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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. 
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2. BRAGERNES MENIGHETS VIRKSOMHET 
 

2.1. Sammendrag 

 
Året 2022 ble året vi endelig kunne legge til side alle koronarestriksjoner. Vi startet året med 

de samme restriksjonene vi avsluttet 2021 med: begrensning på maks 50 personer på 

arrangementer, en meters avstand, munnbind, registrering og faste, tilviste plasser. Den 14. 

januar økte det tillatte antallet til 200 personer, men med samme regler ellers. 1. februar ble 

antallsbegrensningen opphevet, men det skulle fortsatt brukes munnbind inn og ut av kirken 

og ved bevegelse i rommet, og det skulle fortsatt være faste, tilviste plasser. Så kom 12. 

februar og alt av smitteverntiltak ble opphevet.  

 

Vi var mange som var spent på om deltakelsen ved gudstjenester, kor og menighetens øvrige 

arrangementer ville komme opp igjen på samme nivå som før pandemien eller om folk har 

endret vaner. Gudstjenestebesøket økte gradvis og kom relativt raskt opp igjen på omtrent 

samme nivå som før pandemien. Heldigvis ser vi at deltakelsen ved både korøvelser, 

knøtteklubb, babysang og andre aktiviteter er kommet tilbake til samme nivå som før 

pandemien, og for noen av korene er det flere medlemmer enn tidligere. Der vi imidlertid 

tydelig kan se at pandemien har påvirket rekrutteringen, er til aspirantkorene. Dette skyldes 

trolig at det under pandemien ikke var noen øvelser for Minores, og at en dermed mistet den 

naturlige overgangen fra Minores til aspirantene. Det er derfor gledelig å se at rekrutteringen 

til Minores høsten 2022 var mye større enn tidligere år.  

 

Vi registrerer at det i 2022 er en økning i antall medlemmer i Bragernes menighet. Det er 

gledelig. 

 

Mye arbeid legges ned i forberedelser og gjennomføring av gudstjenester, kirkelige 

handlinger, trosopplæringstiltak, åpen kirke og øvrige samlinger og aktiviteter i menigheten. 

Vi opplever også stor etterspørsel etter samtaler, også kanalisert gjennom kommunens 

helsetjenester. Sammen er dette er viktige møteplasser for mange og det er fellesskap som 

motvirker utenforskap og ensomhet. Dette er også arenaer der mennesker får sette sine liv inn 

i en større sammenheng og se seg selv i lys av Guds kjærlighet. 

 

I mars ble Øystein Magelssen innsatt som prost i Drammen og Lier prosti av biskop Jan Otto 

Myrseth. Prosten har kontor i første etasje i Albumgården og har noen gudstjenester i 

Bragernes kirke gjennom året. 

 

I 2022 mottok menigheten en arv/gave etter professor emeritus Øyvind Norderval. Gaven 

besto av fire sett messehakler og stolaer og fire sett korkåper og stolaer i kirkeårets farger. 

Messeklærne brukes jevnlig i Bragernes kirke og vi er svært takknemlige for gaven. 

 

Menighetens økonomi er solid og med god styring, men vi ser også at gaveinntektene 

gjennom blant annet takkoffer (både til menighetens arbeid og eksterne organisasjoner) i 

gudstjenestene og givertjenesten ikke er kommet opp igjen på samme nivå som før 

pandemien. Dette skjer samtidig som vi har hatt en dramatisk økning i strømutgifter til 

menighetshuset og organisasjoner vi bidrar med takkoffer til har en trangere økonomi. Vi ser 

også at rundt 60 % av det som kommer inn som takkoffer i kirken gis på Vipps.  

 

Korenes store konsert i forbindelse med Bragernes kirkes 150 årsjubileum i 2021 ble utsatt på 

grunn av pandemien. Torsdag før påsken 2022 ble konserten endelig gjennomført. Der ble 

også hele Jørn Fevangs Te Deum Laudamus fremført. 

 

Vi er mange som ble forferdet over Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022. Bragernes 

menighetsråd viste sin solidaritet og støtte til Ukraina blant annet ved å henge opp et ukrainsk 

flagg i tårnvinduet i Bragernes kirke. Dette hang også oppe under skisprinten i Drammen og 
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var godt synlig for publikum som var til stede og som så det på tv-sendinger. Det ble også 

arrangert en støttekonsert for Ukraina i regi av ukrainere i Drammensområdet. Bragernes 

menighet lånte ut menighetshuset gratis og bidro med tilrettelegging. Solidariteten med det 

ukrainske folket er også markert på flere måter, blant annet ved å ha de med i forbønnen i 

gudstjenestene. Fra november 2022 har vi hatt en person fra Ukraina som er i språkpraksis i 

menigheten to dager i uken. Vi har også vært opptatt av at Russlands angrep på Ukraina ikke 

skal ramme personer fra Russland som vi møter i våre sammenhenger. 

 

2022 ble markert som Frivillighetens år i Norge. Dette ble også markert i Bragernes menighet 

gjennom året. Hovedmarkeringen var gjennomføringen av Vår dag søndag 12. juni i 

Kirkeparken, som en feiring av frivilligheten i menigheten og lokalsamfunnet. Dagen begynte 

med friluftsmesse med dåp, der også Øren skolekorps deltok. Deretter var det servering og 

ulike aktiviteter for små og store i Kirkeparken. Det ble et vellykket arrangement, der det 

myldret av rundt 200 mennesker i alle aldre.   

 

Etter skytingen i forbindelse med pride-markeringen i Oslo i juni 2022, markerte også 

Bragernes menighetsråd sin solidaritet og støtte med LHBTIQ-miljøet ved å henge 

regnbueflagget i tårnvinduet i Bragernes kirke. Kirken ble også holdt åpen for lystenning, 

stillhet og samtale dagen etter skytingen. Ansatte og menighetsrådsmedlemmer fra Bragernes 

menighet deltok også i pride-paraden i Drammen i august.  

 

29. og 30. september ble Mikkelsmesskonferansen i Drammen avholdt for første gang i 

Bragernes kirke og menighetshus. Dette er en tverrfaglig fagkonferanse for gudstjenestelivet i 

Den norske kirke. Tilbakemeldingene etter konferansen var gode og det ble uttrykt ønske om 

at konferansen blir årlig. Se mer om dette i avsnitt 2.16. 

 

Året 2022 var også et år der vi er kommet nærmere realiseringen av Bragernes Klang (som 

bygg bak kirken). Se eget avsnitt 2.18.4. 

 

Vi er takknemlige for alle frivillige og ansatte som bidrar på ulike måter, alle som ber 

trofast for menigheten og alle som kommer til gudstjenester og alle de andre 

fellesskapene i menigheten. Sammen er vi kirke – i tjeneste for våre medmennesker og 

til Guds ære. 
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2.2. Gudstjenester  
 

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 

 

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 

 

Gudstjenesten er det bærende pulsslaget i menighetens liv. Her næres vår tro, og vi utfordres 

og motiveres til liv og tjeneste. Alle andre deler av menighetens virksomhet springer ut fra 

messefeiringen og peker tilbake inn i denne. Vi er derfor glade for at det i hele 2022 har vært 

mulig å feire gudstjenester med menigheten til stede.  

