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1.0 Menighetsrådet
Faste representanter
Ole Kristian Karlsen (leder)(fellesrådsrepresentant)
Pål André Lauritzen (sekretær/ vara fellesrådet)
Jannicke Døvre
Magne Bergland
Tina Fagerhus Brodal
Dag Arnold Gryting
Morten Løberg Strand
Eli-Sofie Thorne (nestleder)
Anette Narverud
Elin Stubberud
Kristin Fæhn (sokneprest)
Vararepresentanter
Vigdis Astrid Halden
Anne Grete Julie Støen Finstad
Kari Sannes
Thor Fredrik Hoff
Ole Kaarstad
Menighetsrådet har hatt 8 møter og behandlet 92 saker.
Det har vært avholdt 2 menighetsmøter.

Menighetsrådet har flere underutvalg hvor en fra rådet skal være representert:
Bragernes menighetssenter og menighetshus
Kirkeposten/informasjon
Webside/sosiale medier
Musikk- og kulturutvalg
Økonomiutvalg
Diakoniutvalg
Festkomité
Barne-, ungdoms- og trosopplæringsutvalg
Eldresenterets styre
Misjonsutvalg
Kirke- og utsmykningskomité
Kirkeforumskomité
Vennskapsmenigheter
Komité for Åpen kirke
Menigheten har sine representanter i følgende styrer:
Kirkens SOS i Buskerud - representantskapet.
Sportskapellet ved Tverken
Landfalløya kapell
Kirkens Bymisjon i Drammen - representantskapet
Kontakt for Kirkens Nødhjelp
Kontakt for Bibelselskapet
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2.0 Satsingsområder i 2013
I samsvar med handlingsplanen 2010-2013 har satsingsområdene for Bragernes menighet
vært følgende for 2013:
Gudstjenestelivet
Det ble 1.søndag i advent innført ny salmebok. Ut året ble det brukt både nytt og kjent stoff
fra ny salmebok. Det er blitt en økt bruk av koralter i gudstjenestene og rommet brukes også
mer fleksibelt. Dette er også gjort i tråd med intensjonen i gudstjenestereformen.
Tomasmesser ble holdt våren 2013, men prosjektet ble etter dette avsluttet og prostirådet ble
anmodet om å vurdere muligheten til å holde Tomasmesser på prostinivå. Korene involveres
jevnlig ved gudstjenestene.
Det har vært en svak oppgang i det gjennomsnittlige gudstjenestebesøket.
Trosopplæring og arbeid blant barn- og unge
Plan for trosopplæring ble våren 2013 fullført og godkjent. Det arbeides kontinuerlig med økt
rekruttering til søndagsskole, ledertrening og øvrige tiltak for barn og unge. Det er gjort et
godt arbeid med å knytte korene til gudstjenester der trosopplæringstiltakene er involvert.
Kirkeforum
Foredrag i kirkeforum ble holdt i 2013, og det har vært mange interessante foredragsholdere.
Kirkemusikalsk virksomhet
Rekrutteringen til jentekorene har vært enda bedre enn de foregående årene. Også guttekoret
har hatt en god rekruttering gjennom dette året, og det arbeides med en strategi for ytterligere
økning. Solistensemblet er utvidet fra 8 til 10 medlemmer, og det arbeides videre med en
utvidelse til 12. Det var flere korgrupper på gudstjenestene i 2013 enn i tidligere år
Diakoni og forvalteransvar
Det har vært arbeidet for å utvide åpen kirke.
Bragernes menighet er en ”grønn menighet”. Dette er konkretisert blant annet gjennom at
menigheten ved egne arrangementer tilstreber å bruke rettferdige og økologiske produkter. I
tillegg er det etablert en urte- og grønnsakshage mellom menighetshuset og Cafe Album.
Redusert stillingsressurs på diakonifeltet har medført at ønskede oppgaver ikke er blitt
realisert.
Misjon
Det er gjennomført gudstjenester med et spesielt fokus på misjon. I tillegg har
Misjonsalliansen deltatt på to samlinger for konfirmantene og på Lys Våken.
Målet med økning i inntekter til misjonsprosjektet ble nådd.
Bygg og eiendom
Arbeidet med lyssetting av kirken ble påbegynt høsten 2013. Det er bygget handicaptoalettet i
menighetshusets hovedetasje.
Informasjon og PR
Tilstedeværelsen på Facebook har økt i 2013. Det er blant annet opprettet egne grupper for
korene. Dette viser seg å være en meget effektiv informasjonskanal, noe som ikke minst kom
tydelig til uttrykk i forbindelse med debatten om kirkekutt høsten 2013. Det ble satt opp en
informasjonsskjerm i våpenhuset i Bragernes kirke. Tilbakemeldingene på denne har vært
svært positive. Skjermen ble finansiert av Adventsfestivalen.

3.0 Administrasjon
Sokneprest
Prost
Kapellan
Diakon
Trosopplæringsleder

Kristin Fæhn
Øystein Magelssen
Per Erik Brodal
Edel Merete Gervin
Ingeborg Danbolt Drange

100 %
40 %
100 %
100 %
100 % (sluttet 31.3.13)
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Kantor
Beate Strømme Fevang
Kantor
Jørn Fevang
Kantor
Anders Eidsten Dahl
Menighetspedagog Eva Brekke Voss
Trosopplæringsleder Eva Brekke Voss
Kirketjener
Bent A. Møller
Renholder
Bjørg Amundsen
Renholder
Ottar Amundsen
Albumgården og menighetshuset
Avd. leder
Odd Ringstad
Eldresenteret
Assistent
Solveig Ringstad
Kokk
Per Kristian Mortensen
Menighetsarbeider Kirsten Inger Motzfeldt

100 %
100 %
60 %
50 %
50 %
70 %
21 %
21 %
100 %
20 %
100 %
26,7 %

Teamkoordinator for staben i 2013 har vært Jørn Fevang.
Frivillige på kontoret:
Anne Grethe Julie S. Finstad
Anny Getz
Hanna Moen
Kristin Økseter (fra sommeren 2013. Adventsfestivalen og Åpen kirke)
Vibeke Meyer Schjelderup (fra november 2013)
Våren 2013 hadde vi to teologistudenter fra Menighetsfakultetet i 4 ukers praksis: Kristin
Økseter og William Grosås. Veileder var kapellan Per Erik K. Brodal. Vi hadde også en
kirkemusikerstudent fra KUN, Peter Vang, i én ukes praksis. Veileder var kantor Jørn Fevang.

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

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

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

2011
8079
98
54
59
27
130
159
15786
7
64
2
211 087
241 180
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5.0 Nøkkeltall fra regnskapet med årsdisposisjoner
Økonomisk hovedoversikt
Regnskap
31.12.2013 Årsbudsjett
16000-16599 Brukerbetaling, salg, avgifter, leieinntekter

Avvik
budsjett

Regnskap
31.12.2012

-5 894 524

-5 490 720

403 804

0

-500

-500

0

17600-17999 Andre refusjoner og overføringer

-734 767

-865 100

-130 333

-1 044 296

18000-18299 Tilskudd fra staten

-180 579

-54 000

126 579

-108 621

18300-18399 Tilskudd fra kommunen

-414 774

-414 500

274

-427 154

17000-17199 Refusjon fra staten

18400-18599 Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd

-5 475 923

-286 954

-300 000

-13 046

-287 627

-2 026 735
-9 538 333

-655 000
-7 779 820

1 371 735
1 758 513

-1 533 772
-8 877 393

3 296 645

3 451 920

155 275

3 158 789

181 970

170 000

-11 970

272 168

12300-12999 Vedlikehold

1 302 818

1 014 000

-288 818

836 721

13400-13599 Refusjon fellesråd/menighetsråd

18600-18799 Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler

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

2 539 908

2 758 800

218 892

2 815 660

13600-13999 Refusjoner til andre

540 000

661 500

121 500

777 649

14000-14999 Tilskudd og gaver

228 465

200 000

-28 465

245 214

8 089 806

8 256 220

166 414

8 106 200

-1 448 527

476 400

1 924 927

-771 193

-297 389

-238 000

59 389

-299 417

-297 389

-238 000

59 389

-299 417

Sum driftsutgifter:

Brutto driftsresultat:
19000-19099 Renteinntekter og utbytte

Netto finansinntekter/-utgifter:
15900

Avskrivninger

19900

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat:

175 881

0

-175 881

175 881

-175 881

0

175 881

-175 881

-1 745 916

238 400

1 984 315

-1 070 610

Interne finansieringstransaksjoner:
19300

-1 001 921

-1 001 921

0

-899 536

19400-19499 Bruk av ubundne fond

-23 000

-23 000

0

-91 000

19500-19599 Bruk av budne fond

-50 000

0

50 000

0

-1 169 710
-2 244 631

-1 169 710
-2 194 631

0
50 000

-1 486 383
-2 476 919

19600

Bruk av udisponert fra tidl. År (overskudd)

Bruk av disposisjonsfond

Sum bruk av avsetninger:
15300

311 810

311 810

0

899 536

15400-15499 Avsatt til ubunde fond

Avsatt til dekning tidligere år (underskudd)

