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1. BRAGERNES MENIGHETS VISJON
Bragernes menighets visjon er Den norske kirkes felles visjon: ”Mer himmel på jord. En
bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende kirke”.
Kirken skal være for hele mennesket og fremstå som åpen, raus og tilgjengelig. Dens
virksomhet bør favne et mangfold av mennesker i forskjellige aldre, livssituasjoner og med
ulik kulturell bakgrunn, tro og livssyn. Kirken skal være formidler av tro og kultur som bidrar
til at folk opplever tilhørighet til kirken.
Bragernes kirke er hovedkirke for et stort område og bispedømmets største by. Det gir
Bragernes menighet ansvar for både å være en menighetskirke og kirke for hele byen.

2. BRAGERNES MENIGHETS VIRKSOMHET
2.1. Sammendrag
Bragernes er en menighet med et rikt gudstjenesteliv, høy aktivitet og mange ressurser å spille
på. Kor- og konsertvirksomheten er mangfoldig og stor. Flere tar del i de ulike trosopplærings
-tiltakene og oppslutningen om konfirmantarbeidet er stabil. Kirken er åpen de fleste dagene i
uken hele året og mange benytter anledningen til stillhet og ettertanke. Mange frivillige bidrar
og vi har en velfungerende stab. Informasjonsflyten er god, det samme er økonomistyringen.
Det er mye å glede seg over, bl.a.
 Gruppen unge som deltar på menighetens lederkurs
 Antall deltakere ved nattverden øker
 Antall medlemmer i soknet er det høyeste på fem år
 Rekruttering til og oppslutning om korene er stabil
 Mange slutter opp om Adventsfestivalen og konsertene gjennom året
 Korsvandring i byen på langfredag
 Oppmerksomheten og engasjementet rundt Kirkeparken og julekrybben er voksende
 Stillingen som koordinator for «Åpen kirke» er utvidet med ti prosent
 Stillhetsarbeidet med «Stille kvelder» har funnet sin form og plass
 Betydelig investering i Albumgården; Kirkelige Fellesråd er på plass som ny leietaker
 Kjøkkenet i menighetshuset har fått en vesentlig oppgradering
Målene i handlingsplanen er likevel ikke nådd, bl.a.
 Antall gudstjenestedeltakere er noe redusert
 Færre dåp, noe som i hovedsak henger sammen med færre dåp fra andre menigheter
 Oppslutningen om enkelte trosopplæringstiltak og søndagsskolen kunne vært større
 Offer til egen menighet er noe redusert
 Bragernes kirke trenger betydelig vedlikehold i årene framover
 Utleiekapasiteten i menighetshuset kunne vært bedre utnyttet
Menigheten har fortsatt høye mål og drømmer. Satsingen «Søndag i sentrum» med oppstart i
2019 ble forberedt i 2018. Det jobbes intenst med å realisere «Huset bak kirken» og vi er
kommet et godt stykke videre med tegninger og mulige finansieringsalternativ. Det er behov
for ytterligere utvidelse av koordinatorstillingen for «Åpen kirke». Forberedelse til valg av
nytt menighetsråd i 2019 er begynt og, ikke minst, det nærmer seg 150 års jubileum for
Bragernes kirke i 2021.
Vi ser tilbake med takknemlighet og framover med forventning. Vårt håp og vår bønn er at vi
gjennom menighetens arbeid skal ære Gud og tjene vår neste.
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2.2. Gudstjenester
Søndagen er pulsslaget i menighetens liv. Dette ønsker vi å tydeliggjøre gjennom
hovedgudstjenesten og andre arrangementer fast hver søndag (jfr. «Søndag i sentrum» i
Stavanger).
Det gjennomsnittlige gudstjenestebesøket økes. Ansvarlig: staben og menighetsrådet
Involveringen av frivillige i gudstjenestene skal økes, spesielt barn og unge. Ansvarlig: staben
Mer kreativ og fleksibel bruk av kirkerommet. Ansvarlig: staben
Det inviteres til regelmessig kirkekaffe ved utgangen. Noen ganger utvides dette og holdes i
menighetshuset. Ansvarlig: festkomiteen
Kor og solister deltar regelmessig i gudstjenestene. Ansvarlig: staben
Gudstjenesten er det bærende pulsslaget i menighetens liv. Her næres vår tro, og vi utfordres
og motiveres til liv og tjeneste.
Det ble feiret totalt 239 gudstjenester i Bragernes kirke. 68 av disse var på søn- og
helligdager. De andre 171 gudstjenestene inkluderer ukentlig hverdagsmesse (tirsdag),
morgenbønn (onsdag) og middagsbønn (torsdag), regelmessige Ørkenmesser etter koptiskortodoks tradisjon, Evensong (etter anglikansk tradisjon) og enkelte andre gudstjenester
knyttet til arrangementer i kirken (juleavslutning for ansatte, kurs i bispedømmeregi og
andre). Oppslutningen om gudstjenesten er litt redusert i 2018, noe som kan ha sammenheng
med blant annet færre dåp. Målsetningen er ikke nådd. Antall nattverddeltakere er imidlertid
det nest høyeste på fem år.
Det arbeides kontinuerlig med å forberede og gjennomføre gudstjenester av høy kvalitet og
som både er relevante og inkluderende, og som gir rom for involvering av mange frivillige.
Kor og solister er regelmessig med i gudstjenestene. Konfirmantene deltar som ministranter
på to gudstjenester hver i løpet av konfirmanttiden. Andre er med som frivillige gudstjenesteverter, gjør klokkertjeneste eller bidrar til regelmessig kirkekaffe (enten ved utgangen eller på
menighetshuset). Det er som hovedregel tilbud om søndagsskole i gudstjenesten, og
barnekroken bak i kirken blir brukt når det ikke er søndagsskole. Det arbeides med å lage et
barnealter i kirken og menigheten har fått noe økonomisk støtte til dette. Forhåpentligvis er
alteret på plass i løpet av 2019.
Det ble også feiret fem gudstjenester ved institusjonene Hamborgstrøm bo- og servicesenter
og Losjeplassen bo- og servicesenter. Her blir det holdt andakter annenhver uke ved
prest/diakon. Ordningen omfatter også Filten omsorgsboliger. Prestene besøker Lindrende
enhet på Drammen helsehus annen hver uke og ved tilkalling.

2.3. Kirkelige handlinger
Dåp
Det har vært en nedgang i antall dåp de siste fem årene, med ca. 20 færre dåp enn
gjennomsnittet disse årene. Det er i hovedsak en betydelig reduksjon av dåp av barn (eller
voksne) bosatt utenfor soknet. Stab og menighetsråd har diskutert ulike tiltak. I første omgang
er det laget nye brosjyrer som ligger i våpenhuset og skrevet en artikkel i Kirkeposten med
oppfordring om å være dåpsambassadør. I tillegg har man vurdert muligheten av Drop-in-dåp
– noe som er planlagt to ganger i mai våren 2019.
Konfirmasjon
Se eget punkt under 2.4 Trosopplæring og arbeid blant barn og unge.
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Vielser
Tallet på antall vielser har holdt seg stabilt de siste 5 årene med et gjennomsnitt på 26 vielser
(27 i 2018). Alle som skal inngå ekteskap i Drammen prosti inviteres til en samling i
Bragernes kirke der kirketjener, kantorer og prester deltar. Dette året ble den første vigsel for
likekjønnet ekteskap inngått i Bragernes kirke, med stor medieoppmerksomhet.
Begravelser og bisettelser
Totalt antall begravelser og bisettelser de siste 5 årene varierer noe med et snitt på 102
begravelser/bisettelser. Tallet for 2018 er også 102. Ni av ti velger bisettelser. Det synes som
om flere legger begravelser eller bisettelser til krematoriet i Drammen, også av dem som
tilhører Bragernes menighet.