 

Starten av 2022 var det fortsatt antallsbegrensning og smittevern som påvirket deltakelsen ved 

gudstjenestene i kirken, men 14. februar falt samtlige begrensninger og smittevern bort. Siden 

det også var mulig å holde fysiske gudstjenester i den første halvannen måneden av 2022, ble 

det ikke sendt noen digitale gudstjenester. I ukene med smittevernbegrensninger har også i 

2022 frivillige gjort en stor ekstrainnsats for at vi skulle kunne gjennomføre gudstjenestene. 
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Det ble feiret totalt 254 gudstjenester i Bragernes kirke. 66 av disse var på søn- og 

helligdager. De andre 188 gudstjenestene inkluderer ukentlig hverdagsmesse (tirsdag), 

morgenbønn (onsdag) og middagsbønn (torsdag), Ørkenmesser etter koptisk-ortodoks 

tradisjon, evensongs, stille kvelder og enkelte andre gudstjenester knyttet til arrangementer i 

kirken og menighetshuset.  

 

Gudstjenestebesøket økte gradvis og kom relativt raskt opp igjen på omtrent samme nivå som 

før pandemien. Riktignok ser vi at antall gudstjenestedeltakere gjennom året er noe lavere enn 

i 2019. Noe skyldes begrensningene de første halvannen månedene av året. Samtidig ser vi at 

blant annet antall tilstede ved julaftensgudstjenestene er ca. 25 % lavere enn årene før 

pandemien. Vi må nok noen år frem i tid for å se om dette er en tendens eller om det skyldtes 

økning i koronasmitte og en rekke andre infeksjonssykdommer i desember. 

 

Andre helgen i mai ble det holdt tre konfirmasjonsmesser, der alle konfirmantene kunne ha 

med seg så mange deltakere de ønsket. Også høytidene kunne igjen feires som normalt, med 

alle de gudstjenester som hører til, deriblant gudstjenester med barnehagene og barne- og 

ungdomsskolene i soknet.  

 

Det arbeides kontinuerlig med å forberede og gjennomføre gudstjenester av høy kvalitet 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 normalt som 

ministranter på to gudstjenester hver i løpet av konfirmanttiden. Andre er med som frivillige 

gudstjenesteverter, gjør klokkertjeneste eller bidrar til regelmessig kirkekaffe (som regel ved 

utgangen og ved noen anledninger på menighetshuset).  

 

Det holdes andakter annenhver uke ved prest/diakon ved Hamborgstrøm bo- og servicesenter, 

Losjeplassen bo- og servicesenter og Filten omsorgsboliger. En av prestene er på besøk ved 

Lindrende enhet på Drammen helsehus annen hver uke og ved tilkalling, for samtale og 

soknebud. 

 

2.3. Kirkelige handlinger  
 

Dåp 

Vi ser en god økning i antall dåp sammenliknet med 2021. Det er også en økning i antall dåp 

sammenliknet med årene før pandemien. Det ble i 2022 gjennomført 106 dåp i Bragernes 

kirke, hvorav 60 kommer fra andre menigheter. Det ble også arrangert drop-in-dåp i 2022. 

Etter at ordningen med tilhørende falt bort og vi ikke lenger får tilsendt fødselsmeldinger for 

barn av medlemmer, er det en utfordring å nå godt ut med invitasjon til dåp. 

 

Konfirmasjon  

Se eget punkt under 2.4 Trosopplæring og arbeid blant barn og unge. 

 

46 konfirmanter ble konfirmert i Bragernes kirke i mai 2022 og en ble konfirmert på et annet 

tidspunkt. I august startet et nytt kull med 46 nye konfirmanter opp sitt konfirmantår ved å 

reise på en ukes leir til Camp Uvdal. Konfirmantene ble presentert på en høymesse i august, 

hadde ansvar for høymessen på menneskerettighetssøndagen (2. søndag i advent) og er 

ministranter ved høymessene og familiemessene gjennom året.  

 

Vigsler 

Antallet vigsler i 2022 er tilbake på samme antall som før pandemien. Alle par som skulle ha 

vielse i Bragernes kirke ble våren 2022 invitert til en bryllupsforberedende samling. Vi ser at 

arbeidsmengden for kantor, prest og kirketjener ved vielser øker, fordi parene ofte har flere 

personlige ønsker knyttet til vielsen.  
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Begravelser og bisettelser 

Totalt antall begravelser og bisettelser i menigheten de siste 5 årene varierer noe, med et snitt 

på 122 begravelser/bisettelser.  Tallet for 2022 er 130. Altså noe høyere enn snittet. 20 av 

disse er holdt i kirken, de fleste øvrige er holdt i kapellene ved Drammen krematorium. Kun 

14 av gravferdene var begravelser (kistebegravelser), de øvrige var bisettelser (kremasjon). Vi 

er bekymret for at det høye antallet kremasjoner kan være en indikasjon på at folk ikke 

opplever å kunne velge fritt hva de ønsker, ofte pga. plass på de ulike kirkegårdene.     

 

2.4. 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.  

   

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 

 

Trosopplæring   

Det store kormiljøet samler barn og ungdom hver uke og er en viktig del av trosopplæringen. I 

løpet av året har vi jobbet frem en digital vandring i kirkerommet for barn og unge i 

samarbeid med Convoyer AS og med støtte fra kirkerådet. Løsningen vil kunne brukes i 

trosopplæring, samarbeid med hjemmet og i forbindelse med skolebesøk. Lansering er januar 

2023. 

  

Trosopplæringstiltak: 

Dåpshilsen 1-2-3  

Alle våre dåpsbarn får tilsendt dåpshilsen i posten på 1-2 og 3- års dåpsdag. Vi har i løpet av 

året videutviklet dåpsposene som vi deler ut til alle som er på dåpssamling. Der får de en 

hilsen, hilsen til faddere, en bokgave, en CD og ikke minst informasjonsbrosjyrer om vårt 

arbeid for barn og unge.   

  

Krøllesamling (3 år)  

Krøllesamling er et tiltak hvor 3 åringer inviteres til frokost og samling før småbarns 

gudstjenesten på våren. 4 familier deltok på frokosten. 

  

«Min egen kirkebok» (4 år)  

Min kirkebok ble gjennomført på høsttakkefesten og 11 4-åringer fikk min egen kirkebok.  

  

Kirkerotteteater (5 år)  

Fellestiltak for alle menighetene i prostiet, i Bragernes kirke. Barna møter kirkerottene Vesle 

og Fredo.Tilsammen deltok 124 barn og 124 voksne. 