0

0

0

125 677

15500-15599 Avsatt til bundne fond

1 727 007

506 648

-1 220 359

0

15600

1 137 773
3 176 590

1 137 773
1 956 231

0
-1 220 359

1 832 205
2 857 418

-813 957

0

813 957

-690 110

Avsatt til/Styrking av disposisjonsfond

Sum avsetninger:
15800/19800

REGNSKAPSMESSIG
OVERSKUDD/UNDERSKUDD
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Balanse
31.12.2013

endring

31.12.2012

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

25 000,00

25 000,00

0,00

255 000,00

270 000,00

-15 000,00

1 308 186,00

1 349 067,00

-40 881,00

84 000,00

84 000,00

0,00

2 007 000,00

2 127 000,00

-120 000,00

3 679 186,00

3 855 067,00

-175 881,00

Omløpsmidler
2102104

BRAGERNES MR. KORTSIKTIGE FORDRINGER

208 191,50

294 623,91

-86 432,41

2102106

BRAGERNES MR. 2220.14.83690

350 251,26

628 151,53

-277 900,27

2102107

BRAGERNES MR. KASSE KNØTTEKLUBBEN

2102132

BRAGERNES M.PLEIE 9015.16.89204

2102140

BRAGERNES CAFE ALBUM KASSE

2102142
2102161
2102167

BRAGERNES JENTEKOR - KORTSIKTIGE FORDRINGER

2102168

BRAGERNES JENTEKOR 2220.20.45689

2102171

BRAGERNES GUTTEKOR DEBETOR

2102172

BRAGERNES GUTTEKOR 2220.21.67814

2102176

BRAGERNES KANTORI KORTSIKTIGE FORDRINGER

2102177

BRAGERNES KANTORI 2220.21.84468

2102185

BRAGERNES S.ENSEMBLE 2220.20.45794

2102186

BRAGERNES S.ENSEMBLE KORTSIKTIGE FORDRINGER

2102190

BRAGERNES ALBUMGÅRDEN KASSE

2102194

BRAGERNES ALBUMGÅRDEN 2351.71.82826

2102195

BRAGERNES ALBUMGÅRDEN KORTSIKTIGE FORDRINGER

2102196
2102197

2 000,00

107,00

1 893,00

2 463 403,48

2 387 922,48

75 481,00

600,00

19 042,80

-18 442,80

BRAGERNES CAFE ALBUM 2220.20.20317

352 911,97

177 136,73

175 775,24

BRAGERNES ASPIRANTKOR 2220.21.84476

50 190,13

55 657,94

-5 467,81

8 062,00

34 500,00

-26 438,00

472 720,35

115 505,54

357 214,81

6 500,00

12 066,00

-5 566,00

155 276,52

180 312,08

-25 035,56

20 000,00

0,00

20 000,00

26 260,29

27 935,36

-1 675,07

5 476,08

33 012,12

-27 536,04

35 100,00

26 150,00

8 950,00

1 000,00

1 000,00

0,00

2 382 250,01

2 303 700,15

78 549,86

309 244,20

100 573,00

208 671,20

BRAGERNES ALBUMGÅRDEN 2220.16.49475

939 729,47

1 181 486,33

-241 756,86

BRAGERNES ALBUMGÅRDEN 9015.17.22821

1 885 501,01

1 827 727,01

57 774,00

2102199

BRAGERNES SCHJELDERUP-EBBES LEGAT 2220.22.41720

1 579 799,30

517 412,78

1 062 386,52

2131161

BRAGERNES ASPIRANTKOR KORTS. FORDRINGER

2131061

Til gode MVA. kompensasjon

0,00

781,00

-781,00

391 751,59

337 008,27

54 743,32

SUM OMLØPSMIDLER

11 646 219,16

10 261 812,03

1 384 407,13

SUM EIENDELER

15 325 405,16

14 116 879,03

1 208 526,13

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
2510100

BRAGERNES MR. FOND LYCHE

-10 000,00

0,00

0,00

2510120

BRAGERNES M.HUS FOND LYCHE

-75 000,00

0,00

0,00

2510140

BRAGERNES CAFE ALBUM FOND LYCHE

-45 000,00

0,00

0,00

2510199

BRAGERNES MR. SCHJELDERUP-EBBES LEGAT

-1 557 771,78

0,00

0,00

2530100

BRAGERNES MR. T. TOPLAKS KIRKEFOND

-125 677,33

-125 677,33

0,00

2530101

BRAGERNES MR. FOND ADV.FESTIVALEN

-176 598,11

-176 598,11

0,00

2530106

BRAGERNES MR. FOND LØPER

-1 000,00

-24 000,00

23 000,00

2560100

BRAGERNES MR. DISPOSISJONSFOND

0,00

-306 560,78

306 560,78

2560130

BRAGERNES MP. DISPOSISJONSFOND

-2 336 829,24

-2 561 094,03

224 264,79

2560140

BRAGERNES CAFE ALBUM DISPOSISJONSFOND

-127 388,62

-141 017,77

13 629,15

2560160

BRAGERNES ASPIRANTKOR DISPOSISJONSFOND

-53 276,17

-41 044,62

-12 231,55

2560165

BRAGERNES JENTEKOR DISPOSISJONSFOND

-146 257,95

-111 031,15

-35 226,80

2560170

BRAGERNES GUTTEKOR DISPOSISJONSFOND

-138 742,18

-104 495,89

-34 246,29
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2560175

BRAGERNES KANTORI DISPOSISJONSFOND

-31 774,36

-67 429,51

2560185

BRAGERNES S.ENSEMBLE DISPOSISJONSFOND

-20 576,08

-24 836,12

4 260,04

2560190

BRAGERNES ALBUMGÅRDEN DISPOSISJONSFOND

-2 688 179,17

-2 224 537,66

-463 641,51

2560199

BRAGERNES SCHJELDERUP-EBBES LEGAT DISP.FOND

0,00

-10 764,78

10 764,78

2590100

BRAGERNES MR. UNDERSKUDD

0,00

62 825,57

-62 825,57

2590120

BRAGERNES M.HUS UNDERSKUDD

26 336,47

146 969,99

-120 633,52

2590140

BRAGERNES CAFE ALBUM UNDERSKUDD

90 541,83

13 629,15

76 912,68

2590160

BRAGERNES ASPIRANTKOR UNDERSKUDD

1 153,81

0,00

1 153,81

2590175

BRAGERNES KANTORI UNDERSKUDD

205,17

35 655,15

-35 449,98

2595100

BRAGERNES MR OVERSKUDD

-348 736,07

0,00

-348 736,07

2595160

BRAGERNES ASPIRANTKOR OVERSKUDD

0,00

-12 231,55

12 231,55

2595165

BRAGERNES JENTEKOR OVERSKUDD

-322 360,45

-35 226,80

-287 133,65

2595170

BRAGERNES GUTTEKOR OVERSKUDD

-25 611,74

-46 146,29

20 534,55

2595185

BRAGERNES S.ENSEMBLE OVERSKUDD

0,00

-2 826,00

2 826,00

2595190

BRAGERNES ALBUMGÅRDEN OVERSKUDD

-220 544,10

-346 111,50

125 567,40

2595199

BRAGERNES SCHJELDERUP-EBBES LEGAT OVERSKUDD

-22 027,52

-506 648,00

484 620,48

2599100

BRAGERNES MR. AKTIVERING VARIGE DRIFTSMIDLER

-255 000,00

-270 000,00

15 000,00

2599120

BRAGERNES M.HUS AKT. DRIFTSM.

-1 392 186,00

-1 433 067,00

40 881,00

2599190

BRAGERNES ALBUMGÅRDEN AKTIVERING VARIGE DRIFTSM.

-2 032 000,00

-2 152 000,00

120 000,00

-12 034 299,59

-10 464 265,03

-1 570 034,56

-2 480 000,00

-2 480 000,00

0,00

0,00

-32 000,00

32 000,00

-2 480 000,00

-2 512 000,00

32 000,00

-107 215,50

-125 287,20

18 071,70

-18 535,00

-50 000,00

31 465,00

-240 000,00

-25 000,00

-215 000,00

-500,00

-5 500,00

5 000,00

-9 050,00

-7 066,00

-1 984,00

0,00

-30 000,00

30 000,00

-16 200,00

-1 185,80

-15 014,20

SUM EGENKAPITAL

35 655,15

Langsiktig gjeld
2310191

BRAGERNES ALBUMGÅRDEN INNSKUDD ALBUMSGT. 8

2310197

BRAGERNES ALBUMGÅRDEN OLSEN

SUM LANGSIKTIG GJELD
Kortsiktig gjeld
2310100

BRAGERNES MR. KORTSIKTIGE FORPL.

2310120

BRAGERNES M.HUS KORTSIKTIGE FORPL.

2310140

BRAGERNES CAFE ALBUM KORTSIKTIGE FORPL.

2310160

BRAGERNES ASPIRANTKOR KORTSIKTIGE FORPL.

2310165

BRAGERNES JENTEKOR KORTSIKTIG GJELD

2310170

BRAGERNES GUTTEKOR KORTSIKTIG GJELD

2310175

BRAGERNES KANTORI KORTSIKTIG GJELD

2310185

BRAGERNES S. ENSEMBLE KORTSIKTIGE FORPL.

2310190

BRAGERNES ALBUMGÅRDEN KORTSIKTIGE FORPL.