2.4. Trosopplæring og arbeid blant barn og unge
Vi viser til menighetens trosopplæringsplan.
Antall barn på søndagsskolen økes.
Det jobbes kontinuerlig for å tilrettelegge kapellet for barn og unge.
Det er ønskelig at flere ungdommer deltar i kristent barne- og ungdomsarbeid i løpet av og
etter konfirmasjonstiden. Dette skal skje enten i Bragernes menighet eller i andre menigheter
eller organisasjoner.
Vi vil videreutvikle våre tilbud og samarbeide om aktuelle ledertreningskurs som MILK
(minilederkurs) og LIV (leder i vekst), samt rekruttere og følge opp kandidater til UBDM
(ungdommens bispedømmemøte).
Vi ønsker å styrke og videreutvikle korarbeidet blant barn og ungdom. Spesielt skal
rekrutteringen til guttekoret støttes.
Ansvarlig: kateketen, BUT (Barne-, ungdoms- og trosopplæringsutvalget)
Bragernes menighet reviderte i 2018 Lokal plan for trosopplæring. I løpet av året har vi startet
opp 3 nye tiltak: Krøllesamling for 3-åringer, Høst i hagen for 7-åringer og MILK - lederkurs
for ungdommer. Det store kormiljøet samler barn og ungdom hver uke.
2.4.1. Trosopplæringstiltak
Krøllesamling (3 år)
Krøllesamling er et nytt tiltak hvor 3-åringer inviteres til frokost og samling før småbarnsgudstjenesten på våren. 5 barn deltok.
«Min egen kirkebok» (4 år)
I oktober var fireåringer med søsken og foreldre med på 4-årssamling på menighetshuset der
11 barn deltok. Søndag var de på gudstjenesten med høsttakkefest og 7 barn fikk «Min egen
kirkebok».
Kirkerotteteater (5 år)
Fellestiltak for alle menighetene i prostiet, i Bragernes kirke.
Målet med dette arrangementet er å gi barna en spennende og annerledes opplevelse i kirken,
skape undring og la dem få møte kirkerottene. 8 barn deltok fra Bragernes, 200 barn i alt.
Førsteklasses (6 år)
I september var det en kveldssamling med tema skapelsen og påfølgende gudstjeneste med
utdeling av «Min kirkebok.» Det ble utdelt 8 bøker under gudstjenesten.
Høst i hagen (7 år)
Er en samling med miljøperspektiv og økologisk dyrking. Deltagerne var med i Kirkeparken
og høstet inn grønnsaker og frø. Samarbeid med Hagelaget. 14 barn deltok.
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HalloVenn (7 år)
Dette skal være et positivt alternativ til Halloween, med godhet og vennskap i fokus. Det er et
fellestiltak for Den norske kirke i Drammen samt frimenighetene. Barna får være med på lek,
karneval og godteri-konkurranser. 7-åringer ble spesielt invitert, det var 4 deltager fra
Bragernes og 2 av våre ungdommer var med som ledere.
Tårnagenthelg (8 – 9 år)
Agentene var på skattejakt, utforsket tårnet, sang og hadde gudstjenesteverksted. Deltakerne
var med som ministranter på gudstjenesten. Totalt deltok 10 barn.
Tro og Trylling (10 år)
En lørdag lærte barna triks av tryllekunster Ruben Gazki. Søndagen feiret vi gudstjeneste
sammen i Konnerud kirke. Dette er fellestiltak med alle menighetene i Drammen.
Lys Våken (11 – 12 år)
Lys Våken er et arrangement med blant annet overnatting i kirken, aktivitetsløype,
stjerneskudd og gudstjenesteverksted. Søndag feiret vi gudstjeneste sammen og deltagerne var
med som ministranter. Tolv deltagere.
Konfirmanter
2017/2018 var det 55 unge som fulgte konfirmantundervisningen og ble konfirmert. Det ble
holdt tre konfirmasjonsgudstjenester. I tillegg til de ordinære undervisningssamlingene i
kirken, deltok konfirmantene våren 2018 på konfirmant- og foreldremøtet i januar, temadag i
krematoriet, Kirkens Nødhjelps årlige innsamlingsaksjon, samtalegudstjeneste og
konfirmantfest. Hver konfirmant har også tjeneste som ministrant på to gudstjenester i løpet
av året. Kateket Sol Trogstad Vråle har ansvar for konfirmantene sammen med kapellan Per
Erik K. Brodal.
Høsten 2018 begynte et nytt kull bestående av 59 konfirmanter (antall medlemmer på
årskullet: 59 døpte og 8 tilhørende). Konfirmanttiden begynte med en ukesleir på Camp Uvdal
siste uke i skolens sommerferie. Tilbakemeldingene på leiren er gode. Både frivillige
ungdomsledere, voksne og ansatte bidrar i leiropplegget, slik at det kan gjennomføres på en
god og trygg måte. 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, der årets fokus var på Amnesty International.
2.4.2. Ukentlige aktiviteter for barn og unge
Babysang
Babysang er et tiltak rettet mot familier med barn på 0-1 år. Hver torsdag møtes vi til sang,
musikk og rytmer. Tilbudet er svært populært og høsten 2018 ble det utvidet til to grupper.
Fem ganger har babysangen vært på Losjeplassen bo- og servicesenter og sammen med
beboerne. Diakon Edel Gervin leder babysangen. Gjennom året 40 forskjellige barn med følge
deltatt.
Knøtteklubb (0 – 3 år)
Knøtteklubben er et tiltak rettet mot familier med hjemmeværende barn 0 – 3 år. Hver torsdag
fra kl. 11- 13 møtes vi på menighetshuset. Det er fri lek, musikk, samlingsstund og felles
lunsj. I 2018 var 35 forskjellige barn med følge innom Knøtteklubben.
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Søndagsskolen
Søndagskolen samles i kapellet under hver gudstjeneste, unntatt når det er
familiegudstjeneste, i høytider og ferier. Denne høsten har det vært 3 søndagsskolelærere og
vi trenger flere. En utfordring er at det ikke er noen faste barn som kommer uke etter uke. Det
er varierende antall deltagere på søndagskolen.
Ungdomsledere (15-18 år)
I løpet av året startet vi opp MILK (Minilederkurs) for 15-åringer, hvor 9 ungdommer deltar.
Vi har i tillegg en flott gjeng på 14 ungdommer som er med som ungdomsledere. Vi jobber
videre med flere typer lederkurs og samlingsplasser for ungdom i 2019.
2.4.3 Kirke-skole-barnehage samarbeid
Før jul ble alle de elleve barnehagene i Bragernes invitert til å se på julekrybben og delta på
barnehagegudstjeneste i Bragernes kirke. På gudstjenesten kom ni barnehager; tilsammen 275
barn og 59 voksne. Fem barnehager har besøkt julekrybben og fått en omvisning i kirken.
De tre skolene i soknet (Bragernes, Øren og Børresen) hadde hver sin skolegudstjeneste før
jul. Elevene var med som ministranter og tekstlesere. Det betyr at ca. 700 elever med lærere
var i kirken i advent.

2.5 Kirkemusikk og kor
Videreføre og legge til rette for det kirkemusikalske arbeidet som drives i menigheten
gjennom korene, gudstjenester, kirkelige handlinger og konsertvirksomhet.
Det utvikles en plan for kirkemusikk for Bragernes menighet innen 2019.
Retningslinjer for utleie vil bli gjennomgått på nytt.
Lørdagskonsertene videreføres. Ansvarlig: kantorene
2.5.1 Kirkemusikalsk virksomhet
Det kirkemusikalske arbeidet i Bragernes er svært omfattende og favner både gudstjenestene,
et stort antall konserter og korvirksomheten.
Året ble preget av store konserter, og noen av dem skal nevnes spesielt. Sommerkonsertene
ble arrangert noe redusert og i et mindre omfang enn ønsket pga endrede tilskuddsordninger
fra Drammen kommune. Adventsfestivalens oppslutning var svært god. Den totale
virksomheten hadde ikke vært mulig uten utallige dugnadstimer og støtte fra kommunen,
Norsk kulturråd, næringsliv o.a.
Tre kirkemusikere har ansvaret for virksomheten: Beate Strømme Fevang, Jørn Fevang og
Anders Eidsten Dahl. I tillegg bruker korene sangpedagogene 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
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Gudstjenestelivet
Mye av de kirkemusikalske ressursene har vært brukt på gudstjenestene. Kormedlemmene
gjør en stor innsats gjennom året, og det har også vært benyttet solister. Ved svært mange
gudstjenester er det to kantorer i tjeneste. Dette er mulig fordi menigheten selv holder deler av
hver av de tre kantorstillingene. Tirsdagsmessene og en del av tidebønnene torsdager
inneholder et orgelstykke. Kantorene bruker mye tid på musikk i gravferder.
2.5.2 Konserter
Bragernes kirke er byens største konsertarrangør. Mange frivillige er involvert i dette arbeidet,
og særlig er dette merkbart i Adventsfestivalen. Nytt i 2018 var en forsøksordning med
differensierte billettpriser og nummererte plasser i kirkebenkene, og erfaringene er gode.
Arbeidet med konsertbrosjyrer vår og høst har fortsatt i samarbeid med andre menigheter i
Drammen. Brosjyren presenterer ikke bare det som skjer i Bragernes og er et økonomisk
spleiselag med andre av byens menigheter som på den måten deler utgiftene ved
markedsføringen. Orgelhalvtimene og andre orgelkonserter ble støttet av Norsk Kulturråd. De
aller fleste konsertene har fri entré.
Bragernes menighet var som tidligere år involvert i Halvorsen Musikkfest, Anders Eidsten
Dahl er styremedlem i musikkfestens styre. Festivalens åpningskonsert, konsert tilrettelagt for
eldre i samarbeid med kommunen (Den kulturelle spaserstokken) og lørdagskonsert ble holdt
i Bragernes kirke.
2.5.3 Korene
Korarbeidet krever mye planarbeid, administrasjon og visjoner. De to sangpedagogene er
viktige ressurser som lønnes av korene. Mange av barna i jentekorene kjøper
sangundervisning hos Ingeborg Soot, 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.
Bragernes kirkes Minores er kirkens nyeste kortilbud for gutter og jenter i 1 klasse og
årskullet før skolestart. Medlemstall pr. 31.12.2018: 10 gutter og jenter.
Koret har hatt 25 ukentlige øvelser à 40 minutter. Minores sang på familiemesse og juletrefest
på Helligtrekongersdag i januar, i april framførte koret «Skapelsen» av Egil Hovland på
familiemesse. I tillegg sang koret på høsttakkefest og lysmesse sammen med aspirantkorene.
Dirigenter: Beate Strømme Fevang og Jørn Fevang.
Bragernes kirkes jenteaspirantkor tar inn jenter fra hele Drammensområdet og hadde et
gjennomsnittlig medlemstall på 24 jenter fra 2. – 4. klasse.
Styrets sammensetning:
Veslemøy Amundsen, Tove Borgen i vårhalvåret/Gro Jetsmar høsthalvåret med Therese
Thorne som leder. Dirigent Beate Strømme Fevang er fast medlem av styret.
Komité julemarkedet:
Therese Thorne, Isabelle Hansen, Veslemøy Amundsen og Gro Jetsmar.
Arrangementer i 2018:
Jenteaspirantkoret sang på familiegudstjeneste i februar med framføring av syngespillet
«Mannen i treet» av Egil Hovland. I mars sang koret på den årlige misjonsbaseren på
menighetshuset og i mai sang aspirantene Evensong sammen med jentekoret. Koret avsluttet
semesteret med tur til Tusenfryd og Snarøya kirke siste helg i mai, der 24 jenter,
gutteaspirantene og 12 voksne overnattet i Snarøya kirke. Aspirantene sang på
familiemesse i Snarøya søndag formiddag. I oktober sang aspirantkoret på Høsttakkefest
8