 

Førsteklasses (6 år)  

Førsteklasses ble i år gjennomført samtidig med 4-årssamling. Totalt 14 barn fikk bok i år.   
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Vår i hagen (7 år)  

Er en samling med miljøperspektiv og økologisk dyrking. Deltagerne skulle lage insekthotell 

til Kirkeparken og så frø. Det ble i år avlyst pga. korona  

  

Høst i hagen (7 år)  

Er en samling med miljøperspektiv og økologisk dyrking. Deltagerne var med i Kirkeparken 

og høstet inn grønnsaker og frø. Samlingen var samtidig med høsttakkefesten. Mange barn og 

voksne jobbet sammen i parken etter gudstjenesten.   

   

Tårnagentdag (8 – 9 år)  

27 barn var agenter og hadde samling etter gudstjenesten og var med på skattejakt, utforsket 

kirketårnet og  lærte tårnagentsangen.  

  

Agentleir på Solsetra (8-9 år)  

5 barn fra Bragernes deltok på agentleir på Solsetra, som er fellestiltak i Drammen og samarbeid 

med NMSU. Oppdragene fortsetter fra Tårnagenthelgen og vi jobber med tema misjon.  

  

Tro og Trylling (10 år)  

Dette er et fellestiltak med alle menighetene i Drammen. Barna skulle lære triks og se show 

av tryllekunster Ruben Gazki. Søndag skulle det være fellesgudstjeneste i Konnerud kirke. 

Dette ble dessverre avlyst i år på grunn av korona.  

  

Lys Våken (11 – 12 år)  

Lys Våken er et arrangement med bl.a. overnatting i kirken, aktivitetsløype, stjerneskudd og 

gudstjenesteverksted. 10 barn deltok på samlingen og gudstjenesten dagen etter.  

  

Konfirmanter   

Totalt 46 konfirmanter fulgte konfirmantundervisningen gjennom konfirmantåret 2021/22. 

Det ble holdt 3 konfirmasjonsgudstjenester i mai. Konfirmantene deltok på leir, 

undervisningssamlinger i kirken, fortellerkveld, temadag i krematoriet, Kirkens Nødhjelps 

innsamlingsaksjon og samtalegudstjeneste. Hver konfirmant har også tjeneste som ministrant 

på to gudstjenester i løpet av året. I tillegg hadde én konfirmant egen undervisning og egen 

konfirmasjon. 

  

Høsten 2022 begynte et nytt kull bestående av 46 konfirmanter. Konfirmanttiden begynte med 

konfirmantleir i Uvdal siste uke i skolens sommerferie. Tilbakemeldingene på leiren er gode 

og vi er glad for å kunne reise bort en uke med ungdommene. Ungdomslederne gjør en veldig 

god jobb denne uken.  

  

2.4.2. Ukentlige aktiviteter for barn og unge  

 

Babysang er et tiltak rettet mot familier med barn på 0-1 år. Hver torsdag møtes vi i 

menighetshuset til sang, musikk og rytmer fra kl. 11:00 og 12:00. Dette er bra for barnas 

utvikling og gir et godt sosialt tilbud til foreldrene. En gang i måeden er gruppen på besøk hos 

Losjeplassen bo og service senter. Diakon Edel Gervin leder babysangen. Gjennom året har 

30 barn 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. 

Gjennom året har 13 barn deltatt. 

Søndagsskolen (0-12 år)  

Søndagskolen har sine faste samlinger i kapellet under gudstjenestene, unntatt når det er 

familiegudstjenester, i høytider og ferier. Det er varierende antall deltagere på søndagskolen. 

Det er noen ganger en utfordring at det ikke er noen faste barn som kommer uke etter uke.  
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Ungdomsledere (15-18 år)  

Vi har en fantastisk gjeng på 10 ungdommer som er med som ungdomsledere. De fleste er 

med på konfirmantleir og også noen andre konfirmantsamlinger og trosopplæringstiltak. 

Gruppa har egne møte og kurskvelder sammen. 1 ungdom deltok på årets UBDM og 2 

ungdommer deltok på MILK. Vi jobber videre med lederkurs og samlingsplasser for ungdom 

i 2023.   

  

2.4.3 Kirke-skole-barnehage samarbeid  

   

Før jul ble alle de 11 barnehagene i Bragernes invitert til barnehagegudstjenesten og til å 

besøke julekrybben. Vi er glade for at mange ønsker å komme på besøk til kirken før jul.  

  

Endelig kunne vi igjen ha skolegudstjenester med alle de tre skolene våre. Vi er glade for at 

de ønsker å komme tilbake og setter pris på samarbeidet.  

  

I løpet av året hadde vi flere omvisninger og besøk fra skoleklasser fra Drammen, Lier og 

Røyken fra barneskole, videregående og høyskolen.  Fordelt i grupper deltok elevene på 

omvisning og fikk informasjon om kirken og dens historie. Samt mulighet til å komme med 

egne spørsmål. 

 

 

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. 

- Minores 

- Jenteaspirantkor og gutteaspirantkor 

- Guttekoret 

- Jentekoret 

- Ungdomskoret 

- Kantoriet 

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

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 

 

2.5.1 Kirkemusikalsk virksomhet   
 

Det kirkemusikalske arbeidet i Bragernes er svært omfattende og favner både gudstjenestene, 

et stort antall konserter og korvirksomheten. 2022 ble heldigvis ikke så preget av korona-

pandemien som de foregående årene. De fleste av konsertene ble gjennomført som planlagt. 

Sommerkonsertene fikk tilskudd fra Drammen kommune, orgelkonsertene støttet av Norsk 

kulturråd. Den totale virksomheten hadde ikke vært mulig uten utallige dugnadstimer og støtte 

fra kommunen, Norsk kulturråd, næringsliv o.a. Vi samarbeider også med Ad Fontes, ledet av 

domkantor em Terje Kvam.  
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Fire kirkemusikere har ansvaret for virksomheten: Beate Strømme Fevang, Jørn Fevang, Jon 

Martin Høie og Anders Eidsten Dahl. I tillegg bruker korene sangpedagogene Ingeborg Soot 

og Marija Pavlovic (se nedenfor).  

 

Ansvarsområder: 

Gudstjenester, begravelser og vigsler:                                 Fordeling etter oppsatt turnus. 

Jentekor, aspirantkor og ungdomskor, Minores:                 Beate Strømme Fevang 

Guttekor, aspirantkor, kantori og solistensemblet:          Jørn Fevang 

Konsertvirksomhet: (adm.)                                      Anders Eidsten Dahl 

Adventsfestivalen: (adm)                                               Jørn Fevang 

Repetitør, medhjelper i korene:                                            Jon Martin Høie 

Orgelundervisning:                                                       Jon Martin Høie 

 

Mye av de kirkemusikalske ressursene har vært brukt på gudstjenestene, i 2022 ble mye av 

innsatsen lagt i solister og de første ukene i året på digital gudstjenestefeiring. Ved endel 

gudstjenester er det to kantorer i tjeneste. Dette er mulig fordi menigheten selv holder deler av 

hver av de fire kantorstillingene. Tirsdagsmessene og en del av middagsbønnene 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. 