2327501

LEVERANDØRGJELD

-4 000,00

0,00

-4 000,00

0,00

-32 170,00

32 170,00

-415 605,07

-864 405,00

448 799,93

-811 105,57

-1 140 614,00

329 508,43

-15 325 405,16

-14 116 879,03

-1 208 526,13

SUM KORTSIKTIG GJELD

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Avdelinger i menigheten, med disponering av årets resultat.
8100
8101
8102
8103
8104
8105

Konfirmanter
Menighetsråd
Sommerkonserter
Orgelhalvtime
Halvorsenfestivalen
Adventsfestival

8107 Kirkemusikk
8108 Tomasmesse
8109 Kulturrådet 2013-14

Underskudd
Overskudd
Overskudd
Overskudd
Ingen aktivitet
Underskudd
Overskudd
Overskudd
Overskudd

9 213,36
379 610,11
400,23
2 991,07
0,00
40 396,62

Dekkes av MR disp.fond
Avsettes til MR disp.fond
Avsettes til MR disp.fond
Avsettes til MR disp.fond
MR disp.fond
Dekkes av MR fond
adv.festival
5 555,18 Avsettes til MR disp.fond
5 135,46 Avsettes til MR disp.fond
9 804,80 Overføres til drift 2014
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8110 Kirkeposten
Underskudd
8123 Bach kantate (prosjekt) Overskudd
8111 Jentekor
Overskudd
8112 Ungdomskor
8113 Guttekor

Overskudd
Overskudd

8114 Solist ensemble

Underskudd

8115 Albumgården

Overskudd

8116 Menighetshus

Underskudd

8117 Cafe Album

Underskudd

8119 Kantori
8120 Aspirantkor

Underskudd
Underskudd

8124 Schjelderup-Egges leg.

Overskudd

20 150,80 Dekkes av MR disp.fond
15 000,00 Overføres drift 2014
35 989,61 Avsettes til Jentekor
disp.fond
286 370,84 Overføres drift 2014
25 611,74 Avsettes til Guttekor
disp.fond
7 086,04 Dekkes av S.ensemble
disp.fond
220 544,10 Avsettes til Albumgård
disp.fond
26 336,47 Dekkes av Albumgård
disp.fond
90 541,83 Dekkes av Albumgårdens
disp.fond
205,17 Dekkes av Kantori disp.fond
1 153,81 Dekkes av Aspirantkor
disp.fond
22 027,52 Avsettes til S-E legat
disp.fond

6.0 Årsmelding 2013 – visjon, mål og virksomhet
6.1 Visjon
Visjon for Bragernes menighet er
”Levende tro og inkluderende fellesskap”.
6.2 Et rikt år med gode framtidsutsikter
Menighetsrådet har en stor og flott oppgave ved å sørge for «å vekke og nære det kristelige liv
i soknet, særlig at Guds ord kan bli rikelig forkynt». Hver gang vi åpner salmeboka og deltar i
sangen under gudstjenesten forkynnes Guds ord til oss, under lesning fra Skriften, gjennom
prestens tale, vår deltakelse i nattverden, tilstedeværelse under dåp, når korene synger og den
musikalske kunstneriske ramme bringer oss nærmere det kristne budskap, da «vekkes det
kristelige liv», ikke bare til en sanseopplevelse, men til aktiv gjerning for vår neste.
Trosopplæring har stått sentralt og en plan for denne er fullført. Statlige midler følger planen
og vår første ansatte trosopplæringsleder, Ingeborg Drange, har etter snart 2 år avsluttet sitt
arbeid i Bragernes menighet 1. april. Eva Brekke Voss har nå gått inn i denne oppgaven.
Idéen med planen er å tilstrebe et helhetlig pedagogisk opplegg for barn og unge fra 0-18 år.
Dette arbeidet er nå godt i gang. Den eksisterende undervisning i bl.a. søndagsskolen og
konfirmantforberedelsene er viktig. 8-10 barn samles hver søndag under gudstjenesten i
kapellet (Barnas kapell) for undervisning. 1400 mennesker var samlet i kirken til to
gudstjenester under årets konfirmasjon.
Vår korvirksomhet ved Beate og Jørn Fevang har passert en milepel og feiret sitt 20-års
jubileum. Dette ble markert ved en strålende konsert som fikk bred og positiv omtale i
lokalavisen. Ikke bare synger barna og ungdommen for oss, men de blir selv delaktig i
tekstene under øvelse og fremføring i kirken. Det er også trosopplæring. Det kan ikke gjentas
ofte nok at menigheten har en rik og levende sang- og musikktradisjon. Gudstjenestelivet
preges av dette foruten at vi kan nyte godt av alle konsertene som blir holdt også i 2013. Årets
adventsfestival hadde stor bredde og variasjon. Enkeltkonserter utenom dette som Brahms
Requiem og Vivaldi for barn gjorde ekstra inntrykk.
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Frivillighet er viktig for at menighetens arbeid skal bli utført. Frivillighetsfesten i år samlet
70 mennesker. Leder for Frivillighet Norge, Helen Bjørnøy, understreket i sin tale hvilken
ressurs de frivillige er, men vekket også til nytenkning når vi skal rekruttere yngre mennesker
i dag. På flere områder har fornyelse stått i fokus. 1. søndag i advent innførte menigheten den
nye salmeboken. På prostiplan har kirken i Drammen i samarbeide med Kirkens bymisjon
blitt engasjert i et nystartet prosjekt under tittelen Gi det videre, hvor menigheten forplikter
seg med økonomisk og personell-hjelp. Et senter er opprettet for å samle inn sportsutstyr ol.
for barn fra hjem som ikke har mulighet til å koste på barna sine utstyr for å delta i
sportsaktiviteter på linje med venner og kamerater.
Det faktum at Den norske kirke står overfor endringer og fornyelse i det den nå etter
Grunnloven ikke lenger er en statskirke, men en fri folkekirke, begynner etter hvert å trenge
inn i folks bevissthet. Menighetens Kirkeforum hadde i den forbindelse invitert direktør for
Kirkerådet, Jens Petter Johnsen, til å holde foredrag om temaet Den norske kirke- hva nå?
Noen historiske tilbakeblikk har vi også tatt i 2013. Vi markerte 100-årsjubileet for innføring
av kvinnenes stemmerett i Norge og 200-årsjubileet for Jørgen Moes fødsel. Han var
sogneprest i Bragernes menighet på 1860-tallet og tør være kjent som en nøkkelperson
sammen med Asbjørnsen for å samle norske folkeeventyr. Valg av nye medlemmer til
menighetsrådet fant sted samtidig med Stortingsvalget i høst.
Handlingsplanen, som ble vedtatt for noen år siden, har som motto «Levende tro-inkluderende
fellesskap». Dette er en god ledestjerne og årets virksomhet gir grunn til glede. Senhøstes er
det blitt arbeidet med å holde kirken åpen flere timer hver dag gjennom uka og vi ser dette ta
form nå. Det nye menighetsrådet har mange gledelige oppgaver å ta fatt på i 2014.
Ole Kristian Karlsen
Leder av menighetsrådet
6.3 Gudstjenester og kirkelige handlinger
Gudstjenester Bragernes kirke
Bragernes menighet tok i bruk den nye gudstjenesteordningen 1. søndag i advent 2011.
Strukturen i gudstjenesten ligger fast – slik det også er meningen. På det kirkemusikalske
området har fortsatt utprøvingen av noe ny liturgisk musikk, men har samtidig hatt et fokus på
ikke å bringe inn for mye nytt materiale.
Gudstjenesteordningen omfatter også en rekke vedtak vedrørende teologiske og praktiske
sider ved gudstjenesten, bl.a. nattverdens elementer. Menighetsrådet vedtok at det skulle være
glutenfritt nattverdbrød og hvit avalkoholisert nattverdsvin.
Biskopens godkjenning av Bragernes kirkes gudstjenesteordning gjelder i første omgang fram
til 31.12.2013.
Det er et ønske å trekke flere og nye medarbeidere (medliturger) inn i forberedelse og
gjennomføring av gudstjenestene. Som et ledd i dette har vi ved noen gudstjenester gjort bruk
av egne gudstjenesteutvalg. Det er også ved flere enkeltgudstjenester trukket inn flere
personer som medliturger.
Etter vedtak i menighetsrådet ble prøveordningen med Tomasmesser avsluttet, og det er sendt
en forespørsel til Prostirådet om dette er noe som kan organiseres på prostiplan.
Det ble feiret messe på Askeonsdag, med skriftemål, askevigsel og korstegning.
Ellers er det felles skriftemål fast en gang hver vår og høst, samt at dette er blitt en del av
Tomasmessenes ordning.
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I Bragernes kirke har det blitt avholdt 75 forordnede gudstjenester (2012: 79; 2011:82;
2010:84; 2009:80; 2008:73; 2007:72). I Landfalløya kapell: 3 gudstjenester totalt (2012: 7;
2011:11; 2010:12; 2009:10; 2008:12; 2007:16). Totalt ble det avholdt 143 gudstjenester,
hvilket også inkluderer morgengudstjenestene for prestene hver onsdag morgen gjennom
semesteret (2012: 144; 2011:159; 2010:149; 2009:130 og 139 i 2008 og 2007).
Tirsdagskvarter og morgenbønn
Hver tirsdag hele året igjennom er det tirsdagskvarter i kirken, kl.12-12.15, med musikk,
tekstlesning, salmer, gregoriansk sang og bønner. Oppslutningen om disse middagsbønnene
ligger på 10-15 fremmøtte. I fastetiden ble tirsdagskvarterene erstattet av en enkel
hverdagsmesse. Resten av året ble det holdt hverdagsmesse første tirsdag i måneden i stedet
for vanlig tirsdagskvarter.
Det er morgenbønn i kirken kl.8.15 som har utgangspunkt i prestenes ukentlige morgenmøte,
men er åpen for alle. Noen ganger i semesteret erstattes morgenbønnen av morgenmesse. Det
holdes morgenbønn også gjennom feriene.
Landfalløya kapell
I 2013 ble det forrettet 3 gudstjenester: Messe på Skjærtorsdag, Lucia-gudstjeneste for
Backeparken barnehage og gudstjeneste julaften.
Styret har som vanlig arrangert fire menighetsfester hvert semester. Oppslutningen om disse
torsdagsfestene kunne vært bedre. Et stort arbeid legges ned i det å skaffe gode talere og
sangkrefter til disse kveldene.
Det legges ned et betydelig arbeid og engasjement for vedlikehold og drift av kapellet. I 2013
hadde styret dugnad i området rundt kapellet. Gulvet inne i kirkerommet er blitt malt.
Styret leier ut kapellet til en eritreisk ortodoks menighet hver lørdag. Menigheten bruker også
noen fredager til korøvelse og noen mandager til styremøte.
The Redeemed Church, en kirke med utspring i Pinsebevegelsen i Nigeria, har i 2013 ikke
leid kapellet.
Styrets sammensetning: Eli-Sofie Thorne, Bjørg Wiik Nilsen, Hannah Moen, Runar Løvaas,
Harald Nøvik og Kristin Fæhn.
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.
Frieda Rojahn spiller fast ved alle andaktene, kantorene ved nattverdgudstjenestene. Høsten
2013 gikk Frida Rojahn ut i permisjon og Ole Kristian Karlsen har overtatt for henne i denne
perioden.
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.
Dåp
Dåp: 105, der 56 var fra Bragernes (2012: 85/43; 2011:98/54; 2010:94/55; 2009:108/52;
2008:104/58; 2007:84/45; 2006:97/54). En god økning fra året før.
Mange fra andre menigheter ønsker dåp i Bragernes, og vi tar imot så langt kapasiteten
rekker.
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Konfirmasjon
Konfirmerte i 2013: 53 ungdommer (2012: 63/59; 2011:59/57; 2010:70; 2009:63; 2008:63;
2007:40). Av disse tilhørte 52 Bragernes menighet (se for øvrig p. 6.5).
Vigsler
Antall vigsler for 2013 var 30, hvorav 10 par var hjemmehørende i soknet. (2012: 13/3;
2011:27/7; 2010:15/3; 2009:29/5; 2008:29; 2007:32 og 2 bodde i soknet). Det ble også holdt
én forbønn for borgerlig inngått ekteskap.
Gravferder
Det ble gravlagt 120 personer i Bragernes menighet (2012: 126; 2011:130; 2010:112;
2009:123; 2008:120; 2007:105; 2006:144).
6.4 Trosopplæring (0 – 18 år)
Tidligere trosopplæringsleder Ingeborg Danbolt Drange har gjort et stort arbeid med
trosopplæringsplanen som det står respekt av, og rapporten for 2013 er godkjent av biskopen
etter mindre justeringer. Bragernes menighet er nå i gjennomføringsfasen.
Er du interessert i utfyllende informasjon om trosopplæringsplanen, kontakt
menighetspedagog/vikar for trosopplæringsleder Eva Brekke Voss.
Babysang
De minste blant oss og deres omsorgspersoner har fått bidra i et sangglad fellesskap. I alt var
15 små barn innom Babysang i Bragernes menighetshus i løpet av 2013. Det ble holdt to kurs,
hver på hhv 6 og 8 samlinger på torsdager, samtidig med Knøtteklubben. Ti av deltakerparene meldte seg på hele kurset, mens de øvrige droppet innom. Diakonvikaren fikk god
praktisk hjelp av MF-praktikant Elena Holand-Sevrukova med egen baby. Musikk fra livets
begynnelse og samspillet mellom foreldre og barn står i høysetet, men også det sosiale
fellesskapet som foreldrene knytter seg i mellom har stor verdi. Dessuten får babyene etter
hvert også større bevissthet ovenfor hverandre. Fremtidens utfordringer er å gjøre babysang
til et enda klarere lavterskeltilbud og samtidig beholde kursstatusen på tiltaket.
Dåpshilsener (1, 2 og 3 år)
Alle døpte i Bragernes menighet har vanligvis fått tilsendt dåpshilsen på sin 1, 2 og 3-års
dåpsdag. I 2013 har vært umulig å hente ut lister med dåpsdatoer, navn og adresser fra
Kardinal, så dette arbeidet har midlertidig ligget nede. Menighetspedagog Eva Brekke Voss
har ansvaret for dette arbeidet.
Kirkerotteteater (5 år)
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. 9 barn deltok fra oss på
fellestiltaket for alle menighetene i Drammen. Arrangementet ble avholdt i Bragernes kirke.
Førsteklasses (6 år)
Tidligere har 6-åringer fått en gave på Høsttakkefesten, denne gangen inviterte vi til en
samling på en lørdag og bokgave (Min kirkebok for 6-åringer) på gudstjenesten på
Skaperverkets og dyrenes dag (15. – 16. juni). 6 barn ble med på hele opplegget, og 3 fra
staben.
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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 27 barn, 4 ansatte og 8 ulønnede voksne helga 13. – 14. april.
LysVåken (11 – 12 år)
For LysVåken har vi et konsept med skattejakt, utforskning av tårnet, øving av en
Tårnagentsang (vår sang er laget av kantor Jørn Fevang), gudstjenesteverksted og oppsending
av varmluftslanterner. Deltakerne blir med på gudstjenesten på søndagen.
På nyåret 2013 overnattet 24 barn (19 jenter, 5 gutter) i Bragernes kirke. 119 barn var invitert.
5 fra staben var engasjert i dette arbeidet, og hele 21 ulønnede bidro.
4-årsklubb og utdeling av ”Min egen kirkebok – 4 år”
September/oktober 2013 var fireåringer med søsken og foreldre med på 4-årsklubben. Vi
hadde 2 samlinger på menighetshuset og en oppdagelsesferd i kirken, samt at vi var med på
Høsttakkefest i kirken hvor det var utdeling av ”Min egen kirkebok”.
År
2011
2012
2013