sammen med Minores. I desember var aspirantene med på Adventsfestivalens åpningskonsert
og var på den måten med på feiring av gutte- og jentekorenes 25-års jubileum. I tillegg sang
aspirantene på Lysmessen 2. søndag i advent sammen med gutteaspirantene og Minores.
Aspirantene sang også på julemarkedet i 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 22. februar. Som tidligere år, hadde 4. klassejentene det siste halve året i
aspirantkoret, prosjekter i jentekoret med debut i jentekoret på familiemessen på Maria
Budskapsdag i mars.
Julemarkedet: Aspirantkorets foreldre hadde som tidligere år ansvar for juleverkstedet.
Bragernes kirkes jentekor og ungdomskor
Medlemstall for Bragernes kirkes jentekor 31.12.18: 26 jenter. For Bragernes kirkes
ungdomskor: 25 jenter.
Jentekorets styre har bestått av Marija Pavlovic, Linn Camilla Svenningsen, Ingunn Dignes,
vårhalvåret/Sofija Knudsen høsthalvåret og Aina Midtskogen, leder.
Ungdomskorets styre har bestått av Heidi Låker og Toril Dammen vårhalvåret/Ingunn Dignes
høsthalvåret. Korrepresentanter fra ungdomskoret: Andrea Haaning, Ingerid Louise Låker og
Ingeborg Skarre Stensland.
Dirigent og fast medlem av styret: Beate Strømme Fevang
Akkompagnatør: Anders Eidsten Dahl
Sangpedagog: Ingeborg Soot
Arrangementer for jentekoret og ungdomskoret i 2018:
Jentekoret sang på familiemesse i mars og september. I april sang gutte- og jentekorene på en
større familiemesse med tidligere domorganist Terje Kvam som gjestedirigent og i mai sang
jentekoret på Evensong sammen med jentaspirantene. Første helg i juni reiste jentekoret på tur
til Gøteborg. 24 jenter og 4 voksne overnattet på Åh stifts- og konferansegård. I løpet av
helgen var jentene på Liseberg, i tillegg til at de sang på gudstjeneste i Uddevalla kyrka.
Semesteret ble avsluttet med sommerkonsert i Bragernes kirke.
«Mozart med tryllefløyten» ble pga sykdom flyttet fra februar til oktober. Forestillingen var i
Børsen og dette ble en stor opplevelse for jentekoret, med Marianne Hirsti som regissør og
sangere fra Operahøgskolen som solister.
Første helg i desember sang jentekoret på julemarkedet i menighetshuset. Adventsfestivalens
åpningskonsert markerte dette året også 25-års jubileum for gutte- og jentekorene. Av den
grunn var også aspirantkorene med på feiringen.
Jentekoret og ungdomskoret sang også på barneforstillingen «Følg stjernen» samme dag.
I mars var ungdomskoret med på framførelsen av Mozarts Requiem sammen med
herrestemmene fra guttekoret og Bragernes kantori og i mai sang ungdomskoret på
konfirmasjonsgudstjenester.
I april hadde ungdomskoret vårkonsert i Børsen og i juni sang ungdomskoret sommerkonsert i
Bragernes kirke før den årlige korturen som gikk til Riga, der 22 jenter og 5 voksne/foreldre
fikk oppleve Riga i 4 dager. Ungdomskoret sang konsert i Old St. Gertrud Church og
gudstjeneste i St. John. Allehelgensdag hadde ungdomskoret konsert i Bragernes kirke
sammen med herrestemmene i guttekoret. Konserten var som tidligere år et samarbeid med
Buskerud begravelsesbyrå. Ungdomskorets egen julekonsert 13. desember var i år et
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samarbeid med Trio Vario. Året ble avsluttet med sang både av jentekoret og ungdomskoret
på den siste gudstjenesten på julaften.
Året 2018 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 og
konfirmasjonsgudstjenester. Nytt av året er at en gruppe fra jentekoret har sunget både på
førjulsmoro på Spiraltoppen i tillegg til julelunsj hos Fylkesmannen i Buskerud. Jentekoret
har hatt 2 jentekorfester på menighetshuset og ungdomskoret har hatt 2 søndagsøvelser. Som
tidligere år, har 8. klassingene hatt prosjekter i ungdomskoret i vårhalvåret. Jentekoret og
ungdomskoret hadde et felles foreldremøte/årsmøte sammen med aspirantkoret 22. februar.
Julemarkedet: Som tidligere år, hadde jentekorets foreldre ansvar for salg av kaker, i tillegg til
ansvar for 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 kormedlemmene som tar privat sangundervisning hos sangpedagogen. Dette gir
gode resultater for jentene og kvaliteten på korene. Ingeborg Soot har vært fast ansatt fra
sommeren 2018.
Årets største høydepunkt var stor overraskelseskonsert i november for Beate og Jørn med
konsert i Bragernes kirke og samling på menighetshuset etterpå som markering av gutte,- og
jentekorenes 25 års jubileum!
Guttekoret og gutteaspirantkoret
Året 2018 ble et godt år for guttekoret. Det har vært ca. 42 ordinære øvelser, flere konserter
og flere småturer.
Styret har bestått av: (styret er felles med aspirantkoret)
Gudrun Vassbø Skalstad, Alison Aarsten, Ragnhild Sandvold, Britt Glienke, Bjørg Juriks,
Jianwang You. Dirigent Jørn Fevang er fast medlem av styret.
Akkompagnatør er Anders Eidsten Dahl. Marija Pavlovic er korets sangpedagog. Kantor
Beate Strømme Fevang har også jobbet med guttene.
Medlemmer/rekruttering:
Guttekorets medlemstall har ligget litt i overkant av 20. Vi ønsker oss stadig flere gutter, og vi
opplever en litt større rekruttering enn tidligere.
Turer:
Gutteaspirantene hadde tur sammen med jenteaspirantene til Tusenfryd. Korene overnattet i
Snarøya kirke og sang familiemesse der.
Guttekoret hadde tre dagers tur til Stockholm og Uppsala i juni. Turen hadde veldig god
oppslutning. Koret hadde en hel dag til besøk i Stockholm. Både lørdag og søndag sang koret
midtsommerhøymesser i Uppsala domkirke.
Overnatting i marka:
Koret hadde overnattingstur til sportskapellet på Tverken både i vårsemesteret og i
høstsemesteret.
Julemarked:
Gutter/foreldre/foresatte gjorde en stor innsats under julemarkedet.
Sangpedagog:
Marija Pavlovic er sangpedagog i koret. Sangpedagogen er svært viktig for korets musikalske
utvikling.
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Gudstjenester og konserter:
Guttekoret har sunget høymesser i Bragernes kirke, i Nidarosdomen og i Olberg kirke på
høsten. Koret hadde en søndag besøk av Elverum kirkes guttekor. Alle korene var med på
høymesse ledet av Terje Kvam. Utover dette har koret sunget Evensong i Bragernes kirke
flere onsdager. Herrestemmene i guttekoret har sunget på konfirmasjonshøymesser og på
konsert Allehelgensdag sammen med ungdomskoret. Herrestemmene var også med på
framføringen av Mozarts Requiem med kantoriet og ungdomskoret i Halvorsenfestivalen.
Hele koret sang sammen med de andre korene under Adventsfestivalens åpningskonsert.
Koret sang også gudstjeneste julaften. Aspirantene var med på Lysmesse sammen med
jenteaspirantene. Guttene sang på kirkekaffe i Tønsberg under innsettelsen av biskop Jan Otto
Myrseth. Kongen var til stede.
Fiolinist Per Kristian Skalstad har deltatt på svært mange av korets framføringer.
I 2013 startet vi med å markere opptak av nye gutter ved en liten seremoni under
Evensongene, og dette har fortsatt også i år.
Bragernes kantori
Bragernes kantori har hatt et aktivt korår der framføringen av Mozarts Requiem sammen med
ungdomskoret og herrestemmene i guttekoret i Halvorsenfestivalen og gjenoppføringen av
Daniel Hanssens kantate fra 1942 var høydepunktene.
Som helt kor har kantoriet deltatt ved høymesser på de tre store høytidsdagene og på
Allehelgensdag, samt på en høymesse sammen med guttekoret, jentekoret og ungdomskoret
der Terje Kvam var dirigent.
Kantoriet har deltatt med korgrupper på 12 søndager.
Koret har sunget Evensong og deltatt på åpningen av Adventsfestivalen, både på
barneforestillingen og på konserten.
Styret: Even Granberg, Mette Flaten, Julie Finstad og dirigent Jørn Fevang.
Akkompagnatør har vært Anders Eidsten Dahl.
Solistensemble
Bragernes kirkes solistensemble består av 12 sangere der de fleste arbeider med musikk på
heltid.
Koret framførte Johannespasjonen av J. S. Bach i gudstjenesten på langfredag. Mest
sannsynlig var det første gang i Norge at denne musikken ble brukt liturgisk. Orkesteret
Barokkanerne medvirket. Solistene var fra koret.
Koret sang også Adventsfestivalens avslutningskonsert lille julaften kl. 23.00. Per Kristian
