 881
-595 874

0

0

-1 038 717

Interne finansieringstransaksjoner:

-634 725

19300

Bruk av udisponert fra tidl. År (overskudd)

-691 176

-691 176

0

-691 176

19500-19599

Bruk av budne fond

-130 000

0

-130 000

0

-50 721

19600

Bruk av disposisjonsfond

-678 767
-678 767
-1 499 942 -1 369 943

0
-129 999

-678 767
-1 369 943

-954 225
-2 043 664
482 160

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

128 081

128 082

-1

128 082

50 000

0

50 000

0

185 000

1 451 560
1 629 641

1 451 561
1 579 642

-1
49 998

1 451 561
1 579 642

1 409 283
2 076 443

-714 726

0

-714 726

0

-563 095

Driftsregnskapet viser et netto positivt driftsresultat på kr.844 426,- og et regnskapsmessig
overskudd på kr. 714 726,-. Menighetsrådet har fått mindre tilskudd fra kommune og fellesråd
i 2016 på grunn av endrede tilskudds forutsetninger (ca. kr. 200 000,-). Regnskapet er belastet
med skatt på husleieinntekter (Albumgården) for 2015 og 2016 med kroner 579 000,-.
Frafallet av nevnte inntekter og merutgifter vedrørende skatt er til dels veid opp av
merinntekter på billettsalg på konserter i kirken og midler fra salg av Landfalløya kapell på
ca. kr. 1 475 000,-, Spesielt det sistnevnte har bidratt til at menighetsrådet har gått med
overskudd i 2016.
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Balanse 31.12.2016
31.12.2016

31.12.2015

endring

EIENDELER
Anleggsmidler
2210190 BRAGERNES ALBUMGÅRDEN VPS 023100008475

25 750,00

25 750,00

0,00

210 000,00

225 000,00

-15 000,00

1 185 543,00

1 226 424,00

-40 881,00

84 000,00

84 000,00

0,00

2270191 BRAGERNES ALBUMGÅRDEN ALBUMSGT. 8

1 647 000,00

1 767 000,00

-120 000,00

SUM ANLEGGSMIDLER

3 152 293,00

3 328 174,00

-175 881,00

3 158 745,56

518 618,21

2 640 127,35

0,00

2 000,00

-2 000,00

30 065,01

0,00

30 065,01

2 598 016,48

2 575 413,48

22 603,00

600,00

600,00

0,00

2102142 BRAGERNES CAFE ALBUM 2220.20.20317

136 406,90

516 817,10

-380 410,20

2102161 BRAGERNES ASPIRANTKOR 2220.21.84476

115 522,83

88 834,17

26 688,66

2102168 BRAGERNES JENTEKOR 2220.20.45689

295 803,48

474 594,56

-178 791,08

2250100 BRAGERNES MR. FLYGEL
2270120 BRAGERNES M.HUS EIENDOM KIRKEGT. 7
2270121 BRAGERNES M.HUS TOMT KIRKEGT. 7

Omløpsmidler
2102106 BRAGERNES MR. 2220.14.83690
2102107 BRAGERNES MR. KASSE KNØTTEKLUBBEN
2102108 BRAGERNES MR. 1503.80.37134 (Vipps)
2102132 BRAGERNES M.PLEIE 9015.16.89204
2102140 BRAGERNES CAFE ALBUM KASSE