Ant. bøker

Ant. barn i klubb

19
18
19

Ant. barn på høsttakkefest

14
9
8

14
13
15

Hentet bok på
kontoret
5
2
4

Ansvarlig for 4-årsklubben var menighetspedagog Eva Brekke Voss.
Kirkeskole (6 – 10 år)
Året 2013 har menigheten hatt kirkeskole for 1.-klassinger til 4/5.-klassinger.
Tilbudet som er gratis, gis i SFO-tiden på de respektive skoler til alle barn i den aktuelle
alderen. Tilbudet er også åpent for barn som ikke deltar på SFO. Opplegget som brukes er
”Sprell Levende” fra Norsk Søndagsskoleforbund.
Det er kirkeskole fra uke 41 og fram til begynnelsen av desember, og fra midten av januar og
fram til påskeferien.
Det er nå opprettet egne leksehjelptider ved begge skolene, og en Idrettsfritidsordning.
Idrettsfritidsordningen omfatter ikke 1.-klassingene. Flere andre eksterne tilbud er også
kommet inn i SFO-tida, både musikk, maling og tennis. Vi har altså fått sterk konkurranse,
noe som gjenspeiles i tallmaterialet.
År
Ant fra 1.klasse
2011
19
2012
25
2013
10

Ant fra 2.-3. klasse
27
16
16

Ant hjelpeledere 4-5-klasse
12
13
12

Ansvarlig for kirkeskolen var menighetspedagog Eva Brekke Voss.
Hallovenn (7 – 14 år)
For aller første gang arrangerer vi ”Hallovenn”. Med dette arrangementet lager vi et positivt
alternativ til Halloween, med godhet og vennskap i fokus.
Visjon for konseptet er "Sammen kan vi gjøre Norge til et bedre sted å leve!"
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Dette er et tiltak hvor det sendes innbydelser til alle døpte og tilhørende på 7 år, men
arrangementet er åpent for alle opp til 14. 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
sang om Den gylne regel.
Det meldte seg 3 barn fra Bragernes denne gangen.
Konfirmasjonstiden
Totalt 53 konfirmanter fulgte konfirmantundervisningen gjennom konfirmantåret 2012/13.
Det ble holdt to konfirmasjonsgudstjenester: lørdag 11. mai 2013 kl. 12.00 og søndag 12.mai
kl. 11.00. Muligheten for å bli konfirmert på lørdag er positivt mottatt. I tillegg til de ordinære
undervisningssamlingene i kirken, deltok konfirmantene denne våren på fortellerkveld,
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. 22.714,-),
samtalegudstjeneste og konfirmantfest. Hver konfirmant har også tjeneste som ministrant
(medhjelper) én gudstjeneste i løpet av året.
Høsten 2013 begynte et nytt kull bestående av 59 konfirmanter (antall medlemmer på
årskullet: 55 døpte og 9 tilhørende). Av disse tilhører 54 Bragernes menighet. Også i år
begynte vi konfirmanttiden med en ukes konfirmantleir i Uvdal. Dette fungerte meget godt,
ikke minst takket være dyktige ledere – både frivillige og ansatte, voksne og ungdom – som
deltok. Menighetsrådet bidro økonomisk for at ikke egenandelen for konfirmantene skulle bli
for høy. Mange av konfirmasjonstidens temaer ble gjennomgått på konfirmantleiren, noe som
medfører at det blir noe færre samlinger gjennom resten av året. I tillegg til de ordinære
undervisningssamlingene i kirken, deltok konfirmantene denne høsten på
presentasjonsgudstjeneste, fortellerkveld, menighetens julemarked og gudstjeneste på
menneskerettighetssøndagen.
Hver konfirmant har også tjeneste som ministrant (medhjelper) én gudstjeneste i løpet av året.
Ledertrening
I 2013 tilbød menigheten i samarbeid med flere andre menigheter i Drammen MiLK
(MiniLederKurs), men det ble ingen deltakere fra Bragernes menighet denne gang. 6
ungdommer (1 som ble konfirmert i 2013, 4 i 2012 og én eldre) deltok på årets konfirmantleir,
og fikk der både praktisk ledertrening og undervisning.
Det ble også tilbudt samtalegrupper etter konfirmasjonstiden.
6.5 Dåpsopplæring
Knøtteklubb (0 – 3 år)
Knøtteklubben er et tiltak rettet mot familier m hjemmeværende barn 0 – 3 år på torsdager
unntatt i skolens ferier. Åpningstid er 10 – 13. Kl. 11 – 11:30 er det sangstund. Foreldrene/de
pårørende betaler kr 20 for frukt og drikke, men tar selv med niste. Sangstunden fungerer
også som norskopplæring for fremmedspråklige voksne, da norske ord gjentas, forstås og
memoreres. Det dannes også nye vennskapsforhold. De etnisk norske er ofte i mindretall.
Knøtteklubben annonseres gratis under ”Ut i dag” i DT, dessuten settes det opp plakater og
legges ut brosjyrer på Helsestasjonen.
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År
2011
2012
2013