Skalstad var fiolinsolist. Dirigent er Jørn Fevang
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2.6 Diakoni og forvalteransvar
Nestekjærlighet:
- Opprette samtalegrupper
- Videreutvikle besøkstjenesten
- Opprette kirkeskyss
Inkluderende fellesskap:
- Bidra til oppstart av ”Tro og lys-gruppe” i Drammen.
- Arbeide for inkluderende fellesskap i menigheten
Vern om skaperverket:
- Sertifisere menigheten som Miljøfyrtårn.
- Velge økologiske og kortreiste produkter når dette er tilgjengelig.
- Velge kjøttfri servering på noen av våre arrangement.
Kamp for rettferdighet
- Handle Fair trade-merkede produkt når det er mulig
- Videreutvikle samarbeidet med Frelsesarméen om matinnsamling og julegaveaksjon.
Ansvar: diakonen/diakoniutvalget
Leietakere av våre lokaler skal anmodes om å bruke rettferdige produkter ved sine
arrangementer. Dette skal nedfelles i utleiereglementet.
Ansvarlig: husstyret
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.
2.6.1 Nestekjærlighet (omsorg, sjelesorg, forbønn, stillhetsarbeid, hjelp til livsmestring)
Åpen kirke
Se eget punkt 2.14
Samtaletilbud. Diakon og prester har hatt mange samtaler med enkeltpersoner gjennom året,
både sjelesorg og sorgsamtaler i kirken, i hjemmet, på institusjoner eller på kontoret.
Sorggrupper. Sorg og omsorg i Drammen og omegn tilbyr sorggrupper. Dette er et
samarbeid mellom Drammen kommune, Drammen frivilligsentral, Human-Etisk Forbund og
Den norske kirke. Diakon Beate Schmidt fra Konnerud og Skoger menigheter er kirkens
representant i styret i Sorg og omsorg.
Stille kveld
Vi har gjennomført 7 stille kvelder i kirken på tirsdager kl.18-20. Det ble lagt til rette for
stillhet, lystenning, bønn og refleksjon med forskjellige bønnesteder i kirkerommet. Kveldene
ble avsluttet med kveldsbønn med nattverd, en enkel liturgi som ledes av prest og diakon.
Kveldene har vært gjennomført av diakon, pensjonerte prester og andre frivillige.
Bønnegruppe møttes 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.
Allehelgensdag. Alle som hadde mistet en av sine nærmeste det siste året fikk innbydelse til
gudstjeneste, kirkekaffe, åpen kirke og konsert Allehelgensdag. Alle som ville kunne tenne
lys for dem de tenkte på. Det var også mulig å delta på kransebindingskurs i Konnerud kirke
onsdagen før Allehelgensdag.
«Blomster i sorgen» er et diakonalt tilbud for hele Drammen prosti.
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Blomsterhilsen. Før jul delte vi ut blomster til alle som har mistet ektefelle i løpet av det siste
året. Ca. 30 personer fikk en blomst og mulighet til en prat, noe mange ønsket.
Prep kommunikasjonskurs for par ble gjennomført i februar i Konnerud kirke. Dette var et
tilbud for hele Drammen, som ble gjennomført av diakon Beate Schmidt.
2.6.2 Inkluderende fellesskap (bygge fellesskap, tilhørighet og inkluderende holdninger)
Gudstjenesten er menighetens viktigste møteplass og fellesskap. Vi ønsker at
gudstjenestefellesskapet skal oppleves inkluderende for alle. Frivillige gudstjenesteverter og
ministranter ønsker folk velkommen, deler ut program og legger til rette. Konfirmantforeldre
bidrar dessuten med kaker til kirkekaffen, noe som også styrker fellesskapet.
Arbeidsstue. Hver tirsdag og torsdag inviterte menighetsarbeider Kirsten Motzfeldt til
arbeidsstue med håndarbeider på menighetshuset. Et viktig sosialt treffested for mange.
Hyggebingo. I løpet av 2018 ble hyggebingoen nedlagt. Vi takker Hanna Moen og Tordis
Skistad for trofast innsats i mange år.
Formiddagstreff. Annenhver fredag var det formiddagstreff i peisestua. Fellesskap rundt et
måltid, variert program (konserter og foredrag), andakt, allsang og utlodning.
Frokostklubben for menn. Møttes på tirsdager til frokost, samtale og fellesskap i
menighetshuset.
Busstur. 14.juni ble det arrangert en felles busstur til Norsk Folkemuseum for alle
menighetene i Drammen. To busser med til sammen 80 personer deltok.
Konsert tilrettelagt for eldre. I samarbeid med Halvorsen Musikkfest og Drammen
kommune ble det også i år arrangert en konsert i Bragernes kirke spesielt tilrettelagt for eldre
(Den kulturelle spaserstokken). Konserten var gratis, og det ble organisert skyss og ledsagere
fra bo- og servicesentrene. Etter konserten ble det servert kaffe og kake i kirkebenkene av
frivillige i menigheten.
Påskeegget ble arrangert i menighetshuset på påskeaften, tradisjonen tro. Håvard Svendsrud
spilte og mange frivillige bidro. Dette er et diakonalt tilbud for hele Drammen prosti.
Fest for frivillige ble avholdt 2. september i forbindelse med diakoniens dag. Det ble servert
vegetarpai med grønnsaker fra Kirkeparken og marsipankake. Ingeborg Soot sang.
2.6.3 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, konserter, knøtteklubb, babysang og på konfirmantleir.
Albumhagen og Kirkeparken
Se eget punkt 2.13
Klimafestivalen §112
Bragernes menighet var med på Klimafestivalen §112 også i 2018. Vi hadde klimamesse,
utstilling i kirken, byttefester og foredrag. Drammen kirkeforum deltok også med byråd for
miljø og samferdsel i Oslo, Lan Marie Nguyen Berg, på plakaten.
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ØKOUKA
Kirkeparken hadde stand på Økologisk Matfest på Bragernes Torg 29. september. Høst i
Hagen for store og små i Kirkeparken 30.september var også en del av Økoukas program.
Det grønne hjørnet
Vi hadde også dette året en fast spalte i Kirkeposten med klimarelatert stoff og tips til en
grønnere hverdag.
2.6.4 Kamp for rettferdighet
TV-aksjonen 2018
TV-aksjonen gikk til Kirkens Bymisjon. 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 130.515 kr, i tillegg kommer kollekt og
vipps/sms/nettbank.
Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon
Det ble arrangert innsamlingsaksjon med konfirmantene i fastetiden. Det ble samlet inn kr.
35.242,-. I tillegg ga mange sitt bidrag på Vipps, noe som ikke kommer frem her.
Kollekt ved gudstjenester
Gjennom kollekten på gudstjenester støttet vi mange veldedige, diakonale og ideelle
organisasjoner som kjemper for rettferdighet lokalt og globalt.
Gi det videre
Menighetene i Den norske kirke i Drammen 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 frivillige. I løpet av 2018 kom 100
nye familier til «Gi det videre». Totalt er 726 familier registrert der nå.
Matinnsamling
Frelsesarméen deler ukentlig ut mat til ca. 150 familier, og de har ofte ikke nok til alle. Vi har
satt en stor kurv i våpenhuset hvor folk kan legge langtidsholdbar mat, som bringes til
Frelsesarméen hver uke.
Julegaveaksjon
Før jul hadde vi også i 2018 en julegaveinnsamling i samarbeid med Frelsesarméen. Mange
bidro med gaver og Frelsesarmeen satte stor pris på alle bidragene. Innsamlingen foregikk i
Åpen kirke, slik at gaver kunne leveres til kirkeverten i kirkens åpningstider.
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2.7 Misjon
Vi viser til menighetens misjonsavtale med Det norske Misjonsselskap.
Følge opp menighetens forpliktelser og engasjement for misjonsprosjektet i Estland.
Gjennomføre fire gudstjenester i året og temakvelder med et spesielt fokus på misjon.
Ansvarlig: misjonsutvalget
Bragernes menighet har misjonsavtale med Det Norske Misjonsselskap. Prosjektet som støttes
omhandler kirkebygging i Estland. Det er spennende å følge fremgangen hos menighetene i
Estland – med bygging av de to kirkene. Begge kirkene er nå under arbeid, men ennå mangler
de penger.
Styre
Leder: Anne Grethe Julie Finstad
Nesteleder: Morten Løberg Strand
Sekretær og kasserer: Vigdis Halden
Diakon Edel Gervin er utvalgets kontaktperson i staben.
Utvalgets oppgaver i 2018
Bakedag til julemarkedet: Onsdag 28. november
Misjonsbasaren: Mandag 12. mars – lørdag 17. mars
Hyggekveld i Cappelensgate: Onsdag 28. mars
Julemarked: Lørdag 1. desember
Inntekter
Vi hadde fem ofringer i kirken: kr. 21.101.
Misjonsbasar: kr. 6.570.
Hyggekveld: kr. 1.060.
Julemarked: kr. 3.680.
Til sammen kr. 32.411, noe som er over målsettingen for årlig innsamlede midler.