2102171 BRAGERNES GUTTEKOR DEBETOR

0,00

5 000,00

-5 000,00

229 787,69

199 726,59

30 061,10

2102177 BRAGERNES KANTORI 2220.21.84468

52 569,29

78 445,26

-25 875,97

2102185 BRAGERNES S.ENSEMBLE 2220.20.45794

21 007,12

63 383,58

-42 376,46

1 000,00

1 000,00

0,00

2102194 BRAGERNES ALBUMGÅRDEN 2351.71.82826

2 545 742,05

2 508 457,87

37 284,18

2102196 BRAGERNES ALBUMGÅRDEN 2220.16.49475

2 191 280,28

2 082 882,65

108 397,63

2102197 BRAGERNES ALBUMGÅRDEN 9015.17.22821

1 989 070,01

1 971 328,01

17 742,00

332 465,00

433 145,99

-100 680,99

5 001,31

12 599,00

-7 597,69

300,00

0,00

300,00

2137185 BRAGERNES S.ENS. KORTSIKTIGE FORDRINGER

10 000,00

48 151,00

-38 151,00

2137195 BRAGERNES ALBUMGÅRDEN KORT. FORDRINGER

69 835,50

303 686,40

-233 850,90

2102172 BRAGERNES GUTTEKOR 2220.21.67814

2102190 BRAGERNES ALBUMGÅRDEN KASSE

2137100 BRAGERNES MR. KORTSIKTIGE FORDRINGER
2137165 BRAGERNES JENTEKOR KORTSIKTIGE FORDRINGER
2137175 BRAGERNES KANTORI KORTSIKTIGE FORDRINGER

2131061 Til gode MVA. kompensasjon

609 288,43

276 910,99

332 377,44

SUM OMLØPSMIDLER

14 392 506,94

12 161 595,86

2 230 911,08

SUM EIENDELER

17 544 799,94

15 489 769,86

2 055 030,08

-222 337,00

-227 337,00

5 000,00

-75 919,33

-75 919,33

0,00

0,00

-75 000,00

75 000,00

2510166 BRAGERNES JENTEKOR FOND LYCHE

-20 000,00

-20 000,00

0,00

2560100 BRAGERNES MR. DISPOSISJONSFOND

73 171,82

0,00

73 171,82

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
2510100 BRAGERNES MR. FOND LYCHE
2510102 BRAGERNES MR. T. TOPLAKS KIRKEFOND (utsmykning)
2510120 BRAGERNES M.HUS FOND LYCHE

2560101 BRAGERNES MR. FOND ADV.FESTIVALEN

-257 986,99

-161 986,99

-96 000,00

-2 293 676,36

-2 293 676,36

0,00

2560140 BRAGERNES CAFE ALBUM DISPOSISJONSFOND

-153 385,58

-144 035,67

-9 349,91

2560160 BRAGERNES ASPIRANTKOR DISPOSISJONSFOND

-134 751,54

-42 340,09

-92 411,45

2560130 BRAGERNES MP. DISPOSISJONSFOND

2560161 BRAGERENS MINORES DISPOSISJONSFOND

-12 295,00

0,00

0,00

2560165 BRAGERNES JENTEKOR DISPOSISJONSFOND

-455 687,76

-353 952,56

-101 735,20

2560170 BRAGERNES GUTTEKOR DISPOSISJONSFOND

-204 365,75

-164 472,48

-39 893,27

-53 840,46

-94 671,30

40 830,84

0,00

-25 478,08

25 478,08

2560175 BRAGERNES KANTORI DISPOSISJONSFOND
2560185 BRAGERNES S.ENSEMBLE DISPOSISJONSFOND
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2560190 BRAGERNES ALBUMGÅRDEN DISPOSISJONSFOND

-4 606 528,21

-4 045 939,54

-560 588,67

2590120 BRAGERNES M.HUS UNDERSKUDD

65 537,84

0,00

65 537,84

2590140 BRAGERNES CAFE ALBUM UNDERSKUDD

77 386,43

0,00

77 386,43

2590160 BRAGERNES ASPIRANTKOR + MINORES UNDERSKUDD

31 936,49

0,00

31 936,49

185 006,41

0,00

185 006,41

2590165 BRAGERNES JENTEKOR
2590175 BRAGERNES KANTORI UNDERSKUDD
2590190 BRAGERNES ALBUMGÅRDEN UNDERSKUDD
2595100 BRAGERNES MR OVERSKUDD