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 Drammens menigheter som på den måten deler utgiftene ved 

markedsføringen. De aller fleste konsertene har fri entré. Adventsfestivalen ble gjennomført 

som planlagt. 
 

Bragernes menighet var som tidligere år involvert i Halvorsen Musikkfest, Anders Eidsten 

Dahl er styremedlem i musikkfestens styre.  

 

2.5.3 Korene  

 

Korarbeidet krever visjoner, mye planarbeid og administrasjon. De to sangpedagogene er 

viktige ressurser som lønnes over korenes budsjett. Mange av jentene i jentekorene betaler for 

sangundervisning hos Ingeborg Soot. I høstsemesteret har Sofie Rose Strømme vært vikar for 

Ingeborg Soot i noen uker. Flere av guttene har også sangundervisning hos Marija Pavlovic. 

Korenes turer har tatt mye tid for kirkemusikerne, men vurderes som viktig for miljøet i og 

utviklingen av korene.  

 

Bragernes kirkes Minores 

Minores er koret for gutter og jenter som går siste året i barnehagen og første trinn på skolen. 

Minores synger årlig på en familiemesse i april i tillegg til adventsmarkedet og lysmessen i 

desember sammen med aspirantene. Minores sang syngespillet «Skapelsen» av E. Hovland i 

april og «Til Betlehem» av J. Fevang på lysmessen. Nytt av året var at minores var med på 

den første julaftensgudstjenesten som hyrder, Maria og Josef i tillegg til sang sammen med 

aspirantene. I vårsemesteret var det ca 10 barn i Minores og i høstsemesteret økte tallet til 22 

barn. 

 

Bragernes kirkes jenteaspirantkor  

Jenteaspirantkoret hadde et gjennomsnittlig medlemstall på 14 jenter. 

 

Aspirantkorets styre  

har dette året bestått av Tina Fagerhus Brodal. 



   12 

Dirigent Beate Strømme Fevang er fast medlem av styret 

Komite julemarkedet: Ingeborg Drange og Linn Maria Kierulf 

 

Arrangementer i 2022: 

I februar framført aspirantene «Mannen i treet» av E. Hovland og i mai var aspirantene på  

dagstur til Tusenfryd med sang på gudstjeneste i Snarøya kirke. En fin dag som styrker   

samholdet i koret og felleskapet mellom de voksne. Semesteret ble avsluttet med minikonsert 

i Bragernes kirke. I september sang aspirantene på høsttakkefest. Adventsmarkedet ble en 

flott dag, med sang av alle kor. Det ble også en veldig fin lysmesse andre søndag i advent og 

julaftensgudstjeneste som avslutning på året. Etter høstsemesteret flyttet gutteaspirantene sin 

øvelse fra onsdag til torsdag, og gutte,-og jente aspirantene øver sammen. Aspirantene har 

lenge hatt felles framføringer, og det er derfor naturlig også å ha felles øvelser. 

Jørn Fevang er fast akkompagnatør i aspirantkoret, noe som gjør at øvelsene blir mer variert 

og kreative. 

 

Bragernes kirkes jentekor og Bragernes kirkes ungdomskor 

Medlemstall for Bragernes kirkes jentekor 31.12.21: 23 jenter.  

Bragernes kirkes ungdomskor: 27 jenter. 

 

Jentekorets styre har bestått av Liv Lystad og Sofia Knudsen 

 

Ungdomskorets styre har bestått av Heidi Låker og Ingunn Dignes  

Korrepresentanter fra ungdomskoret har vært: Ingerid Louise Låker 

Heidi Låker organiserte ungdomskorets tombola på julemarkedet. 

 

Dirigent og fast medlem av styrene: Beate Strømme Fevang 

Akkompagnatør: Jon Martin Høie. Sangpedagog: Ingeborg Soot/Sofie Rose Strømme (deler 

av høstsemesteret) 

 

Arrangementer for jentekoret og ungdomskoret i 2022: 

Øvelsene startet opp i midten av januar, med avstand mellom jentene på korøvelsene  

grunnet koronaregler. 

Ungdomskoret sang evensong i slutten av januar og jentekoret sang på familiemessen på 

Maria Budskapsdag. I tillegg hadde jentekoret jentekorfest fredagen før familiemessen. 

Den store jubileumskonserten, kunne endelig gjennomføres torsdag før påske. Dette var en 

forsinket jubileumskonsert i forbindelse med kirkens 150 års jubileum. En stor opplevelse! 

Ungdomskoret kunne også endelig gjennomføre sin dixibandkonsert sammen med 

Gyldenløve Brygge. Ungdomskoret sang også på en av konfirmasjonsgudstjenestene og en 

gruppe fra ungdomskoret sang ved bekransninger på Bragernes kirkegård 17.mai. 

Jentekoret og ungdomskoret avsluttet semesteret med en fine sommerkonserter i Bragernes 

kirke. Koråret ble avsluttet med fantastiske korturer for begge kor, kortur til Kristiansand og 

konserter sammen med domkirkens jentekor for jentekoret og «sørlandsturne» for 

ungdomskoret, med konserter i Risør, Arendal og domkirken. Etter 3 år uten kortur, var det 

fantastisk å oppleve felleskapet som korturer gir. 

Høstsemesteret startet opp i midten av august. Medlemstallene i begge kor økte og det har 

vært et halvår med stor entusiasme blant jentene. 

Jentekoret hadde jentekorfest og sang på familiemesse i oktober. Ungdomskoret sang 

konserten Ung Allehelgenskonsert, som var et samarbeid med Avskjed begravelse. 

Ungdomskoret sang også i vielsen til sangpedagog Ingeborg Soot i Sylling kirke. 

I desember sang alle kor på Adventsfestivalens åpningskonsert og ungdomskoret hadde i 

tillegg en egen julekonsert, som var et års markering for korets juleplate fra 2021. 

Albumet har vært en stor suksess og er strømmet nærmere 1. million ganger over hele verden, 

Den har fått god omtale og det var en stor opplevelse for jentene å være med på innspillingen. 

Året ble avsluttet med sang på julaften. Jentekoret og ungdomskoret sang på den tredje 

julaftensgudstjenesten. 
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Fast sangpedagog og fast akkompagnatør på alle øvelser og opptredener er svært viktig for 

korene. I tillegg er det mange av kormedlemmene som tar privat sangundervisning hos 

sangpedagogen.  

 

Bragernes kirkes guttekor og gutteaspirantkoret 

Året 2022 ble, med unntak av januar og halve februar, nærmest normalt etter pandemien.  

