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 Årene 2020-2021 har i stor grad vært preget av koronapandemien og smittevern i den  

  forbindelse. Flere av menighetens aktiviteter har ligget nede eller vært redusert - i hele     

           eller deler av perioden. Det er derfor behov for økt fokus på rekruttering og  

           gjenoppbygging i tiden etter pandemien. 

 

1. BRAGERNES MENIGHETS VISJON 
 

Bragernes menighets visjon er Den norske kirkes felles visjon: ”Mer himmel på jord. 

En bekjennende, åpen, tjenende og misjonerende kirke”, og rammer og prioriteringer 

fra Kirkelig fellesråd hvor utgangspunktet er gudstjenesteliv, trosopplæring med 

barne- og ungdomsarbeid, diakoni, misjonsarbeid samt musikk og kultur.  Det er 

videre tatt hensyn til menighetens bestående virksomhet og konkrete prioriteringer. 

 

 

2. BRAGERNES MENIGHETS VIRKSOMHET 
 

Bragernes menighets virksomhet er forankret i fastlagt visjon. 

 

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. 

 

Gudstjenesteliv 

 

Søndagen er hovedpulsslaget i menighetens liv. Resten av menighetens virksomhet 

springer ut av messen på søndag og skal føre tilbake til denne. I forlengelsen av dette 

gjennomføres en rekke mindre gudstjenester gjennom uken. 

 

Det skal prioriteres ressurser til høymessene og familiemessene. 

Ansvarlig: staben og menighetsrådet 

 

Det arbeides for at det gjennomsnittlige gudstjenestebesøket økes.  

Ansvarlig: staben og menighetsrådet 

 

Involveringen av frivillige i gudstjenestene skal økes, spesielt barn og unge. 

Ansvarlig: staben 

 

Det inviteres til regelmessig kirkekaffe ved utgangen. Noen ganger utvides dette og 

holdes i menighetshuset.  

Ansvarlig: festkomitéen 

 

Kor og solister deltar regelmessig i gudstjenestene.  

Ansvarlig: staben 

 

Videreutvikle og løfte frem andre gudstjenester gjennom uken, slik som 

hverdagsmesser, morgenbønner, middagsbønner, stille kvelder, ørkenmesser, 

evensongs m.m. 

Ansvarlig: staben 
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Gjenoppta arbeidet med søndagsskolen som et tilbud for barn som kommer på 

høymessene. Arbeide med rekruttering av ledere til søndagsskolen. 

Ansvarlig: kateketen 

 

Andakter og gudstjenester ved institusjonene gjennomføres. På gudstjenestene 

medvirker kantor. Det arbeides for økonomi til og rekruttering av musiker også til 

andaktene. 

Ansvarlig: staben og menighetsrådet 

 

Opprette kirkeskyss. 

Ansvarlig: diakonen 

 

Kirketjenere, kantorer og prester i Bragernes menighet gjør ukentlig tjeneste i 

gravferder for menighetens medlemmer. Dette er et viktig og tidkrevende arbeid og et 

sted hvor vi møter en stor del av menighetens medlemmer og knytter kontakt med 

dem. Det arbeides derfor kontinuerlig med å sikre god kvalitet på den tjenesten som 

utføres. 

Ansvarlig: kirketjenere, kantorer og prester 

 

Trosopplæring og arbeid blant barn og unge 

 

Vi viser til menighetens trosopplæringsplan. 

 

Det jobbes med å videreutvikle barnekroken i kirken og at kapellet skal kunne brukes 

av barn og unge, blant annet ved å finne en løsning på hvordan veggmaleriet kan 

dekkes til. 

 

Gjenoppta arbeidet med konfirmantleir og videreutvikle dette. 

 

Det er ønskelig at flere ungdommer deltar i kristent barne- og ungdomsarbeid i løpet 

av og etter konfirmasjonstiden.  

 

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 aspirantkorene og Minores støttes.   

 

Ansvarlig: kateketen 

 

 

2.3 Kirkemusikk 

 

Videreføre og legge til rette for det kirkemusikalske arbeidet som drives i menigheten 

gjennom korene, gudstjenester, kirkelige handlinger og konsertvirksomhet. 

- Minores 

- Jenteaspirantkor og gutteaspirantkor 

- Guttekoret 

- Jentekoret 

- Ungdomskoret 

- Kantoriet 

- Solistensemblet (koret har 13 profesjonelle plasser og sangernes lønnes for hvert 

prosjekt) 
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Mål:  

- Korenes rekrutteringsarbeid intensiveres.  

- Budsjettet for musikk i gudstjenesten økes i perioden.   

- Korene, og særlig Solistensemblet, skal drive aktivt arbeid for å søke økonomisk 

støtte utenfra.  

 

Det utvikles en plan for kirkemusikk for Bragernes menighet innen 2022. 

 

Retningslinjer for utleie vil bli gjennomgått på nytt. 

Lørdagskonsertene og sommerkonsertene videreføres.   

Ansvarlig: kantorene 

 

Videreutvikle Bragernes kirke som et liturgisk og kirkemusikalsk kompetansesenter. 

Ansvarlig: staben 

 

 

2.4 Diakoni og forvalteransvar 

 

Vi viser til menighetens plan for diakoni. 

 

Nestekjærlighet:  

- Opprette samtalegrupper 

- Intensivere og videreutvikle besøkstjenesten, blant annet for å forebygge 

ensomhet.  

 

Inkluderende fellesskap 

- Arbeide for inkluderende fellesskap i menigheten 

- Rekruttere verter til fellesmiddager, slik at vi kan gjenoppta arbeidet med dette 

 

Vern om skaperverket 

- Sertifisere menigheten som Miljøfyrtårn 

- Velge økologiske og kortreiste produkter når dette er tilgjengelig 

- Velge kjøttfri servering på noen av våre arrangement. 