44 107,80

59 330,84

-15 223,04

639 004,32

0,00

639 004,32

-1 732 024,06

-275 082,94

-1 456 941,12

2595160 BRAGERNES ASPIRANTKOR OVERSKUDD

0,00

-49 411,45

49 411,45

2595165 BRAGERNES JENTEKOR OVERSKUDD

0,00

-77 735,20

77 735,20

2595170 BRAGERNES GUTTEKOR OVERSKUDD

-24 591,50

-39 893,27

15 301,77

-1 089,92

-66 363,00

65 273,08

0,00

-44 589,67

44 589,67

-210 000,00

-225 000,00

15 000,00

2599120 BRAGERNES M.HUS AKT. DRIFTSM.

-1 269 543,00

-1 310 424,00

40 881,00

2599190 BRAGERNES ALBUMGÅRDEN AKTIVERING VARIGE DRIFTSM.

-1 672 000,00

-1 792 000,00

120 000,00

-12 283 871,35

-11 615 328,00

-668 543,35

2310191 BRAGERNES ALBUMGÅRDEN INNSKUDD ALBUMSGT. 8

-2 550 000,00

-2 550 000,00

0,00

SUM LANGSIKTIG GJELD

-2 550 000,00

-2 550 000,00

0,00

-1 675 072,30

-421 758,00

-1 253 314,30

-12 651,43

-46 317,99

33 666,56

0,00

-5 000,00

5 000,00

2310175 BRAGERNES KANTORI KORTSIKTIG GJELD

-41 700,00

-45 248,00

3 548,00

2310185 BRAGERNES S. ENSEMBLE KORTSIKTIGE FORPL.

-20 000,00

-5 000,00

-15 000,00

2310190 BRAGERNES ALBUMGÅRDEN KORTSIKTIGE FORPL.

-41 600,00

0,00

-41 600,00

2595185 BRAGERNES S.ENSEMBLE OVERSKUDD
2595190 BRAGERNES ALBUMGÅRDEN OVERSKUDD
2599100 BRAGERNES MR. AKTIVERING VARIGE DRIFTSMIDLER

SUM EGENKAPITAL
Langsiktig gjeld

Kortsiktig gjeld
2310100 BRAGERNES MR. KORTSIKTIGE FORPL.
2310120 BRAGERNES M.HUS KORTSIKTIGE FORPL.
2310165 BRAGERNES JENTEKOR KORTSIKTIG GJELD

2327501 LEVERANDØRGJELD
SUM KORTSIKTIG GJELD

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

-919 904,86

-801 117,87

-118 786,99

-2 710 928,59

-1 324 441,86

-1 386 486,73

-17 544 799,94

-15 489 769,86

-2 055 030,08

Menighetsrådets vedtak for disponering av overskudd/underskudd
BRAGERNES M.HUS UNDERSKUDD

65 537,84 Dekkes av menighetshuset disposisjonsfond

BRAGERNES CAFE ALBUM UNDERSKUDD

77 386,43 Dekkes av Cafe Albums disposisjonsfond

BRAGERNES ASPIRANTKOR + MINORES UNDERSKUDD
BRAGERENS JENTEKOR OVERSKUDD
BRAGERNES KANTORI UNDERSKUDD
BRAGERNES ALBUMGÅRDEN UNDERSKUDD
BRAGERNES MR OVERSKUDD
BRAGERNES GUTTEKOR OVERSKUDD
BRAGERNES S.ENSEMBLE OVERSKUDD
Sum disponert

31 936,49 Dekkes av aspirantkorets disposisjonsfond
185 006,41 Avsettes jentekorets disposisjonsfond
44 107,80 Dekkes av kantoriets disposisjonsfond
639 004,32 Dekkes av Albumgårdens disposisjonsfond
1 732 024,06 Avsettes menighetsrådets disposisjonsfond
24 591,50 Avsettes guttekorets disposisjonsfond
1 089,92 Avsettes ensembles disposisjonsfond
714 726,19
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Spesifisering av disponering overskudd/underskudd for MR
8100
8101
8102
8103
8104
8105
8106
8107
8108
8109
8110
8123

Konfirmanter
Menighetsråd
Sommerkonserter
Orgelkonserter
Reger 2016
Adventsfestival
Telemann
Kirkemusikk
Åpen kirke
Diakoni
Menighetsblad
Bach kantate

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

8 673,85
1 567 942,96
7,60
4 349,87
9 020,25
85 149,67
520,00
54 071,55
18 848,17
31 840,54
22 997,00
10 000,00

Dekkes av Mr. disp.fond.
Avsettes til Mr. disp. fond
Avsettes til Mr. disp. fond
Overføres til 2017
Overføres til 2017
Overføres til 2017
Avsettes til 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
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