Koret hadde brudd i øvelsene noen uker på rett over nyttår, men fra siste halvdel av februar 

var kordriften nærmest normal. Alle korene måtte enda en gang utsette den store 

jubileumskonserten som var utsatt fa høsten 2021 og som skulle vært i februar 2022, til i 

første halvdel av april. Da ble det endelig en flott konsert,  

 

Styrearbeidet har vært minimalt dette året. Styret har bestått av: (styret er felles med 

aspirantkoret) 

Gudrun Vassbø Skalstad, May-Britt Kopperud, Bjørg Juriks.  

Dirigent Jørn Fevang er fast medlem av styret. Styremøtene har vært digitale.  

 

Akkompagnatør er kantor Jon Martin Høie. Marija Pavlovic er korets sangpedagog. Kantor 

Beate Strømme Fevang har også jobbet med guttene.  

 

Medlemmer / rekruttering 

Guttekorets medlemstall er stabilt; noen har sluttet og andre har begynt.  Vi ønsker oss alltid 

flere gutter, selv om vi opplever en litt større rekruttering enn tidligere. Flere fedre enn før 

synger i koret nå. Vi er i hovedsak fornøyd med hvordan koret klarte seg gjennom pandemien.  

Etter høstferien ble gutteaspirantkoret slått sammen med jenteaspirantene av rent praktiske 

grunner.  

 

Turer  

Aspirantene hadde dagstur sammen med jenteaspirantene til Snarøya kirke og Tusenfryd 

søndag 22. mai. Guttekorets tur gikk til Oslo med overnatting på Haraldsheim, besøk på 

Teknisk museum og sang på høymesse i Oslo domkirke i helgen 18. juni – 19. juni.  

 

Sosiale kvelder og pausene i korøvelsene.  

I år hadde guttekoret bare en sosial høstkveld i menighetshuset ettersom våren var stram 

grunnet pandemi. Pausene i øvelsene ble tatt opp igjen i 2022, og vi har frukt/drikke i pausen.  

 

Sangpedagog 

Marija Pavlovic er sangpedagog i koret. Sangpedagogen er svært viktig for korets musikalske 

utvikling.  

 

Øvrige arrangementer for guttekoret og gutteaspirantene i 2022.  

Som nevnt over, sang koret på den to ganger utsatte jubileumskonserten for kirken i april. 

Koret sang også på to familiemesser i tillegg til julaften samt høymesse i Oslo domkirke 

under turen. Guttene sang evensong to ganger, begge gangene sammen med Norderhov kirkes 

guttekor. På en gudstjeneste sang en gruppe fra koret. På en av familiemessene var domkantor 

em Terje Kvam gjestedirigent.    

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. Dette ble tatt opp igjen etter at pandemien satte en stopper for det.  

Aspirantene sang på gudstjeneste i kirken sammen med jenteaspirantene der de  

Framførte syngespillet «Mannen i treet». Aspirantene sang også lysmesse i Adventsfestivalen.  

     

Bragernes kantori  

Kantoriet har hatt et tilnærmet normalt korår. Øvelsene kom i gang igjen i begynnelsen av 

februar. Koret sang en kveldskonsert i mai og en i september. Kantoriet var med på den 
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utsatte jubileumskonserten for kirkens 150-årsjubileum i april der alle korene uroppførte 

hele Jørn Fevangs Te Deum, skrevet til kirkejubileet.  

Koret sang på høymessen påskedag, pinsedag og juledag samt på allehelgensdag.   

Adventsfestivalens åpningskonsert ble sunget sammen med guttekoret, ungdomskoret og 

jentekoret. På høsten ble praksisen med korgrupper på søndagene tatt opp igjen, og koret 

hadde slike grupper fem ganger.    

  

Styret: Even Granberg, Nina Olaisen, Mette Flaten, Arne-Ivar Hoff Andersen, Bjørg 

Haugseth og dirigent Jørn Fevang. Styret hadde ett digitalt møte i 2022.  

Akkompagnatør har vært Jon Martin Høie.   

 

Solistensemblet  

Solistensemblet består av 13 sangere, og alle er musikere på heltid. Koret bruker profesjonelle 

vikarer når noen av de faste sangerne er forhindret. Sangerne får honorar, og koret er derfor 

normalt avhengig av samarbeidspartnere for å gjøre et prosjekt.  Korvirksomheten i Bragernes 

spenner altså fra 5 og 6-åringene i Minores til de profesjonelle sangerne i Solistensemblet.  

 

I samarbeid med Johann Halvorsen musikkfest i mars fremførte koret sammen med orkester 

og solister Ein deutsches requiem av Johannes Brahms. Koret sang gudstjeneste langfredag. I 

desember framførte koret som høymesse Missa Brevis av Zoltan Kodaly med to orgler i bruk.  

Solsitensemblet avsluttet Adventsfestivalen med å synge midnattskonsert lille julaften.  

Dirigent er Jørn Fevang.  

 

 

2.6  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 

 

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.  
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2.6.1 Nestekjærlighet (omsorg, sjelesorg, forbønn, stillhetsarbeid, hjelp til livsmestring) 

 

Samtaletilbud 

Diakon og prester har hatt mange samtaler med enkeltpersoner gjennom året, i kirken, i 

hjemmet, på institusjoner eller på kontoret. Vi registrerer en økning i antall henvendelser fra 

kommunens helsetjenester, der vi blir forespurt om å ha samtaler med folk som er ferdig 

behandlet, men som bærer på noe vanskelig. Dette samarbeidet oppleves som meningsfylt. 

 

Sorggrupper 

Sorg og Omsorg Drammen og omegn har et kontinuerlig tilbud om sorggrupper, og 

koordinatoren tilbyr også enkeltsamtaler i påvente av gruppedeltakelse. Dette er et samarbeid 

mellom Den norske kirke, kommunen, sykehuset og Humanetisk forbund. Diakon Tjøstolf 

Vittersø har vært kirkens representant i styret, frem til han gikk av med pensjon. Nå har 

diakon Gudrun Klingsheim gått inn i styret etter Ivar Nygård. 

 

Stille kveld 

Vi gjennomførte ni stille kvelder i løpet av året, 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, med en enkel liturgi. Kveldene ble gjennomført 

av diakon, pensjonerte/frivillige prester og andre frivillige.  

 

Bønnegruppen har møttes ukentlig gjennom året, oftest i etterkant av hverdagsmessene. 

Gruppen er åpen, og vi ber blant annet for kirken, menighetens arbeid, våre fellesskap og 

aktiviteter og for bønneemner som kommer inn. 

 

Allehelgensdag.  

Alle som hadde mistet en av sine nærmeste det siste året fikk innbydelse til høymesse, 

kirkekaffe, åpen kirke og konsert på kvelden. Kirkekaffen var på menighetshuset hvor vi 

serverte både suppe og kaker, og hadde litt informasjon om kirkens sorgstøttetilbud. I åpen 

kirke var det annonsert mulighet for samtale med prest/diakon frem til konserten på kvelden.  

Nytt av året var at vi satte opp fire gatebukker med plakater om vårt tilbud på kirkegården. 

Dette for å nå ut med informasjon til alle de som går på kirkegården og tenner lys. 