Ant. barn innom
70
15,2 11,6
73
14,4 8,1
41
8,5
6,2

Snitt ant barn vår

Snitt ant barn høst

Det er en markant nedgang i antallet brukere av klubben, dette må sees i forbindelse med at
barna begynner tidligere i daghjem/barnehage og at det nå er full barnehagedekning i
Drammensdistriktet.
Ansvarlig for Knøtteklubben er menighetspedagog Eva Brekke Voss.
Kontakt med barnehager
Før jul ble alle barnehagene i Bragernes invitert til barnehagegudstjeneste i Bragernes kirke
eller Landfalløya kapell. 9 barnehager deltok på de to gudstjenestene.
År
Barn Voksne
2011 281 68
2012 284 68
2013 304 82
2 barnehager har i 2013 også etter forespørsel fått besøk fra kapellan og menighetspedagog
ifm påske og jul.
Menighetspedagog Eva Brekke Voss har hatt ansvaret for kontaktarbeidet.
Omvisning i kirken av barnehagegrupper
Omvisningen pleier å vare ca ½ time, og tar utgangspunkt både i selve rommene og
kunstskattene i kirken, og munner ut i at alle barna en etter en (når de kommer ned fra
talerstolen) får se seg selv i et lite speil og høre at det de ser i speilet, er det fineste
kunstverket i kirken, og det kunstverket har Gud laget!
År
2011
2012
2013

Ant bhg
2
3
4

Medlemmer av staben har vært ansvarlig.
Ungdomsrommet
Oppussingen av ”Ungdomsrommet” i kjelleren er i hovedsak fullført. Foreløpig har vi ikke
hatt mange egne arrangementer for ungdom der, men rommet er blitt leid ut til en afrikansk
pinsemenighet 3 dager i uka, og staben har tatt det i bruk som lunsjrom.
Søndagsskolen
Søndagskolen har sine faste samlinger i kapellet under hver gudstjeneste, unntatt når det er
familiegudstjeneste og i høytider og ferier. I kirken er det også egen barnekrok og god plass
til barnevogner. Det har i 2012 vært totalt 7 søndagsskoleledere. Det har vært to samlinger for
ledere dette året, for å evaluere og planlegge. Materiellet fra Norsk Søndagskoleforbund,
«Sprell levende», er en ressurs i arbeidet. Dette brukes også av menighetspedagogen i
Kirkeskolen. Siden vi har opparbeidet en såpass stor mengde materiell, og siden
abonnementet på «Sprell levende» er såpass kostbart, har vi f.o.m. sommeren 2013 sagt opp
abonnementet.
Det var i 2013 9 faste barn og 233 frammøtte barn totalt (2012: 9/104; 2011: 19/142;
2010:15/290; 2009:13/100; 2008:167).
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6.6 Kirkemusikalsk virksomhet 2013
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:
Fordeling etter oppsatt turnus.
Jentekor, Aspirantkor og Ungdomskor:
Beate Strømme Fevang
Guttekor, Aspirantkor, Kantori og Solistensemble: Jørn Fevang
Konsertvirksomhet: (adm.)
Anders Eidsten dahl
Adventsfestivalen: (adm)
Jørn Fevang
Repetitør, medhjelper i korene:
Anders Eidsten Dahl
Orgelundervisning:
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.
Tirsdagskvarteret hver tirsdag inneholder et orgelstykke.
Kantorene bruker mye tid på musikk i gravferder.
Korene:
Menighetens kor er:
Bragernes kirkes jentekor
Bragernes kirkes jenteaspirantkor
Bragernes kirkes ungdomskor
Bragernes kirkes guttekor
Bragernes kirkes gutteaspirantkor
Bragernes kantori
Bragernes kirkes solistensemble
Korarbeidet krever mye planarbeid, administrasjon og visjoner. Også i 2010 var
sangpedagogen Marianne Willumsen knyttet til jentekoret, ungdomskoret og Helge Harila til
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
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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.
Guttekoret, jentekoret, ungdomskoret og aspirabntkorene feiret 20-årsjubileum i 2013 med en
stor konsert på våren. Kantoriet sang konsert med Mendelssohns korverker i Asker og
Bragernes, og Adventsfestivalens åpningskonsert besto av store verk som Te Deum av
Charpentier og av kroningsmusikk av Händel.
Bragernes menighet var som tidligere år også i 2013 involvert i Johan Halvorsen Musikkfest,
og festivalens åpningskonsert ble holdt i kirken.
Adventsfestivalen 2013
Adventsfestivalen er en av de store kulturbegivenhetene i vinterhalvåret. I 2013 ble festivalen
åpnet av fylkesmann Helen Bjørnøy. Festivalen støttes økonomisk av Drammen Kommune
og Strøm Gundersen. Festivalen som helhet var godt besøkt.
Avslutning
Den kirkemusikalske virksomheten i Bragernes kirke er en av de største i Norge. Denne
virksomheten er i høy grad med på å sette kirken på kartet i byen. I forhold til truslene om
økonomiske nedskjæringer høsten 2013, var det ikke minst kirkens kulturvirksomhet som ble
synlig i mediene.
6.6.1. Årsrapport for guttekorets aspiranter
Året 2013 ble et aktivt år for aspirantene. Det har vært holdt ca 40 øvelser, flere konserter og
en stor tur. Koret feiret sitt 20-årsjubileum. Mer og mer integreres gutteaspirantene i selve
guttekoret.

Styret har bestått av: (styret er felles med aspirantkoret)
Lizzy Drolsum
Siv Hæreid
Andreas Hahn
Britt Glienke
Elisabeth Horne
Bjørg Juriks
Anthonie Oppsal Schnell
Dirigent Jørn Fevang er fast medlem av styret.
Guttene har ikke hatt representant i styret dette året.
Akkompagnatør og medhjelper er Anders Eidsten Dahl. Helge Harila er korets sangpedagog.
Medlemmer / rekruttering
Aspirantkorets medlemstall har ligget litt på ca 5, men vi ser en økning etter jul. Det har vært
noe utskifting i koret, og vi ønsker oss stadig noen flere gutter. Noen nye har kommet og noen
har sluttet.
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Jubileumsfeiring
20-årsjubileet ble feiret med stor konsert i april der alle korene deltok, og åpningen av
adventsfestivalen var også en del av feiringen. Der var guttene med på større verker sammen
med alle de andre korene.
Samarbeid med Oslo domkirkes guttekor
For at guttene skal møte andre gutter som synger i guttekor, innledet vi et samarbeid med
Oslo domkirkes guttekor. Det ble felles øving en fredag, øving og evensong i Drammen på
lørdag og høymesse i Oslo domkirke på søndagen. Dette var en veldig god erfaring og vi
håper dette blir en fast post på programmet for årene framover.
Tur til London
Guttekoret hadde tre dagers tur til London i juni. Dette ble en stor opplevelse for alle som var
med. Koret sang i den norske kirken, og koret var på evensong i St. Pauls Cathedral.
Overnatting i marka
Koret hadde en sosial overnattingstur til sportskapellet på Tverken i oktober.
Julemarked
Gutter/foreldre/foresatte gjorde en stor innsats under julemarkedet.
Sangpedagog
Helge Harila er korets sangpedagog, og guttene får nå tilbud om gratis sangundervisning.
Dette er muliggjort ved tilskudd fra Menighetsrådet og fra Tunsberg bispedømme.
Gudstjenester og konserter
Aspirantkoret har sunget høymesser i Oslo domkirke, Bragernes kirke og sjømannskirken i
London dette året. Utover dette har koret sunget flere evensongs i Bragernes kirke flere
ganger, oftest som 18.15-prosjekter. Da starter evensongen midt i øvelsen, dvs kl. 18.15.
I 2013 startet vi med å markere opptak av nye gutter ved en liten seremoni under
evensongene.

Årsprogram 2013:
HELG 16. – 17. mars.
Helg sammen med Oslo Domkirkes guttekor:
Fredag 15. mars: øvelse og felles overnatting i Drammen.
Lørdag 16. mars øving / sosiale ting / evensong i Bragernes
Søndag 17. mars: Høymesse Oslo domkirke
Søndag 14. april:

Sang i Bragernes kirke kl. 11.00 frammøte kl. 09.45

Jubileumshelg, 20 år, sammen med ungdomskoret og jentekoret
Lørdag 27. april:
Generalprøve kl. 14.00 - 16.00
Søndag 28. april:
Jubileumskonsert kl. 19.00

TUR til London 21- 23. juni
Fredag 18. oktober – lørdag 19.oktober: Overnatting Tverken
Søndag 20. oktober:

Sang på gudstjenesten i Bragernes kl. 11.00. Messe av Haydn
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Onsdag 30. oktober:

Frammøte for alle kl. 17.00. Deretter evensong kl. 18.15

Lørdag 30. desember

Julemarked.

Søndag 8. desember

Lysmesse kl. 17.00. Frammøte kl. 16.00. s ammen med
jenteaspirantene.

Julaften:

Kl. 15.00 Gudstjeneste. Frammøte kl. 14.30 i menighetshuset.