- Videreutvikle dyrkeprosjektene i Kirkeparken og Albumhagen 

 

Kamp for rettferdighet 

- Handle Fair trade-merkede produkt når det er mulig 

- Videreutvikle samarbeidet med Frelsesarméen om matinnsamling og 

julegaveaksjon. 

Ansvar: diakonen/diakoniutvalget 

 

2.5 Misjon 

Vi viser til menighetens misjonsavtale med Stefanusalliansen. 

 

Følge opp menighetens forpliktelser og engasjement for misjonsprosjektet i Egypt. 

Gjennomføre fire gudstjenester i året og temakvelder med et spesielt fokus på misjon. 

Ansvarlig: misjonsutvalget 

 

2.6 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 
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2.7 Økumenikk og dialogarbeid 

Videreutvikle lokale relasjoner med andre kirkesamfunn. 

Ansvarlig: staben 

 

Delta i DOTLs (Drammen og omegn tros- og livssynsforum) arbeid. 

Ansvarlig: menighetsrådet 

 

 

2.8 Bygg og eiendom 

 

Arbeide for å realisere Bragernes Klang (nytt bygg bak kirken). 

Ansvarlig: menighetsrådet og komitéen for Bragernes Klang. 

 

Kartlegge behov for oppussing i kirken.  

Ansvarlig: kirketjenere og menighetsrådet 

 

Gjennomføre en befaring av klokkespillet med fagperson og legge frem forslag for 

Kirkelig fellesråd om restaurering av klokkespillet. 

Ansvarlig: kantorer og menighetsrådet  

 

Holde fokus på forebyggende vedlikehold av bygg og leiligheter i Albumgården og 

sørge for at det er midler til dette, for å sikre denne viktige inntektskilden. 

Ansvarlig: husstyret 

 

Leietakere av våre lokaler skal anmodes om å bruke rettferdige produkter ved sine 

arrangementer. Dette skal nedfelles i utleiereglementet. 

Ansvarlig: husstyret 

 

 

2.9 Informasjon og kommunikasjon 

 

Ha et bevisst forhold til måten vi informerer og kommuniserer på både i møte med 

mennesker, media og i de ulike informasjonskanalene. 

Arbeide for en konsekvent bruk av logo, maler og design. 

Fortsette arbeidet med omdømmebygging og arbeide for mer publisitet i media. 

Ansvarlig: staben og menighetsrådet 

 

Videreutvikle Kirkeposten (menighetsblad) både med tanke på innhold og grafisk 

profil og sikre økonomi til dette. Rekruttere flere til å skrive saker. Øke antall 

annonsører.  

Ansvarlig: redaksjonen og menighetsrådet 

 

2.10 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 
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2.11 Bragernes julekrybbe 

 

Videreutvikle Bragernes julekrybbe utenfor Bragernes kirke i samarbeid med lokale 

samarbeidsparter. Få på plass gode rutiner for rigging og nedrigging. Rekruttere 

frivillige til arbeidet med julekrybben. 

Ansvarlig: eget utvalg 

 

2.12 Adventsfestivalen 

 

Adventfestivalen skal videreutvikles i samarbeid med Drammen kommune.   

Ansvarlig: Adventsfestivalens leder og menighetsrådet 

 

2.13 Kirkeparken 

 

Videreutvikle kirkeparken i tråd med tidligere planer og i nært samarbeid med 

Drammen kommune og Statsforvalteren.  

Ansvarlig: diakonen og egen arbeidsgruppe 

 

Det utarbeides en helhetlig plan for området rundt kirken (julekrybbe, kirkeparken, 

huset bak kirken m.m.). 

Ansvarlig: menighetsrådet 

 

2.14 Åpen kirke 

 

Videreutvikle arbeidet med Åpen kirke. 

Rekruttere flere frivillige, slik at vi fortsatt kan holde kirken åpen seks dager i uken. 

Arbeide for større synlighet i pilegrimsarbeidet og bli medlemmer av 

Pilegrimsfellesskapet St. Hallvard av Huseby. 

Ansvarlig: koordinator for Åpen kirke 

 

2.15 Undervisning 

 

Stimulere til økt bibelkunnskap og kjennskap til kjernestoffet i den kristne tro. 

Ansvarlig: prestene og kateketen 

 

 

3 BRAGERNES MENIGHETS ORGANISASJON 
 

3.1 Ledelse  

 

Menighetsrådet og soknepresten 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. 

 

3.2 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 arrangementer og aktuelle kurs. 

Ansvarlig: staben, menighetsrådet og samtlige utvalg 
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Sørge for god oppfølging av de frivillige. 

Ansvar: staben og menighetsrådet 

 

Ha en oppdatert oversikt over frivillige i menigheten. 

Ansvar: diakonen 

 

3.3 Ansatte 

 

Bragernes menighet skal være et godt sted å arbeide, med fokus på tverrfaglighet, 

faglig utvikling og godt arbeidsmiljø. 

 

Det arbeides for at bortfallet av presteressurs, når prosten ikke lenger har så stor del av 

sin tjeneste knyttet til menigheten, kompenseres. 

Ansvarlig: soknepresten og menighetsrådet 

 

Kirketjenerressursen bør økes til 100 % fra Fellesrådet. 

Ansvarlig: menighetsrådet 

 

4 DOKUMENTREVISJON 
 

Menighetsrådet vil hvert år vurdere måloppnåelsen og eventuelt revidere 

handlingsplanen og vedtatte tiltaksplaner. 

 

 