 

Fredagen før allehelgen hadde vi besøk av “Mitt Drammen”, et integreringsprosjekt for nye 

flyktninger. Mange av deltakerne var fra Ukraina. Vi spiste sammen, snakket om allehelgen, 

om sorg og om kirkens sorgstøttetilbud. Alle fikk muligheten til å være med bort til 

kirkegården og tenne lys på den unavnede minnelunden. Dette opplevdes sterkt og 

meningsfullt, og mange tente lys for noen de har mistet i hjemlandet. 

 

Blomster i sorgen 

2. november ble det arrangert temakveld om sorg i Konnerud kirke. Det var 

kransebindingskurs, sang og musikk, apell og bevertning. Dette var et tilbud til hele prostiet. 

Sorg og omsorg Drammen og omegn deltok, og kransebindingskurset var ved Kamille 

Blomster Mjøndalen.  

 

2.6.2 Inkluderende fellesskap (invitere til fellesskap, tilhørighet og inkluderende holdninger) 

 

Søndagsgudstjenesten er menighetens viktigste møteplass og fellesskap. Vi ønsker at 

gudstjenestefellesskapet skal oppleves åpent og inkluderende for alle. Frivillige 

gudstjenesteverter og ministranter ønsker velkommen, deler ut program og legger til rette for 

deltakelse. Etter påske startet vi opp med kirkekaffe igjen, etter et langt opphold under 

korona. Konfirmantfamilier bidro med kaker og kirkeverter ordnet i stand og serverte kaffe og 

kaker bakerst i kirkerommet rett etter gudstjenestene. Kirkekaffen bidrar til at det er lettere å 

komme i prat og bli kjent med hverandre, og at fellesskapet styrkes. 
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Babysang og knøtteklubb  

Sosialt treffsted for småbarnsfamilier på torsdager. Se mer under punkt 2.4.2. 

 

Arbeidsstue 

Hver tirsdag og torsdag inviterte menighetsarbeider Kirsten Motzfeldt til arbeidsstue med 

håndarbeider på menighetshuset. Et viktig sosialt treffested for mange. De deltok på 

adventsmarkedet og fikk solgt mange flotte håndarbeider. 

 

Formiddagstreff 

Vi har arrangert ni formiddagstreff gjennom året, stort sett på siste fredag i måneden. 

Formiddagstreffet er fellesskap rundt et måltid. Vi har ofte besøk av en gjest som forteller om 

et tema, og viser bilder eller har en liten konsert for oss. Vi har også andakt, allsang og 

utlodning. Trofaste frivillige bidrar til at treffene er mulig å gjennomføre. De handler inn, 

baker, smører mat, dekker bord, serverer, prater med folk og sørger for god stemning. Disse 

har vært innom og bidratt med ulike tema:  

• 28. januar Tor Trydal, Vår vennskapsmenighet i Egypt. 

• 25. februar Margrete Schmidt Johansen: «Glimt fra mitt år på Luther   
  Seminary i Minneapolis» 

• 25. mars John Erik Nilsen, «Jakten på min engelske familie» 

• 29. april Kristin Fæhn, «Prest i sør og nord - en bildekavalkade» 

• 27. mai Kathrine Lie, Kirkeparken Samdyrkelag 

• 23. sept. Kirsten Nilsen, Margrethe Munthe 

• 28. okt. Diakon Edel Gervin, Livet på Kollerud Gård 

• 25. nov Jørn Fevang, Nina og Edvard Grieg 

• 16. des  Øystein Magelssen, adventsrefleksjoner 

 

Frokostklubben for menn 

Frokostklubben møttes ukentlig til frokost, samtale og fellesskap i menighetshuset. Mange av 

deltakerne går til hverdagsmesse etter frokosten.  

 

Busstur 

Den årlige bussturen gikk av stabelen 8.juni, og gikk denne gangen til NMBU, mer kjent som 

Landbruksuniversitetet på Ås. Turen var et samarbeid mellom menighetene i Drammen, og 

mange diakoner var med som turledere. Turen inneholdt omvisning i parken med guide, god 

mat og vitenshow.   

 

Konsert tilrettelagt for eldre 

18.mars var det igjen duket for lunsjkonsert i samarbeid mellom Johan Halvorsen Musikkfest, 

Bragernes kirke og Drammen kommune. En gratis konsert tilrettelagt for eldre, med både 

talenter fra Drammen Kulturskole og profesjonelle musikere. Et program med klassiske perler 

på en snor. 

 

Påskeegget ble igjen gjennomført etter korona. Konsert med Ingeborg Soot som presenterte 

vakre sanger og klassiske perler for oss. Det ble servert snitter, kaffe og kake og vi hadde 

utlodning og allsang. Prest Kjell Arne Norum holdt en vakker påskeandakt for oss. 

Mange frivillige bidro. Deltakertallet var betydelig lavere enn før korona.  

 

Vår Dag 

2022 var Frivillighetens år i Norge. I den anledning arrangerte vi “Vår dag” søndag 12. juni i 

Kirkeparken. Dagen begynte med friluftsmesse på skaperverkets dag foran kirken, der også 

Øren skolekorps deltok. Deretter var det servering av suppe, kaker og popkorn og vi hadde 

mange ulike aktiviteter for små og store. Man kunne kjøre hest og kjerre, gå på stylter, kaste 

på hermetikkbokser, så frø, klatre på bruskasser, delta i quiz og mye mer. Det ble et vellykket 

arrangement, der det myldret av rundt 200 mennesker i alle aldre. 
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2.6.3 Vern om skaperverket  

 

Bragernes menighet er en grønn menighet  

Som grønn menighet har vi forpliktet oss til å være miljøbevisste i alt vi gjør, både i driften av 

menigheten og i hva vi kommuniserer.  

 

Albumhagen og Kirkeparken  

Menigheten driver med urban, økologisk dyrking som en integrert del av menighetens 

diakonale arbeid. Dyrkingen knyttes både til trosopplæring, gudstjenesteliv, vern om 

skaperverket, integrering og fellesskapsbygging. Les mer om dette i eget punkt 2.13. 

 

Klimafestivalen §112 

Til klimafestivalen i januar hadde vi planlagt flere arrangement, men grunnet 

koronarestriksjoner ble mange av arrangementene avlyst. Vi gjennomførte høymesse med 

fokus på klima 23.januar. 

 

2.6.4 Kamp for rettferdighet  

 

TV-aksjonen 

TV-aksjonen 2022 gikk til Leger uten grenser. Bjørg Juriks og Edel Gervin var områdeledere, 

og mange frivillige bidro med organisering, PR, registrering, kartutdeling, utsending, 

vaffelsteking, kakebaking, kaffekoking, bøssebæring og mye mer. Takk for innsatsen, alle 

sammen! 