2.8 Vennskapsmenigheter
Holde Ørkenmesser, som synliggjør vennskapsrelasjonen til Den koptisk-ortodokse kirke.
Legge til rette for utveksling av ungdom mellom Bragernes menighet og
vennskapsmenigheter.
Ansvarlig: økumenisk utvalg
2.8.1 Vennskapskontakt med Den koptisk-ortodokse kirke i Egypt
Tunsberg bispedømme har 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 2018 blitt
feiret fem Ørkenmesser i Bragernes kirke. Dette er messer som i stor grad tar opp i seg
liturgiske elementer og uttrykk fra den koptiske kirke. Bragernes kirke har også en rekke
ikoner, og ministranter og Minores benytter kapper fra Den koptisk-ortodokse kirke.
16. – 20. oktober var Bragernes menighet vertskap for søster Theodora fra retreatsenteret
Anafora utenfor Kairo. Hun deltok blant annet på Ørkenmesse, fortellerkveld med
konfirmantene og korøvelser med mer.
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2.8.2 Vennskapskontakt med Den anglikanske kirke
Bragernes menighet har en vennskapsmenighet i Den anglikanske kirke i England: Great
Totham. I 2018 hadde vi besøk av Karen Mann fra vennskapsmenigheten.

2.9 Økumenikk og dialogarbeid
Videreutvikle lokale relasjoner med andre kirkesamfunn.
Ansvarlig: staben
Delta i DOTLs (Drammen og omegn tros- og livssynsforum) arbeid.
Ansvarlig: menighetsrådet
Bønneuken for kristen enhet
Det ble holdt en tverrkirkelig gudstjeneste i Strømsø kirke 15. januar.
Kvinnenes internasjonale bønnedag
Kvinnenes internasjonale bønnedag ble markert i Frelsesarméens lokaler 2. mars.
Feiring av Palmesøndag i samarbeid med St. Laurentius katolske menighet, med palmevigsel
og prosesjon gjennom byen.
Det ble også gjennomført en økumenisk korsvandring fra Strømsø kirke gjennom sentrum
og frem til Bragernes kirke. Flere kirkesamfunn deltok.
Felles kompletorium i St. Laurentius tre kvelder under Adventsfestivalen, der medlemmer
fra Bragernes kantori deltok.
Bragernes menighet er medlem av DOTL (Drammen og omegn tros- og livssynsforum).
I tillegg til dette treffes prester og pastorer fra flere kirkesamfunn (Metodistkirken og
Baptistkirken) på de ukentlige morgenbønnene og tekstgjennomgangene i Bragernes kirke og
menighetshus.

2.10 Informasjon og kommunikasjon
Følge opp menighetens informasjonsplan 2014-2019.
Ha et bevisst forhold til måten vi informerer og kommuniserer på.
Arbeide for en konsekvent bruk av logo, maler og design.
Ansvarlig: staben og menighetsrådet
Informasjonsplanen er fulgt opp. Planen bør rulleres/erstattes av en plan for informasjon og
kommunikasjon i 2019. Det jobbes kontinuerlig med måten vi informerer og kommuniserer
på. Bevisstheten rundt dette må hele tiden være høy, også blant alle menighetens frivillige
medarbeidere. Det jobbes kontinuerlig med konsekvent bruk av logo, maler og form.
I tillegg til menneskelige møter, prekener osv. informerer og kommuniserer menigheten via
digitale kanaler og tradisjonelle informasjonsbærere. Det er utarbeidet og trykket opp
informasjonsfoldere bl.a. om kirkelige handlinger og brosjyrene om kirken er oppgradert og
oversatt til flere språk. Trykksakene står i våpenhuset.
Kirkeposten og Kirke-epost
Kirkeposten kom ut fire ganger i 2018. Redaktør: Tina F. Brodal. Annonser og distribusjon:
Hanna Moen. Layout: Øyvind Grøtting. Trykkeri: Trykk-service A/S. Bladkorpset, som
distribuerer Kirkeposten, består av vel 40 mennesker, hovedsakelig frivillige. Inntekter fra
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annonser og gaver dekker en del av kostnadene til produksjonen.
Kirke-eposten (KE) er et ukentlig elektronisk nyhetsbrev med informasjon om hva som
foregår i kirken/menigheten og aktuelle arrangementer andre steder. Det sendes til de som
ønsker å abonnere, deles ut etter gudstjenestene, henges opp i montre og er tilgjengelig på
kirkens nettsider. KE sendes bl.a. Drammen turistkontor og nettverket av turistkontakter. Om
sommeren er en norsk og en engelsk versjon tilgjengelig for besøkende på turistkontoret.
KE sendes til rundt 190 abonnenter. Hovedansvar: Vibeke M. Schjelderup.
Sosiale medier
Facebook-siden gir hyppig informasjon om det som har skjedd og om kommende
arrangementer. Flere i staben har produsert stoff her og mange leser og responderer på
innlegg. Menigheten er også tilstede på Instagram, der det jevnlig legges ut bilder.
Nettsider, infoskjerm og annonser
Menighetens nettsider gir bl.a. informasjon om gudstjenester, kirkelige handlinger, konserter
og andre arrangementer. Det samme gjør en infoskjerm i våpenhuset og i menighetshuset.
Menigheten har annonsert en del på Facebook. Søndags- og helligdagsgudstjenestene
kunngjøres også i en fellesannonse for Den norske kirke i Drammens Tidende (DT). Vi sender
informasjon om diverse arrangementer for gratis annonsering i DT under «Det skjer».
Samarbeid i Drammen kommunes turistkontaktnettverk
Bragernes menighet deltar i kommunens turistnettverk sammen med bl.a. Drammens
Museum, Destinasjon Drammen, Drammen Guideforening, Drammens Teater/Union Scene
og hotellene. Samarbeidet med kommunen og øvrige aktører er viktig og gis prioritet.
Koordinator for Åpen kirke, Bjørg Juriks, og kantor Beate Strømme Fevang er menighetens
representanter i nettverket.

2.11 Bragernes julekrybbe
Videreutvikle Bragernes julekrybbe i samarbeid med lokale samarbeidsparter
Ansvarlig: eget utvalg
Bragernes julekrybbe stod klar til 1. søndag i advent 2016, og hører sammen med
Adventsfestivalen. Den ble høytidelig åpnet i nærvær av daværende biskop Per Arne Dahl,
chargé d’affaires fra den spanske ambassade Jorge Cabrerea og varaordfører Yosef Gilani.
Den spanskinspirerte julekrybben – Belén - har helt fra etablereringen mottatt betydelig
økonomisk støtte fra ulike instanser: Størst av alt - trosopplæring i Den norske kirke, OVF
(Opplysningsvesenets fond), Lydia og Harald Lyckes fond, Adventsfestivalen, Bragernes
menighetsråd, Ødegård A/S, Schjelderup-Ebbes legat, Andreassen Elektro, Glassmester
Vestskog, Lier Blikk og Sparebank1 BV.
Mange frivillige er også involvert når julekrybben settes opp/tas ned eller som vakter
underveis. Den står plassert foran Bragernes kirke og kan besøkes hele døgnet fra 1. søndag i
advent (Adventsfestivalens åpningsdag) til og med 1. søndag i januar (Helligtrekongersdag).
Innholdet i julekrybben, dvs. alle de håndlagete figurene m.m., er levert av den spanske
bedriften Belenes de Murcia SL, Jesus Griñan. Også i 2018 var brødrene Juan Emanuel og
Jose i Drammen for å sette opp julekrybben. Hvert år har det vært anskaffelse av nye figurer
eller utført tekniske forbedringer av installasjonen.
Barnehager, skoleklasser, menigheter, enkeltpersoner og grupper har besøkt krybben, enten
etter avtale for omvisning eller på egen hånd. Mange benytter også muligheten i forbindelse
med konserter og gudstjenester i adventstiden. Vi har ikke noe eksakt tall på hvor mange som
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har sett på krybben, men med utgangspunkt i oppslutning om Adventsfestivalen (ca. 11.000
personer) må en regne med at det hvert år er flere tusen som besøker julekrybben.