6.6.2. Årsrapport for guttekoret
Året 2013 ble et aktivt år for guttekoret. Det har vært holdt ca 40 øvelser, flere konserter og
en stor tur. Koret feiret sitt 20-årsjubileum.
Styret har bestått av: (styret er felles med aspirantkoret)
Lizzy Drolsum
Siv Hæreid
Andreas Hahn
Britt Glienke
Elisabeth Horne
Bjørg Juriks
Anthonie Oppsal Schnell
Dirigent Jørn Fevang er fast medlem av styret.
Guttene har ikke hatt representant i styret dette året.
Akkompagnatør og medhjelper er Anders Eidsten Dahl. Helge Harila er korets sangpedagog.
Medlemmer / rekruttering
Guttekorets medlemstall har ligget litt i underkant av 20. Det har vært noe utskifting i koret,
og vi ønsker oss stadig noen flere gutter. Noen nye har kommet og noen har sluttet.
Jubileumsfeiring
20-årsjubileet ble feiret med stor konsert i april der alle korene deltok, og åpningen av
adventsfestivalen var også en del av feiringen. Der var guttene med på større verker sammen
med alle de andre korene.
Samarbeid med Oslo domkirkes guttekor
For at guttene skal møte andre gutter som synger i guttekor, innledet vi et samarbeid med
Oslo domkirkes guttekor. Det ble felles øving en fredag, øving og evensong i Drammen på
lørdag og høymesse i Oslo domkirke på søndagen. Dette var en veldig god erfaring og vi
håper dette blir en fast post på programmet for årene framover.
Tur til London
Guttekoret hadde tre dagers tur til London i juni. Dette ble en stor opplevelse for alle som var
med. Koret sang i den norske kirken, og koret var på evensong i St. Pauls Cathedral.
Overnatting i marka
Koret hadde en sosial overnattingstur til sportskapellet på Tverken i oktober.
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Julemarked
Gutter/foreldre/foresatte gjorde en stor innsats under julemarkedet.
Sangpedagog
Helge Harila er korets sangpedagog, og guttene får nå tilbud om gratis sangundervisning.
Dette er muliggjort ved tilskudd fra Menighetsrådet og fra Tunsberg bispedømme.
Gudstjenester og konserter
Guttekoret har sunget høymesser i Oslo domkirke, Bragernes kirke og sjømannskirken i
London dette året. Utover dette har koret sunget flere evensongs i Bragernes kirke flere
ganger, oftest som 18.15-prosjekter. Da starter evensongen midt i øvelsen, dvs kl. 18.15.
I 2013 startet vi med å markere opptak av nye gutter ved en liten seremoni under
evensongene.

Årsprogram 2013:
HELG 16. – 17. mars.
Helg sammen med Oslo Domkirkes guttekor:
Fredag 15. mars: øvelse og felles overnatting i Drammen.
Lørdag 16. mars øving / sosiale ting / evensong i Bragernes
Søndag 17. mars: Høymesse Oslo domkirke
Søndag 14. april:

Sang i Bragernes kirke kl. 11.00 frammøte kl. 09.45

Jubileumshelg, 20 år, sammen med ungdomskoret og jentekoret
Lørdag 27. april:
Generalprøve kl. 14.00 - 16.00
Søndag 28. april:
Jubileumskonsert kl. 19.00

TUR til London 21- 23. juni
Fredag 18. oktober – lørdag 19.oktober: Overnatting Tverken
Søndag 20. oktober:

Sang på gudstjenesten i Bragernes kl. 11.00. Messe av
Haydn

Onsdag 30. oktober:

Frammøte for alle kl. 17.00. Deretter evensong kl. 18.15

Lørdag 30. desember

Julemarked.
Kl. 15.00 til 17.00 Generalprøve i kirken til konserten dagen
etter.

Søndag 1. desember

Adventsfestivalens åpning sammen med alle de andre korene.

Julaften: Kl. 15.00 Gudstjeneste. Frammøte kl. 14.30 i menighetshuset.

6.6.3 Bragernes Kantori
Bragernes kantori er det største voksenkoret i menigheten, og koret teller ca 65 medlemmer.
Bragernes kantori har holdt ca. 40 øvelser i 2013
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Korets styre består av
Trude Evanshaug, leder
Liv Brenna, kasserer
Elisabeth Nordgaren, sekretær
Tor Carlsen
Arne-Ivar Hoff-Andersen
Julie Finstad
Dirigent og medlem av styret er kantor Jørn Fevang
Anders E. Dahl er fast repetitør og akkompagnatør.
Konserter
Framføringen av Mendelssohns Psalme 42 og Drei geistliche Gesänge i Bragernes og Asker i
juni (sammen med Asker kirkekor) ble vårhalvårets storsatsing. Solist var Jorun Hermansen,
Anders E.Dahl var organist og Ingvild Køhn Malmbekk og Jørn Fevang dirigenter.
Adventsfestivalens åpningskonsert besto i år av Charpentiers Te Deum og Händels
kroningsmotett My heart is inditing. Verkene ble framført med profesjonelt orkester og
profesjonelle solister foruten solister fra korene. Guttekoret, jentekoret og ungdomskoret
deltok også i disse verkene. I tillegg ble det framført en rekke mindre verker med kor og
orkester.
Gudstjenester
Kantoriet har stilt med korgrupper på svært mange høymesser og Tomasmesser. Ikke minst
bidrar koret på juledag, påskedag og pinsedag.
Kantoriets medlemmer gjør en stor frivillig innsats for gudstjenestelivet ved å bidra med
korsang på søndagene. Få kirker i Norge kan vise til en så stor, regelmessig kortjeneste ved
gudstjenester.
Kortur til Sverige
Helgen 21.- 22. september reiste kantoriet til Karlstad i Sverige. Koret sang ved høymesse i
Karlstad domkirke.
Vurdering av handlingsplanens punkt 2.1.2
Til dette punktets avsnitt 1: Den kirkemusikalske virksomheten er videreført.
avsnitt 2: Adventsfestivalen ble avholdt.
avsnitt 4: Det er framført musikk fra de fleste tradisjoner.
6.6.4 Bragernes kirkes Jenteaspirantkor
Medlemstall per. 31.12.2013: 34 jenter.
Styrets sammensetning:
Leder og sekretær: Anne Marie Eikmo
Kasserer: Mette Flaten
Styremedlem: Therese Thorne
Styremedlem: Lene Hellkås
Komite julemarked: Ingunn Madsen
Aspirantkoret har deltatt på følgende arrangementer i 2013:
Søndag 17. februar Familiegudstjeneste med framføring av ”Mannen i treet” .
Torsdag 7. mars Annerledes og spennende torsdag
Torsdag 21. mars Årsmøte/foreldremøte for foreldre/foresatte i jentekorene
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Torsdag 18. april Sang på misjonsbaren
Lørdag 28.april Stor Jubileumskonsert for gutte,- jentekorene
Lørdag 25.mai – søndag 26.mai Kortur til Tusenfryd med sang i Jeløya kirke
Torsdag 19. september Kor-øvelse med INFO møte for foreldre/foresatte
Søndag 22. september Høsttakkefest
Torsdag 26. september”Bli kjent kveld” / annerledes korøvelse
Lørdag 30. november Julemarked på menighetshuset.
Søndag 8. desember Lysmesse for jente og gutteaspirantene.
Julaften Jentaspirantene synger på den første gudstjenesten
Aspirantkoret er en flott gjeng med 2.-,3- og 4.klassinger. Dette året er det spesielt mange 4.
klassinger, noe som lover bra for rekrutteringen inn i jentekoret til høsten. I vårhalvåret tok vi
inn 2 spesielt motiverte 1 klassinger. I aspirantkoret har vi morsomme oppvarmingsøvelser og
sanger som skaper engasjement. Koret har hatt ca 40 korøvelser. Årets kortur gikk til
Tusenfryd med overnatting i Jeløya kirke, der jentene sang på gudstjeneste. Som tidligere år,
hadde 4. klasse-jentene det siste halve året i aspirantkoret prosjekter i jentekoret i tillegg til
noen torsdager med noteopplæring.