Kirkens Nødhjelps Fasteaksjon  
Fasteaksjonen ble gjennomført 5.april, og konfirmantene fikk igjen gå fra dør til dør med 

bøsse. Fasteaksjonen er et viktig bidrag til mennesker i verden som trenger det mest, og også 

denne gangen gikk pengene til  arbeidet med å sikre tilgang til rent vann og sanitære anlegg i 

mange land. Bragernes menighet samlet inn 37.704 kr, noe som ga tilgang til rent vann for 

152.147 mennesker. Totalt i Norge kom det inn 37 982 885 kr. 

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. Menighetsrådene i Drammen støtter prosjektet økonomisk og med frivillige.  

 

2.7  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 

 

Fra høsten 2020 har menigheten misjonsavtale med Stefanusallinansen, og prosjektet er et 

todelt misjonsprosjekt i Egypt: Anastasia og Stefanusbarna. 

 

Aktiviteter:  

Tirsdag 26. april: Misjonskveld. 

Sokneprest Per Erik K Brodahl holdt foredrag om menighetens relasjoner til den Koptisk- 

Ortodokse kirken i Egypt. Både misjonsprosjektet og vennskapsrelasjonen til Naqada og Qus 

Bispedømme ble berørt. Servering og utlodning til inntekt for Misjonsprosjektet.  
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Misjonsutvalget deltok på Misjonsbasaren i Bragernes Menighetshus onsdag 16. – lørdag 19. 

mars. med eget bord og utlodning til inntekt for Misjonsprosjektet.  

 

Lørdag 16. april: Årsmøte i utvalget 

Utvalget konstituerte seg på nytt med ny leder og nestleder. 

 

Torsdag 13. oktober: Misjonskveld med biskop Thomas 

I samarbeid med Stefanusalliansen fikk vi biskop Thomas som er leder for Anafora og 

Anastasia, til Bragernes. Innledere fra Stefanusalliansen og foredrag av biskopen. 

Misjonsutvalget serverte suppe på grønnsaker fra Kirkeparken og Albumhagen. Dette må sies 

å være årets høydepunkt med svært godt besøk. Mange av de besøkende kjøpte gjenstander 

fra Anafora og ga gaver til Misjonsprosjektet.  

 

Lørdag 26. november: Menighetens adventsmarked 

Misjonsutvalget deltok med eget bord og utlodning til inntekt for Misjonsprosjektet.  

 

Inntekter: 

kr. 10.040, 55 Utlodning/ gaver på misjonskvelder o.l.  

kr. 2.760,- Misjonsbasaren  

kr. 2.538,- Adventsmarked  

kr. 22.517,95 på fem ofringer i kirken.  

 

Medlemmer misjonsutvalget:  

Morten Løberg Strand: Nestleder til april 22, leder fra april 22 

Ane Grethe Julie Finstad: Leder til april 22 Nestleder fra april 22  

Vigdis Astrid Halden: Sekretær og kasserer 

Utvalgets aktiviteter følges også nært opp av sokneprest Per Erik Karlsson Brodal 

 

 

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 og 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 2022 blitt 

feiret 5 Ørkenmesse 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. 

Ministranter og Minores bruker kapper fra Den koptisk-ortodokse kirke.  

 

Flere – både ansatte og frivillige – i menigheten har jevnlig kontakt med våre venner i Egypt 

på ulike medier.  

 

Menighetens Misjonsprosjekt støtter også arbeid i den Koptisk- Ortodokse kirke gjennom 

Stefanusalliansen. Selv om dette er separat fra vennskapsrelasjonen med Naqada og Qus 

Bispedømme, så har også vennskapsrelasjonen blitt berørt i Misjonsutvalgets aktiviteter, bla. 

Misjonskvelden den 26. april.  
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2.8.2 Vennskapskontakt med Den anglikanske kirke 

Bragernes menighet har en vennskapsmenighet i Den anglikanske kirke i England: St. Peter’s 

Church i Great Totham, nær Maldon i Essex, i bispedømmet Chelmsford.  

 

Menigheten i Great Totham er jevnlig med i våre forbønner og det er jevnlig kontakt via 

enkeltpersoner i begge menighetene.  

 

Vi er også glade for at kontakten med Den anglikanske kirke i Norge og menigheten St. 

Edmund’s Church i Oslo, har økt. Bragernes og St. Edmund’s har sammen med The 

Drammen Ladies´ Guild og tidl. Strømsø menighet (til 2018) arrangert Christmal Carol 

Service i adventstiden. Dette har pågått siden 1968 og er siden 2019 fast i Bragernes hvert år.  

I 2022 har prest fra St. Edmund’s feiret anglikansk og engelskspråklig messe i Bragernes 

kirke ved to anledninger. St. Edmund’s Church betjener også flere minoriteter i Norge med 

tilhørighet til den the Anglican Communion (den globale sammenslutningen av anglikanske 

kirkesamfunn), herunder et miljø i Drammensområdet med bakgrunn fra Sudan. Ved to 

anledninger har vi også lånt ut Bragernes kirke til dåp og julegudstjeneste for denne gruppen.  

 

Søndag 19. juni sang guttekoret Evensong i St. Edmund’s Church.  

 

Forbindelsen er også til stede i det liturgiske livet i Bragernes kirke. Korene synger jevnlig 

Evensong. Dette er en gudstjenesteform og liturgi som har sitt opphav i Den anglikanske 

kirke.  

 

 

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 ikke holdt noen fysiske arrangementer under bønneuken pga pandemien. 

 

Kvinnenes internasjonale bønnedag 

Kvinnenes internasjonale bønnedag ble markert med en økumenisk gudstjeneste i Bragernes 

menighetshus 11. mars (en uke etter den opprinnelige datoen, pga skisprinten uken før). Det 

deltok ca. 40 personer fra mange ulike menigheter, kirkesamfunn og frimenigheter i 

Drammen. Årets tema var «For jeg vet hvilke tanker jeg har for dere» og gudstjenesten var 

utarbeidet av kvinner i England, Wales og Nord-Irland. Turid Formo, leder i Frelsesarmeen i 

Drammen talte og Ewa Moldekleiv spilte piano. Etter gudstjenesten ble det servert snitter og 

kake i peisestua.  

Vi takket av Liv Turid Sognebro som gikk av som leder av komiteen etter åtte år. Diakon 

Edel Gervin og dialogprest Karoline Faber ble nye ledere.  

 

Feiring av Palmesøndag i samarbeid med St. Laurentius katolske menighet, ble gjennomført 

som før pandemien. 

 

Langfredag ble det gjennomført en økumenisk korsvandring, der flere av kirkesamfunnene i 

byen deltok både i gjennomføringen av de enkelte stasjonene og ved å bli med og gå. 

 

Felles kompletorium i St. Laurentius kirke under Adventsfestivalen ble gjennomført på 

onsdagene i advent. Det deltok korgruppe fra Bragernes Kantori, kantor og prest fra 

Bragernes menighet og prest(er) og diakon fra St. Laurentius menighet.  
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Samarbeidet med St. Laurentius menighet er godt og det er signalisert ønsker om at 

samarbeidet utvides. Soknepresten var også invitert som gjest ved St. Laurentius menighets 

førjulsarrangement. 