2.12 Adventsfestivalen
Adventfestivalen skal videreutvikles i samarbeid med Drammen kommune. Jubiléet i 2019
markeres.
Ansvarlig: Adventsfestivalens leder og menighetsrådet
Festivalens programposter er gjennomgående godt besøkt, og det totale besøkstallet for 2018
var 11.863. I tillegg kommer tallene fra Fjell kirke, Strømsø kirke og Konnerud kirke. Det er
grunn til å merke seg at av 50 arrangementer hadde 31 fri entré, i tillegg til at kirken var åpen
de fleste dagene utenom arrangementene.
Også i år hadde vi den store julekrybben utenfor kirken, og det var laget en stor
barneforestilling i forkant av åpningskonserten: «Følg stjernen», skrevet av Per Erik K.
Brodal, med flere kor, solister og orkester ble framført. Barna ble tatt inn i en klangverden av
stor musikk og god fortellerkunst før de vandret ut til krybben.
Adventsfestivalen har god økonomistyring. Adventsfestivalen engasjerer et stort antall
frivillige medarbeidere, og deres engasjement er helt avgjørende for festivalens drift.
Temaet for 2018-festivalen var «En stjerne skinner i natt». Adventsfestivalens program
spenner vidt og festivalen er godt synlig i byen.
Utfordringer: Festivalen jobber med å utvide antallet kirker/andre arenaer som brukes.
Festivalen tar også mål av seg til å støtte/være synlig i ett arrangement ellers i året. I 2018 var
dette Bachs Johannespasjon med kor og orkester i gudstjenesten på Langfredag og
Mozartforestilling for barn i Børsen på høsten. Disse arrangementene samlet til sammen ca.
500 mennesker. Dette tallet er med i totaltallet ovenfor.
Adventsfestivalens grunnidé og eierskap:
Adventsfestivalen drives og eies av Bragernes menighetsråd, og menighetsrådet har laget
følgende grunnlagsdokument:
«Adventsfestivalen ledes av kantor Jørn Fevang som rapporterer direkte til Bragernes
menighetsråd.
Leder knytter til seg en arbeidsgruppe for utvikling av program for den enkelte
festival.
Adventsfestivalen har sin hovedarena i Bragernes kirke, men det er maktpåliggende
for festivalen og også bruke andre kirker og rom i byen. Festivalen skal inneholde
gudstjenester, konserter og andre kulturarrangementer/utstillinger.
Festivalen legger vekt på
- å utvikle samarbeid mellom profesjonelle og amatører
- å utvikle samarbeid mellom ansatte og frivillige aktører
- å stimulere til frivillighet
- å gi rom for andre kunstneriske uttrykk i tillegg til det musikalske
- å også ha rom for «smalere» konsepter
- å gi et tilbud til ulike aldersgrupper og et bredt lag av befolkningen i byen
- at det skal være et årlig tema»
Adventsfestivalen 2018 var støttet av Drammen kirkelige Fellesråd, Drammen kommune,
Strøm Gundersen, Bragernes menighet og Norsk kulturråd.
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2.13 Kirkeparken og Albumhagen
Videreutvikle kirkeparken i tråd med tidligere planer og i nært samarbeid med Drammen
kommune og Fylkesmannen i Buskerud.
Ansvarlig: Diakon og egen arbeidsgruppe
Det utarbeides en helhetlig plan for området rundt kirken (julekrybbe, kirkeparken, huset bak
kirken m.m.)
Ansvarlig: menighetsrådet
Vi har videreutviklet dyrkeprosjektet i Kirkeparken, og dyrket mange forskjellige grønnsaker
sammen med frivillige i nærmiljøet. I løpet av året har Kirkeparken vært arena for
studiebesøk, kursvirksomhet i samarbeid med Fylkesmannen, trosopplæringstiltak for 7åringer og Høst i hagen for store og små i samarbeid med Hagelagene. I tillegg dyrket vi opp
10 pallekarmer med spiselige vekster for Byen vår Drammen, som ble benyttet ved Friluften
uteservering under Elvefestivalen. Albumhagen har vært uframkommelig i 2018 på grunn av
ombygging i Albumgården og derfor ligget brakk.

2.14 Åpen kirke
Videreutvikle Åpen kirke ved å arrangere stille kvelder og arbeide for kveldsåpen kirke i
forbindelse med helgene under Elvefestivalen og Adventsfestivalen.
Utvide åpningstiden på dagtid til også å gjelde fredager.
Rekruttere flere frivillige.
Arbeide for større synlighet i pilegrimsarbeidet.
Vurdere å bli veikirke.
Ansvarlig: koordinator for Åpen kirke
Arbeide for at stillingen som koordinator for Åpen kirke utvides.
Ansvarlig: menighetsrådet
Åpen kirke har holdt åpent 5 dager i uken fra kl 12-18. På fredager har det vært åpent kun én
time, en dag vi ønsker å utvide åpningstidene på. Totalt var det 7.069 besøkende.
I løpet av juni - august tilbød vi omvisninger til turister hver onsdag, både på dagtid og
kveldstid. I samme periode ble det også gjennomført sommerkonsertserie i samarbeid med
kantor Anders Eidsten Dahl.
I forbindelse med Elvefestivalen var kirkedørene åpne på kveldstid, og også noen
fredagskvelder under Adventsfestivalen.
Det har også vært gjennomført 3 utstillinger i kirkerommet gjennom året – Morten Golimo
(foto) i januar, Sissel Enger Moe i juni og Lill Noreide Gulbrandsen i november.
Antallet kirkeverter har vært stabilt gjennom året (16), men det jobbes kontinuerlig med
rekruttering av flere verter.
Vi har så smått startet med mer synliggjøring i pilgrimsarbeidet, ved å melde Bragernes inn i
Pilgrimsforeningen St. Hallvard av Huseby.
Koordinatorstillingen ble 20 prosent fast stilling fra januar. Fra 1. september ble den utvidet
til 30 prosent.

19

2.15 Undervisning
Stimulere til økt bibelkunnskap og kjennskap til kjernestoffet i den kristne tro.
Ansvarlig: prestene og kateketen
Det har ikke vært gjennomført undervisningsopplegg for voksne i Bragernes menighet i 2018.
For undervisning i aldersgruppen 0 – 18 år, se pkt. 2.4 Trosopplæring.

2.16 Statistikk
Antall medlemmer
Antall døpte i Bragernes kirke
- bosatt i soknet
- bosatt i andre sokn
Antall døpte bosatt i soknet –
men døpt utenfor soknet
Antall konfirmerte
Antall vigde
Antall gravferder
Antall gudstjenester søn- og
helligdager
Antall deltakere gudstjenester
søn- og helligdager
Totalt antall gudstjenester
Antall deltakere på gudstjenester
Antall besøkende Åpen kirke
Antall konserter og kulturarr.
Offer til egen menighet i kroner
Offer til andre i kroner
Fast givertjeneste i kroner

2014
8.185
91
34
57
17

2015
7.944
85
34
51
13

2016
7.848
94
35
59
10

2017
7.998
78
38
40
8

2018
8.206
63
29
34
12

57
22
132
76

71
27
123
89

56
24
119
64

51
30
134
71

55
27
102
68

11.750

10.295

8.563

10.799

9.458

138
15.305
76

243
16.028
7.794
69

239
15.280
8.269
73

242
15.063
7.602
54

239
13.751
7.069
74

18.7000
185.588
21.286

173.025
196.430
59.672

230.779
190.738
29.492

211.716
243.940
31.138

145.572
176.634
40.270

For kommentarer se aktuelle punkt underveis i rapporten.

2.17 Bygg og eiendom
Arbeide for å realisere nytt bygg bak kirken som kan stå ferdig til 150 års jubileet i 2021.
Ansvarlig: menighetsrådet og komitéen for huset bak kirken
Gjennomgå kirkerommet for å kartlegge behov for oppussing og oppfylle krav til universell
utforming frem mot 150-årsjubiléet. Legge frem forslag for Kirkelig fellesråd om restaurering
av klokkespillet.
Ansvarlig: menighetsrådet
Fullføre renoveringen av Albumgården og menighetshuset i løpet av 2018 for å tilfredsstille
krav i arbeidsmiljøloven og krav til universell utforming.
Ansvarlig: husstyret
Husstyret har ansvar for drift og vedlikehold av Albumgården,(Albumsgt. 8) og
menighetshuset (Kirkegt. 7). Medlemmer: Eli-Sofie Thorne (leder), Egil Vedal, Arild D.
Lauritzen, og Bjørg Juriks (repr. fra menighetsrådet). Driftsleder Odd Ringstad møter i styret.
Økonomiutvalget møter ved behov.
20