6.6.5 Bragernes kirkes Jentekor
Medlemstall pr.31.12.2013 :

Jentekoret:35

Styrets sammensetning ( Felles styre for jente,- og ungdomskoret)
Leder
Toril Dammen
Kasserer
Mette Flaten
Styremedlem
Elin Røe, Hilde Stærnes, Nina Sollie
Styremedlem
Ingjerd Kalls, Anna Ma Låker
Kor representant
Hanna A.Pold, Anne Grøv
Sangpedagog
Marianne Willumsen Lewis
Arrangementer for Jentekoret 2013 :
Fredag 8. februar Korfest på menighetshuset
Torsdag 7. mars Tidlig øvelse med sporlek og lignende
Søndag 17. mars Jentekoret synger på gudstjeneste.
Torsdag 21. mars Foreldremøte for Jentekorene.
Lørdag 27. april Generalprøve for jubileumskonserten
Søndag 28. april 20 års jubileumskonsert for gutte,- og jentekorene
Torsdag 6. juni Konsert i Fjell kirke
Fredag 7.- 9. juni Årets kortur til Flämslett stifts,- og kursgård og Skara Sommarland
Lørdag 26. august Sang på scenen på torget, Elvefetsivalen
Lørdag 21. september Konsert med Kilema på Union Scene, Drammen Sacred Fest
Fredag 11. oktober Jentekorfest på menighetshuset
Fredag 18. oktober Generalprøve på Studioscenen, Drammens teater
Lørdag 19. oktober Show,- og musikalkonsert på Studioscenen
Søndag 10. november Jentene synger på familiemesse i Bragernes kirke.
Lørdag 30. november Julemarked på menighetshuset
Søndag 1. desember Adventsfestivalens Åpningskonsert i Bragernes kirke
Torsdag 19. desember Julekonserten ”Gull, røkelse og jazzmusikk”
Julaften Jentekoret synger på den tredje julaftengudstjenesten
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Jentekoret er for jenter fra 5. klasse – 8 klasse. Her bygger vi videre på grunnlaget fra
aspirantkoret med klang, pust og god holdning, Koret har et variert repertoar, med alt fra
disney og musicals til klassisk kirkemusikk. I jentekoret synger vi unisone sanger, men også
2,- og 3 stemmige sanger. Jentekoret hadde ca 40 ukentlige korøvelser i 2013, i tillegg ble det
arrangert jentekorfester noen ganger i løpet av året. Årets kortur i juni gikk i år til Lidköping
og Skara Sommarland
6.6.6 Bragernes kirkes Ungdomskor
Medlemstall pr. 31.12: 31 jenter
Arrangementer for Ungdomskoret 2013:
Søndag 27.januar Øvelse på ”Gloria” Vivaldia
Lørdag 16. februar Øvelse med orkester/skuespillere/regissør i Uranienborg kirke
Torsdag 7. mars Uranienborg kirke, Oslo Øvelse med skuespillere/regissør/orkester
Lørdag 9. mars Uranienborg kirke Premiere: Vivaldi for barn – scenisk forestilling
Søndag 10. mars Bragernes kirke Vivaldi for barn – scenisk forestilling
Torsdag 21. mars Foreldremøte for foreldre/foresatte og jenter
Lørdag 27. april Generalprøve før jubileumskonserten
Søndag 28. april 20 års jubileumskonsert for gutte,- og jentekorene
Søndag 12. mai Ungdomskoret synger på konfirmasjonsgudstjeneste
Fredag 21. – mandag 24. juni Årets kortur ; Brighton / London
Sønd. 15. september Øving til showkonsert med dans
Lørd. 21. september Konsert med Sigvart Dagsland,Drammen Sacred Music festival
Fred. 18. oktober Generalprøve på Studioscenen, Drammens teater
Lørd. 19. oktober Show,- og musikalkonsert på Studioscenen
Søndag 10. november Søndagsøvelse
Lørdag 30. november Det årlige Julemarkedet på menighetshuset
Søndag 1. desember Adventsfestivalens åpningskonsert med alle korene
Torsdag 12. desember Ungdomskorets egen julekonsert, A Ceremony of carols Julaften
Ungdomskoret og jentekoret synger på den siste gudstjenesten
Året 2013 har vært et svært innholdsrikt år for alle jentekorene. Vi kan trekke fram 20. års
jubileumskonsert i april og show,-og musikalkonsert i oktober som noen av høydepunktene i
tillegg til Ungdomskorets medvirkning sammen med Barrat Dues juniorensemble under Oslo
Internasjonale kirkemusikkfestival i mars. Ungdomskoret har stilt opp med mindre grupper
både i vielser og konfirmasjonsgudstjenester.
Fast sangpedagog på alle øvelser og opptredener er svært viktig for korene. I tillegg er det
mange av kor-medlemmene som tar privat sangundervisning hos sangpedagogen. Dette gir
gode resultater for jentene og kvaliteten av korene.
6.7 Foredrag
Kirkeforumskomitéen ble oppnevnt i 2013 og arrangerte de to første foredragskveldene
høsten 2013.
14. oktober: ”Den norske kirke – hva nå? Om kirkesituasjonen i lys av den nye
Grunnlovsparagrafen.” Direktør i Kirkerådet, Jens Petter Johnsen og ordfører Tore Opdal
Hansen.
11. november: ”Miljø og klimautfordringer på dagsorden”. Tidl. statsminister Kåre Willoch
og Øystein Dahle, leder av Worldwatch Norden. Panelleder: Tidl. fylkesmann Kirsti Kolle
Grøndahl.
Før foredraget var det aftensang i kirken for dem som ønsket det.
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6.8 Diakoni
Diakoni er ”evangeliet i handling” og kan slik ses på som dimensjoner som påvirker alle
virksomhetsområdene, verdiene og holdningene i menigheten. For å konkretisere disse
dimensjonene har Kirkerådet definert fire uttrykksformer:
•
Inkluderende fellesskap
•
Nestekjærlighet
•
Kamp for rettferdighet
•
Vern om skaperverket
Diakon og diakoniutvalg
I 2013 gikk Solfrid Sønsteby inn et vikariat for diakon og startet opp med å jobbe 20 % i
januar og dermed 60 % fra februar til ut november. Kontrakten ble forlenget til å gjelde januar
og februar 2014 også. Diakoniutvalget har bestått av Bjørg Wiik Nilsen, Kaye Westeng,
Morten Løberg Strand, Marit Carlsen og Solfrid Sønsteby. Diakoniutvalget har behandlet
forefallende saker, dessuten sett på ”Utvidet handlingsplan for diakontjenesten i Drammen
prosti” som diakonene i Drammen/Diakonforum har samarbeidet om. Dette er en plan som
har til hensikt å synliggjøre hvordan diakontjenesten kan utvides for å jobbe både fordypende
og nyskapende i forhold til diakonale satsningsområder på tvers av soknegrenser i Drammen
og se disse i forhold til det kommunale helse, omsorgs og velferdstilbudet.
Sammen med den øvrige staben og frivillige i menigheten har diakon og diakoniutvalg
samarbeidet med å gjennomføre både regelmessige og enkeltstående fellesskapsbyggende
arbeid.
Gudstjeneste og kirkekaffe
Gudstjenesten kan ses på som menighetens hjerterytme. Vi er mange medarbeidere som
samarbeider om å legge til rette for inkluderende fellesskap og diakonale gudstjenester. Til
sammen 40 frivillige stiller opp som gudstjenesteverter, klokkere/medliturger. Dessuten er det
ofte ministranter (konfirmanter), dekoratør og korgrupper i sving. Kirkekaffe er også en viktig
arena for fellesskap som gjøres mulig gjennom innsats fra kirkevertene og konfirmantforeldre.
Det jobbes også med universell utforming av kirken, slik at den blir tilgjengelig for alle,
uansett funksjonsnivå.
Café Album
Café Albums målsetting er å gi et godt fellesskap, trivsel og service.
Styrets medlemmer: Kirsten Motzfeldt(fast), Hanna Moen(frivillig), Bjørg Wiik
Nilsen(frivillig), Edel Aune (diakon, ute i fødselspermisjon), Solfrid Sønsteby (vikar for Edel
Aune). Driftsbestyrere: Solveig og Odd Ringstad. Café Albums aktiviteter: Kafedrift med
frokost og middagsservering – arbeidsstue – hyggebingo – formiddagstreff – frokostklubb –
bokutlån – frisør – fotpleie – utleie av lokalet til foreninger og mindre selskaper.
Omsetningen i kafeen har hatt en liten økning. Cateringen er stabil. Det har vært 15
formiddagstreff og 18 hyggebingoer. I tillegg er det avviklet julemiddag, juletrefest, grillfest
og sommertur. Sommerturen gikk til Portåsen med besøk i Vestfossen nye kirke.
Aktivitetsgruppen solgte i år for kr.48.000.- under sin julemesse. Økonomi: Café Album
følger budsjettet og har en tilfredsstillende god drift.
Seniordans
Berit Solbraa Bay leder seniordans i menighetshuset på mandager og onsdager. Dette er svært
positivt og mange er glade for å være med. Dette drives ikke i regi av menigheten, men vi
leier ut lokalet.
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Påskeegget
På påskeaften delte om lag 130 mennesker noen formiddagstimer sammen, med allsang,
påskestemning, loddtrekning og sosialt samvær i menighetshuset. Tradisjonen ble
gjennomført med stor hjelp av frivillige medarbeidere foruten sogneprest og diakonvikar.
Diakoniens dag i Bragernes
Diakoniens dag i august ble en fin dag med gudstjeneste ledet av sokneprest Kristin og
diakonvikar Edel som bisto. Etterpå var det stor kirkekaffesamling på kirkebakken.
Frokostklubben
En gruppe herrer møtes hver tirsdag til frokost i eldresenteret. Der tas det opp et aktuelt tema
og flere av dem går etterpå på tirsdagskvarteret.
Fest for frivillige
Det ble i februar arrangert en stor fest for de mange frivillige medarbeiderne i menigheten.
Nesten 70 gjester kom, Helen Bjørnøy talte om frivillighet og staben sto som arrangør.
Menighetsrådet har i sin handlingsplan vedtatt at dette skal være et årlig arrangement.
Bispedømmets inspirasjonsdag for ansatte og frivillige
Diakoniens dag var i 2012 lagt til Haug kirke. Diakonvikaren og flere frivillige deltok fra
Bragernes menighet, sognepresten var også innom. Vi fikk dele et humoristisk blikk på helse
og inspirasjon fra blant annet Modum. Frivillige medarbeidere fikk også invitasjon til
Frivillighetskonferansen som Drammen kommune inviterte til.
Bønnegruppe
Bønnegruppen hatt sine bønnestunder i forlengelsen av tirsdagskvarteret. De samles i
sakristiet en halv times tid fra kl.12.15. Bønnegruppen er åpen for alle.
Hver andre fredag i måneden er det nattbønn i Bragernes kirke. En gruppe samles og ber for
kirken og byen natt mellom fredag og lørdag, kl.23 til ca kl.05.
Samtale med enkeltpersoner
Prester og diakonvikaren har hatt samtaler med enkeltpersoner både på hjemmebesøk,
aldersinstitusjoner, sykehus, fengselet og på kontoret. Også før dette årets jul bidro mange
frivillige og noen ansatte vært med å dele ut blomster til gamle og syke.
Oppfølging av etterlatte
Prestene tilbyr samtaler og besøk til pårørende etter hver begravelse som holdes i menigheten.
Det sendes brev til nærmeste pårørende noen uker etter begravelsen har funnet sted,
diakonvikaren er også en aktuell samtalepartner, men har i mindre grad bistått med dette i år.
Besøkstjenesten
Det er per dags dato ikke organisert besøkstjeneste fra Bragernes menighet sin side.
Sorggrupper
Sorg og omsorg i Drammen og omegn tilbyr sorggrupper etter behov. Dette er et samarbeid
mellom Drammen kommune, Drammen Frivilligs sentral, Human - Etisk Forbund og Den
norske kirke.
LEVE Buskerud
LEVE er en landsforening for etterlatte etter selvmord. LEVE Buskerud holder månedlige
samlinger for etterlatte (Møteplassen) på menighetshuset.
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Allehelgensdag, første søndag i november
Alle som hadde mistet en av sine nærmeste det siste året fikk innbydelse til gudstjeneste,
konsert og samling på Allehelgensdag. Navnene til alle de døde ble lest opp i gudstjenesten,
og det ble tent lys. Alle prestene og diakonen deltok på gudstjenesten.
Det var også mulig å melde seg på ”Blomsterbindingskurs” ved Sten gård og gartneri på
lørdagen før Allehelgensdag. Dette er et nytt fellstiltak i Drammen som er ønskelig å få
implementert enda bedre i neste års planlegging.
Åpen kirke
Kirken har vært hver uke tirsdag, onsdag og fredag mellom kl. 12–13. Kirketjeneren og flere
frivillige delte på denne oppgaven. Fra begynnelsen av juli til slutten av august bidro
frivillige og til dels diakonvikaren med å ha sommeråpen kirke hver ukedag fra kl. 12.–15.
Det siste halvåret har frivillig medarbeider Kristin Økseter jobbet i samarbeid med den øvrige
staben med nettverksbygging, tilrettlegging og rekruttering av kirkeverter til utvidet åpen
kirke. I skrivende stund har utvidet åpen kirke fungert i to uker og kirken er nå åpen onsdag,
lørdag og søndag fra 12-18(17).
TV-aksjonen
TV-aksjonen 2013 gikk til Nasjonalforeningen for folkehelse. Bragernes menighet var
ansvarlig for organisering av innsamlingen i Bragernes bydel. Vi skaffet ca 50 bøssebærere,
og dekket opp omtrent alle rodene. Takket være en stor innsats av frivillige medarbeidere
gikk både planlegging og gjennomføring bra.
Kirkens Nødhjelp (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. 22.714,-. Det var 47 bøssebærere og
snittbeløpet per bøsse var kr. 483,-.
Samarbeid med Kirkens Bymisjon
De fleste menighetene i Drammen prosti har gått sammen med Kirkens Bymisjon om prosjekt
”Gi det videre”. Målet er å bidra til at alle barn og unge mellom 0-18 år kan bli mer aktive i
fritids- og idrettsaktiviteter og ha utstyret og klærne som trengs. Mange drammensere gir
videre fritidsklær og utstyr til målgruppa, og andre drammensere kan bruke videre.
Menighetsrådet har forpliktet seg til å støtte prosjektet økonomisk og med en frivillig
medarbeider som har vakt hver syvende torsdag ettermiddag. Det er et pionerprosjekt som til
tider har hatt behov for mye bemanning, og diakonvikaren har vært med sammen med en
frivillig medarbeider på de fleste
Grønn menighet
Bragernes menighet sørger fremdeles for å oppfylle de kravene som er satt for å bære navnet
Grønn menighet. Både staben og frivillige har sørget for å holde en grønn og miljøvennlig
profil. Albumhagen – som ligger mellom Albumgården og menighetshuset - er et resultat av
samarbeid med MaJobo. MaJobo står for: Mat og Jord der du bor. Tanken er grønne byer
med egenprodusert økologisk, kortreist mat. Bragernes menighet er en «Grønn menighet», og
hagen vår mellom Bragernes menighetshus og Albumgården ligger synlig og tilgjengelig for
alle. Gry Bårdsnes har vært initiativtaker og pådriver sammen med Bjørg Wiik Nilsen.
Prosjektet er støttet økonomisk av Buskerud fylke. Urter og grønnsaker er blitt dyrket i
pallekarmer og avlingen er brukt til matlagingen i Café Album. Knøtteklubben har vært
engasjert i såing av Jæren erter, solsikker og reddiker. Etter en god prøvesesong videreføres
prosjektet i 2014.