Albumgården har 1 ansatt, driftsleder Odd Ringstad, i full stilling. Han har også ansvaret for
utleie av menighetshuset i samarbeid med Edel Gervin og Solveig Ringstad. Sistnevnte er
ansatt som driftsassistent i deltid 20 %. Med den frivillige innsats hun yter, har hun til
sammen en heldagsjobb.
2.17.1 Bragernes kirke
Lyssetting
Det gjenstår arbeid med lyssetting av hovedorgelet og plass for dirigent og solist.
Sprekkdannelser i taket
Måling av setninger i taket i midtskipet har fortsatt i 2018. Arbeidet med utbedring av synlige
sprekker er under planlegging.
2.17.2 Albumgården
Prosjekt Albumgården
Strøm-Gundersen ble januar 2018 valgt som hovedentreprenør for ombyggingen av 1. etasje i
Albumgården. Arkitekt for ombyggingen har vært Bjørn Vidar Eriksen.
Det har vært tett oppfølging/samarbeid mellom entreprenør og byggherre (Bragernes sokn
v/husstyret). Riving og andre byggtekniske forberedelser startet på våren. Selve ombyggingen
fortsatte gjennom sommeren fram til ferdigstillelse 1. oktober. Samme dag flyttet menighetens
nye leietaker – Kirkekontoret/Drammen kirkelige Fellesråd inn i lokalene.
Til sammen har menigheten gjennomført investeringer for ca. 10,5 mill. kroner. Hovedsakelig
er dette investeringer knyttet til lokalene til kirkekontoret. I tillegg er leilighetsetasjene
oppgradert – primært for å ivareta god sikkerhet. Bragernes har brukt egne midler, samt tatt
opp lån - godkjent av Tunsberg bispedømme - på 7,2 mill. kroner i Sparebanken Øst for å
finansiere prosjektet.
Samtidig har man ryddet opp i offentlige dokumenter hos Statens kartverk, slik at Bragernes
sokn nå står registrert som juridisk eier av Albumsgt. 8 i Grunnboka. Bragernes menighets
Stiftelse var eier av bygget til stiftelsen ble oppløst. Overskjøting til ny eier ble imidlertid ikke
endret i Grunnboka før feilen ble oppdaget senhøsten 2018.

Drift av Albumgården
Det foretas kontinuerlig vedlikehold både utvendig og innvendig, og bygningen anses å være
godt vedlikeholdt. Det siste året er følgende oppgraderinger gjennomført:
 Brannsikring
 Callinganlegg
 Nødlys og lys i ganger/trappeganger
 Varmeanlegget
 Nye strømmålere
 Vann og ventilasjonsanlegg 1. etasje er oppgradert som følge av ombyggingen til nye
kirkekontorer
I tillegg har Albumkomitéen (Arild D. Lauritzen, Eli-Sofie Thorne, økonomileder Hans
Jørgen Paulsen, Vidar Helgeland og diakon Edel Gervin) utarbeidet retningslinjer for tildeling
av leiligheter, ny husleieavtale samt nye husleiepriser i samarbeid med eksterne rådgivere.
De nye leieprisene trår i kraft i løpet av 2019, og målet er at pr. 1. januar 2020 skal husleiene
ligge på 75 prosent av gjeldende markedsleie.
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2.17.3 Bragernes menighetshus
Kjøkkenet i Bragernes menighetshus har gjennomgått en vesentlig oppgradering med en
investering på totalt kr. 1,2 millioner.
Utover dette er det foretatt normalt vedlikehold av menighetshuset, og huset fremstår som
godt egnet til menighetens aktiviteter og utleie, men det må snarest investeres i nytt
lydanlegg. Menighetshuset var stengt for utleie store deler av året og ble brukt som
prosjektkontor under ombyggingen av Albumgården. Fra og med 1. oktober var det normal
utleie igjen.
Den planlagte ombygging av menighetskontorene i underetasjen ble besluttet utsatt til man
har bedre oversikt over menighetens tilgang på egne midler og stabens plassbehov.

2.18 Økonomi
Bevisstgjøre stab og menighetsråd på god kommunikasjon med økonomiutvalget, særlig i
sammenheng med budsjettarbeid og større prosjekter.
Søke eksterne midler (fond og legater m.m.) og samarbeid med næringslivet.
Ansvarlig: staben og menighetsrådet
Utrede muligheten for å revitalisere givertjenesten. Ansvarlig: økonomiutvalget
Økonomien i Bragenes menighet er bra og menighetsrådet har god kontroll. Dette ikke minst
takket være en svært god jobb av økonomiutvalget. Sammen med husstyret har
økonomiutvalget hatt hånd om en betydelig investering i Albumgården – se pkt 2.17.2.
Stab og menighetsråd tok initiativ til å revitalisere givertjenesten i menigheten med
øremerking av midler til koordinatorstillingen for Åpen kirke. Noen enkeltpersoner
responderte på invitasjonen og meldte seg til en treårig forpliktende givertjeneste med faste
beløp. Disse beløpene, sammen med et årlig tilskudd fra Adventsfestivalen, førte til at
menighetsrådet vedtok å øke stillingen med 10 prosent fra 01.09.18.
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2.18.1 Driftsregnskap 2018
Regnskapsskjema - Driftsregnskapet (Vedlegg 2A)

2018

Budsjett

Avvik

2017

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659)

4 873 516

4 687 500

186 016

5 388 288

Refusjoner/overføringer (700-789)

1 840 658

1 857 700

-17 042

1 250 240

7 906

8 000

-94

118 000

120 000

115 000

5 000

123 500

91 198

78 500

12 698

72 542

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879)

1 080 104

833 800

246 304

1 034 079

Sum driftsinntekter

8 013 382

7 580 500

432 882

7 986 649

Kjøp av varer og tjenester (100-299)

5 697 931

4 777 800

920 131

5 053 872

Refusjoner/overføringer (300-389:429)

3 643 510

3 886 700

-243 190

3 444 165

189 911

156 000

33 911

284 431

9 531 352

8 820 500

710 852

8 782 468

-1 517 970

-1 240 000

-277 970

-795 819

Renteinntekter og utbytte (900-909)

96 736

20 000

76 736

146 564

Netto finansinntekter/-utgifter

96 736

20 000

76 736

146 564

Statlige tilskudd (800-829)
Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839)
Tilskudd fra fellesråd/menighetsråd (840-859)

Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429)
Sum driftsutgifter

BRUTTO DRIFTSRESULTAT

Avskrivinger (590)

107 311

160 881

-53 570

175 881

-107 311

-160 881

53 570

-175 881

-1 421 234

-1 220 000

-201 234

-649 255

Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930)

1 424 008

1 424 008

0

1 801 526

Bruk av disposisjonsfond (940-949)

2 644 008

2 644 008

0

1 819 641

0

0

0

25 000

Sum bruk av avsetninger

4 068 016

4 068 016

0

3 646 167

Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530)

1 424 008

1 424 008

0

1 086 800

Avsatt til disposisjonsfond (540-549)

1 222 773

1 424 009

-201 236

347 869

0

0

0

1 562 244

2 646 781

2 848 017

-201 236

2 996 913

0

0

0

0

Motpost avskrivinger (990)
NETTO DRIFTSRESULTAT

Bruk av bundne fond (950-959)

Avsatt til bundne fond (550-559)
Sum avsetninger
REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK

Kommentarer:
Regnskapet for Bragernes menighet totalt viser et netto negativ netto driftsresultat på kr.
1.421.234,-. På grunn av strykningsbestemmelsene er avsetting til disposisjonsfond konto
55611 avd. 30006 Albumgården redusert med kr. 201.236,- i forhold til budsjett, slik at
regnskapsmessig resultat for menigheten blir kr. 0.
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2.18.2 Investeringsregnskap 2018
Albumgården
Investeringsregnskap

2018

Budsjett

Avvik

2017

Investeringer i anleggsmidler (010-389:429)

13 315 641

9 373 732

3 941 909

530 197

Årets finansieringsbehov

13 315 641

9 373 732

3 941 909

530 197

Bruk av lånemidler (910)

0

7 300 000

-7 300 000

0

Refusjoner (700-779)

2 654 086

2 500 000

154 086

103 929

Sum ekstern finansiering

2 654 086

9 800 000

-7 145 914

103 929

Overført fra driftsbudsjettet (970)

0

0

0

Sum finansiering

0

9 800 000

-9 800 000

103 929

10 661 555

0

10 661 555

426 268

UDEKKET/UDISPONERT

Note
Udekket 2017 er dekket gjennom bruk av fond i driftsregnskapet 2018 pga av at
kostnandene i 2017 ble ført som driftskostnader.
I løpet av 2018 er kostnadene vurdert som investering og dermed aktivert fra og med 2018.
Kostnader 2018 er ført som investering.
Kommentarer:
Investeringsregnskapet for rehabilitering Albumgården viser et udekket resultat på kr.
10.661.555,-. Menigheten skulle i 2018 oppta lån med sikkerhet i Albumgården for å
finansiere rehabiliteringen. På grunn av at Albumgården i grunnboken fortsatt sto registret på
stiftelsen som eier, ble hele prosessen forsinket. Før lån ble utbetalt måtte grunnboken endres
slik at Bragernes sokn sto som eier. Dette var en omstendelig prosess som det tok tid å
gjennomføre og først i slutten av januar 2019 ble de formelle forholdene i orden og lån
utbetalt. Manglende inndekning av kr 10.661.555,- finansieres i 2019 med bruk av lån kr. 7,2
mill. og det resterende med bruk av disposisjonsfond. Menighetsrådet vil vedta dette i møte.
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2.18.2 Balanse 2018

Konto

2018

2017

Diff

Anleggsmidler
52166 - Albumgården VPS 023100008475
52401 - Flygel Bragernes MR

25 750

25 750

0

180 000

195 000

-15 000

1 103 781

1 144 662

-40 881

84 000

84 000

0

52703 - Albumgården Albumsgt. 8

2 005 767

1 527 000

478 767

SUM ANLEGGSMIDLER

3 399 298

2 976 412

422 886

1 000

1 000

0

52701 - Bragernes M.hus eiendom Kirkegt. 7
52702 - Bragernes M.hus tomt Kirkegt. 7

Omløpsmidler
51001 - Kasse Albumgården
51020 - Bankinnskudd innland

98 950

1 422 155

-1 323 205

51021 - Bankinnskudd innland Bragernes kantori

105 719

49 213

56 506

51022 - Bankinnskudd innland Bragernes jentekor

129 755

274 675

-144 920

51023 - Bankinnskudd innland Bragernes guttekor

12 891

167 341

-154 450

51024 - Bankinnskudd innland Bragernes solistemble

39 335

31 395

7 940

51025 - Bankinnskudd innland Bragernes Albumgård

135 473

3 228 280

-3 092 807

51026 - Bankinnskudd innland Bragernes Cafe Album

0

10 629

-10 629

51027 - Bankinnskudd innland Bragernes aspirantkor

89 913

164 224

-74 311

2 644 697

2 620 801

23 896

0

2 581 382

-2 581 382

17 834

2 006 972

-1 989 138

51300 - Kundefordringer (reskontro)

117 096

234 140

-117 044

51301 - Kundefordringer Bragernes MR korts.fordringer

401 895

26 000

375 895

51302 - Kundefordringer Albumgården korts.fordringer

4 640

97 674

-93 034

51310 - Forskuddsbetalte kostnader

0

84 014

-84 014

51365 - Kortsiktige fordringer mot private

0

134 987

-134 987

53745 - Inngående MVA kompensasjon

3 317 888

450 682

2 867 206

SUM OMLØPSMIDLER

7 117 086

13 585 564

-6 468 478

10 516 384

16 561 976

-6 045 592

51029 - Bankinnskudd innland Bragernes m.pleie
51030 - Bankinnskudd innland Bragernes Albumgården
51031 - Bankinnskudd Bragernes albumbården

SUM EIENDELER
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Konto

2018

2017

Diff

Egenkapital
55100 - Fond Landfalløya kapell

-1 472 244

-1 472 244

0

-287 337

-287 337

0

55102 - BDF T. Toplaks fond kirkeutsmykning

-75 919

-75 919

0

55103 - BDF Bragernes jentekor fond Lyche

-20 000

-20 000

0

55101 - BDF Bragernes MR fond Lyche

55601 - Disposisjonsfond Bragernes MR

0

0

0

55602 - Adv.festivalen disposisjonsfond

-342 910

-157 987

-184 923

55603 - Bragernes MP disposisjonsfond

-2 293 676

-2 293 676

0

0

-76 000

76 000

55604 - Cafe Album disposisjonsfond
55605 - Bragernes aspirantkor disposisjonsfond

-135 244

-99 693

-35 551

55606 - Bragernes minores disposisjonsfond

-31 117

-15 417

-15 700

55607 - Bragernes jentekor disposisjonsfond

-2 008

-270 681

268 673

55608 - Bragernes guttekor disposisjonsfond

-184 867

-228 957

44 090

55609 - Bragernes kantori disposisjonsfond

-24 912

-9 733

-15 179

-103 412

-1 090

-102 322

55611 - Bragernes Albumgården disposisjonsfond

-2 088 193

-3 474 339

1 386 146

55900 - Regnskapsmessig merforbruk (Rehab. Albumgård)

10 661 554

55610 - Bragernes s.ensemble disposisjonsfond

55950 - Regnskapsmessig mindreforbruk
55990 - Kapitalkonto
SUM EGENKAPITAL

0 10 661 554

0

0

0

-3 398 548

-2 975 662

-422 886

201 167

-11 458 735 11 659 902

Gjeld
53200 - Leverandørgjeld (reskontro)

-4 640 302

-824 426

-3 815 876

53201 - Kortsiktig gjeld

-3 570 000

0

-3 570 000

0

-262 494

262 494

-2 507 250

-2 507 250

0

53291 - Albumgården kortsiktig gjeld
53641 - Albumgården, innskudd Albumsgate 8
53930 - Påløpte kostnader

0

-1 509 073

1 509 073

SUM KORTSIKTIG GJELD

-10 717 552

-5 103 243

-5 614 309

SUM GJELD OG EGENKAPITAL

-10 516 384

-16 561 979

6 045 594

26

3 BRAGERNES MENIGHETS ORGANISASJON
3.1 Menighetsråd og stab
Menighetsråd og sokneprest har virksomhetsansvar for Bragernes menighet.
Arbeidsgiverne (Kirkelig fellesråd og Tunsberg bispedømmeråd/biskop) har ansvar for å
legge til rette for at medarbeidere i alle funksjoner holder et høyt faglig nivå og har et godt
arbeidsmiljø.
Menighetsrådet skal evaluere virksomheten.
3.1.1 Menighetsrådet
Faste representanter
Morten Løberg Strand (leder)
Therese Thorne
Elin Stubberud (fellesrådsrepresentant)
Tina Fagerhus Brodal
Heidi Hagen Låker (sekretær)
Bjørg Juriks (nestleder, vara fellesrådet)
Glenn Agung Hole
Tove Schultzen Gjerdsjø
Mimmi Abarzua Holtheuer
Lars Christian Nordvik Berg
Lars Skagestad (sogneprest)

Vararepresentanter
Espen Sæther Alm

Menighetsrådet har hatt 8 møter og behandlet 66 saker.
Det har vært avholdt 1 menighetsmøte.
Menighetsrådet har flere underutvalg hvor en fra rådet skal være representert:
Husstyret for Albumården og menighetshuset
Kirkepostredaksjonen
Musikk- og kulturutvalg
Økonomiutvalg
Diakoniutvalg
Festkomité
Barne-, ungdoms- og trosopplæringsutvalg
Misjonsutvalg
Økumenikk og vennskapsmenigheter
Menigheten er representert i følgende styrer/råd/representantskap:
Fellesrådet
Prostirådet
Sportskapellet ved Tverken
Kirkens Bymisjon i Drammen
Menigheten har kontaktperson for:
Kirkens Nødhjelp
Bibelselskapet
Det Norske Misjonsselskap
Menigheten er medlem av:
Drammen kirkeforum
DOTL (Drammen og omegn tros- og livssynsforum)
Menigheten deltar i Drammen kommunes turistkontaktnettverk
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3.1.2 Staben
Sokneprest
Kapellan
Prost
Diakon
Kateket
Kantor
Kantor
Kantor
Kirketjener
Koordinator ÅK
Renholder
Renholder
Sangpedagog
Avd. leder Albumg.
Assistent Albumg.
Menighetsarbeider
Frivillig på kontoret
Frivillig på kontoret
Frivillig på kontoret

Lars Skagestad
Per Erik K. Brodal
Kjell Ivar Berger
Edel Merete Gervin
Sol Trogstad Vråle
Beate Strømme Fevang
Jørn Fevang
Anders Eidsten Dahl
Bent A. Møller
Bjørg Juriks
Bjørg Amundsen
Ottar Amundsen
Ingeborg Soot
Odd Ringstad
Solveig Ringstad
Kirsten Inger Motzfeldt
Anny Getz
Hanna Moen
Vibeke Meyer Schjelderup

100 %
100 %
(deler av tjenesten i Bragernes)
100 %
100 %
100 % (25 % menighetsfinansiert)
100 % (25 % menighetsfinansiert)
60 % (27 % menighetsfinansiert)
70 %
30 % (økt fra 20 til 30% i 2018)
25 %
25 %
50.%
100 %
20 %
22,5 %

Teamkoordinator for staben har vært Jørn Fevang.

3.2 Frivillige
De frivillige utgjør en uunnværlig ressurs for Bragernes menighet. Det skal legges til rette for
at enda flere frivillige involveres og bidrar.
Det inviteres årlig til frivillighetsfest, arrangementer og aktuelle kurs.
Ansvarlig: staben, menighetsrådet og samtlige utvalg
Det arbeides kontinuerlig med å rekruttere frivillige innen alle områder av menighetens
arbeid.
Frivillige bidrar blant annet på følgende områder:
- klokkere og gudstjenesteverter
- besøkstjeneste
- kirkerverter i Åpen kirke
- dyrkeprosjektet i Kirkeparken
- søndagsskolen
- trosopplæringen
- kirkekaffe og andre arrangementer
- kordeltakelse ved gudstjenester
- Adventsfestivalen
- Kirkeposten
- ulike råd, utvalg og komitéer
Ved å samarbeide med frivillige ønsker vi å bidra til økt inkludering og tilhørighet. Frivillige
er en helt nødvendig drivkraft i menighetens virksomhet og tilfører kompetanse og
engasjement.

www.bragerneskirke.no
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