Årsmelding 2013 - Bragernes menighet

27

6.9 Misjon
Misjonsutvalget har bestått av Tore Severin Olsen (leder), Eldny Bjerke Bredde, Morten
Løberg Strand og Anne Grethe Julie Støen Finstad. Berit Koppang har varatilknytning etter
eget ønske.
På våren ble avtalen med Misjonsalliansen forlenget, og den går nå ut til 1. januar 2015.
Avtalen er en samarbeidsavtale med tittelen «Mikrofinans i Ecuador». Gjennom de
innsamlede midler er vi med å gi mikrokredittlån slik at flest mulig kan livnære seg selv, ved
for eksempel at man får anledning til å starte sin egen bedrift. Vi skal også som menighet
huske misjonsprosjektet, organisasjonen og medarbeiderne i Misjonsalliansen i vår forbønn,
både i gudstjenesten og hver for oss. I samarbeidet ligger også diverse informasjonsmateriell,
personellhjelp i konfirmanttimer og «Lys våken »-samlinger, deltakelse ved
misjonsgudstjenester, og tilbud om støtte og hjelp til å integrere misjon i andre sammenhenger
i menigheten. Menighetsrådet har hevet det årlige innsamlingsbeløpet til kr 25000,-. Den
fullstendige avtalen er tilgjengelig på menighetskontoret.
Vi har deltatt i konfirmantundervisningen og «Lys våken», begge med hjelp fra
Misjonsalliansen.
Også denne våren var vi sammen med Strømsø menighet om basarbord på Den store felles
misjonsbasaren. Dette er en meget god anledning til å knytte kontakter til andre menigheter
og misjonsengasjerte.
Utvalget har videre arbeidet med forslag til MR om større synliggjøring av misjon i
gudstjenesten og f.eks. på temakvelder. Vi ønsker også ”Barnas misjonsdag” gjeninnført med
en årlig gudstjeneste.
Utvalget har tatt et initiativ overfor prost Øystein for å få til et møte for hele prostiet –
menighetene og organisasjonene i Kirken – med misjon som tema.
Samarbeidet med Misjonsalliansen er meget bra. Grethe Matre, som er kontaktperson for
menighetene, er alltid positiv, kreativ og hjelpsom når vi tar kontakt. Hun formidler også
oppdatert informasjon fortløpende.
Til sammen har ofringene i kirken, lysgloben, misjonsbasaren, julemarkedet og noen gaver
(blant annet fra formiddagstreffet) gitt kr 30 626,-. Vi gleder oss over resultatet og takker for
forbønn og all innsats gjennom hele året.
6.10 Økumenisk arbeid og religionsdialog
Kvinnenes internasjonale bønnedag
Kvinnenes Internasjonale bønnedag 1. mars ble markert i pinsemenigheten Filadelfia.
Annet økumenisk arbeid
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.
Det ble også holdt Service of Lessons and Carols i regi av den anglikanske menigheten i Oslo
i Bragernes kirke før jul.
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.
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Religionsdialog
Globalt perspektiv betyr også inkludering og toleranse på lokalt nivå i det Drammen og
Omegn tros og livssynsforum (DOTL) muliggjør positiv forståelse mellom ulike religioner og
kulturer. Det har også i 2013 vært kontakt mellom representanter for den tyrkiske moskeen i
nabokvartalet og Bragernes menighet, med gjensidige visitter i forbindelse med høytider.
6.11 Informasjonsarbeid
Viktige informasjonskanaler er: Drammens Tidende, Kirkeposten og elektroniske medier.
Avisen brukes til annonsering av konserter, møter og enkelte gudstjenester. Bragernes
menighet får relativt ofte redaksjonell omtale i avisen. Kirkeposten presenterer flere typer
stoff, og dekker et behov hos dem som ikke bruker internett. Her når man ut til en del av dem
som sjelden går i kirken. Nettsidene bringer dagsaktuell informasjon om gudstjenester,
konserter og møter. SMS benyttes også.
Kirkeposten
Redaksjon/korrektur: Bent A. Møller, Bjørg Evensen, Knut A. Andersen og Bjørg Haugseth.
Annonser, distribusjon: Hanna Moen. Layout: Øyvind Grøtting. Trykkeri: Trykk-service A/S.
Kirkeposten kommer ut fire ganger i året: I begynnelsen av mars, juni, september og
november. Bladkorpset, som distribuerer Kirkeposten, består av vel 40 mennesker. Det er
behov for flere der. Inntektene fra annonser og gaver dekker en del av kostnadene til
produksjon av Kirkeposten.
Elektroniske medier
www.drammen.kirken.no/bragernes
Våre nettsider er en viktig nyhetskanal for Bragernes, og bidrar sammen med de andre
nyhetskanalene til å gi allmennheten et bilde av Bragernes menighet. Det er en utfordring å få
brukt nettsidene aktivt, det ligger et delvis uutnyttet potensiale her. Bragernes menighet er
også på Facebook, som blir brukt flittig av mange. En infoskjerm er montert i våpenhuset med
løpende informasjon om aktiviteter i menigheten.
6.12 Bygninger
Bragernes kirke
Det har ikke vært utført arbeider på Bragernes kirke utvendig i 2013.
Bragernes kirkes inventar
Prosjektet med ny lyssetting av kirken innvendig er påbegynt. Det har vært forsinkelser i
arbeidet, som medførte at arbeidet fortsetter inn i 2014.
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 bortleie av menighetshuset i samarbeid med Solveig
Ringstad. Hun ansatt som driftsassistent i deltid 20 %, og har også et overordnet ansvar for
Eldresenteret/cafe, og bortleie i eldresenteret. Med den frivillige innsats hun yter har hun til
sammen en heldagsjobb.
Styret har bestått av: Jan Hilsen (formann), Roar Kreutzer, John Erik Nilsen, Egil Vedal og
Kaye Westeng. 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
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punkterte vinduer. Dette og annet nødvendig forebyggende vedlikeholdsarbeid vil fortsette.
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 en omfattende rehabilitering de senere år, og huset fremstår nå
som godt egnet til menighetens aktiviteter og utleie. Det er foretatt oppussing av
Ungdomsalen og tilhørende toalettanlegg. Nytt kjøkken og kjøkkenmaskiner blir montert i
januar 2013. Det siste er finansiert ved gave fra Lydia og Harald Lyches fond. Det er videre
skiftet vinduene i peisestuen, slik at det blir mulighet til å åpne og lufte. Toalettet i
hovedetasjen er bygget om slik at det er tilpasset personer med funksjonshemming.
Planlegging av automatisk åpning av inngangsdøren er i gang.
Veggteppene i storsalen ble renset.
Også Menighetshuset benytter fjernvarme.
Presteboliger
Soknepresten er bosatt i tjenestebolig i Tord Pedersens gate 7A. Kapellanen er bosatt i
Hotvetveien 37c.
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