 

Revd. Canon Joanna Udal, prest i St. Edmund´s Church (den anglikanske kirke i Oslo), har 

flere ganger i løpet av 2022 feiret messe i Bragernes kirke med anglikanere fra 

Drammensområdet. Sokneprest Per Erik K. Brodal har også medvirket i disse messene. De er 

åpne for alle og det er alltid servering på menighetshuset i etterkant. Den anglikanske gruppen 

og presten har også deltatt på middagsbønnen i forkant. Det er i 2022 også holdt to 

sudanesisk-anglikanske messer med dåp, forrettet av Revd. Canon Joanna Udal. Hun 

medvirket også på Bragernes menighets høymesse på Stefanusdagen i 2022.  

 

Bragernes menighet er medlem av DOTL (Drammen og omegn tros- og livssynsforum). 

 

 

2.10 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 

 

Vi jobber kontinuerlig med omdømmebygging og mer publisitet i media. Likeledes med 

konsekvent bruk av logo, maler og formgivning, men også en videreutvikling av disse. Måten 

vi informerer og kommuniserer på er i fokus. Bevisstheten rundt dette må hele tiden være høy, 

også blant alle menighetens frivillige medarbeidere.   

 

I tillegg til menneskelige møter, prekener mm. informerer og kommuniserer menigheten via 

digitale kanaler og tradisjonelle informasjonsbærere. Informasjonsfoldere bl.a. om kirkelige 

handlinger og brosjyrer om kirken på flere språk er tilgjengelige i våpenhuset og hallen i 

menighetshuset sammen med annen informasjon og trykksaker. Vi har også kontakt og 

samarbeid bl.a. med Byen Vår Drammen. Drammensavisa har kostnadsfritt tatt inn oversikter 

med bilder, som hovedregel helsides, over hva som skjer i Bragernes kirke, noe vi er svært 

takknemlige for. 

 

Kirkeposten og Kirke-epost 

Kirkeposten kom ut fire ganger i 2022. Redaktør: Tina F. Brodal. Annonser og distribusjon: 

Hanna Moen. Layout: Øyvind Grøtting. Trykkeri: Trykk-service A/S. Bladkorpset, som 

distribuerer Kirkeposten, består av rundt 40 mennesker, hovedsakelig frivillige, og det er et 

stort behov for flere. Inntekter fra annonser og gaver dekker en del av kostnadene til 

produksjonen.  

 

Kirke-eposten (KE) er et gratis elektronisk nyhetsbrev om hva som skjer i kirken/ menigheten 

Vanligvis sendes det ukentlig til alle som vil abonnere, eksemplarer ligger i våpenhuset, 

henges opp i montre og er tilgjengelig på kirkens nettsider. Det sendes bl.a. Drammen 

turistkontor, guideforeningen, Byen Vår Drammen og hoteller. For sommersesongen lages 

også en engelsk versjon. Rundt 200 mottar KE. Hovedansvar: Vibeke Meyer Schjelderup. 
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Sosiale medier, nettsider, informasjonsskjermer og annonser  

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 til stede på Instagram, der det jevnlig legges ut bilder. 

 

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.  

 

 

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 

 

Bragernes julekrybbe stod klar første gang 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 Lyches fond, Adventsfestivalen, Bragernes 

menighetsråd, Ødegaard A/S, Schjelderup-Ebbes legat, Andreassen Elektro, Glassmester 

Vestskog, Lier Blikk og Sparebank1 BV.  

 

Krybben står foran Bragernes kirke og kan besøkes hele døgnet fra 1. søndag i advent 

(Adventsfestivalens åpningsdag) til og med 2. februar i 2023 (kyndelsmesse).  

 

Innholdet i krybben, dvs. alle de håndlagete figurene m.m., er levert av den spanske bedriften 

Belenes de Murcia SL, og ansatte herifra kom de første årene til Norge for å sette opp 

landskaper og figurer i krybben. Pga. koronapandemien har det ikke vært mulig å få bistand 

fra Spania hverken i 2020 eller 2021 og pga. kostnader ble dette heller ikke gjort i 2022. 

 

Vinteren 2021 oppnevnte Bragernes Menighetsråd et eget utvalg til å ta hånd om videre 

utvikling av julekrybben. Utvalget organiserer arbeidet med å sette opp og ta ned både 

understell, overbygg og selve innholdet i krybben i november og februar. Det arbeides også 

ellers i året med reparasjoner og vedlikehold. Utvalget består i dag av Morten L Strand (leder/ 

fra staben), Espen S. Alm (MR), Kari Hoff- Andersen (MR) og Therese Thorne (MR). I 

Tillegg følger sokneprest og kateket opp utvalgets arbeid.  

 

Å sette opp og demontere krybbe, understell og overbygg er et omfattende arbeid. I 2022 har 

mange, både blant frivillige og ansatte, bidratt i arbeidet med å sette opp krybben i november/ 

desember. Det er en målsetting å rekruttere flere frivillige til å arbeide med krybben gjennom 

hele året. 

 

I januar 2022, under ekstremværet «Gyda» blåste vinduene i overbygget inn og flere figurer 

og modeller ble skadet. Med god hjelp fra forsikringsselskap og bidrag fra Einar Juels Legat 

fikk vi erstattet det meste av de ødelagte figurene. Mye er også blitt reparert av kyndige 

frivillige.  

 

Krybben og utgifter forbundet med å sette opp og vedlikeholde den, er finansiert med gaver 

og bidrag fra Menighetsrådet. Menigheten mottok i 2022 støtte fra Einar Juels legat (10.000,-) 

og Lychefondet (25.000,-).  
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Det jobbes stadig med å utvikle og tilpasse utstyr, planer og rutiner slik at krybben kan settes 

opp på en hurtig og minst mulig ressurskrevende måte. Erfaringer som er gjort i 2022 viser 

også at det må utvikles mer robuste løsninger så innholdet i krybben kan stå trygt og 

tilgjengelig. Dette er viktig for å sikre at Bragernes julekrybbe også i fremtiden kan være til 

glede for hel byen og gi Kirken og Evangeliet en sentral plass i bybildet i advents- og 

juletiden.   

 

Barnehager, skoleklasser, menigheter, enkeltpersoner og grupper har også i år besøkt krybben, 

enten etter avtale, i forbindelse med besøk i kirkebygget eller på eget initiativ. Mange tilfeldig 

forbipasserende er også innom.  Også i desember 2022, med igjen normale aktiviteter i 

adventstiden etter 2 år med pandemi, har Bragernes Julekrybbe fortsatt å være et viktig og 

tilgjengelig innslag for mange i byen vår. 

 

 

2.12 Adventsfestivalen  
 

Adventfestivalen skal videreutvikles i samarbeid med Drammen kommune.   

Ansvarlig: Adventsfestivalens leder og menighetsrådet 

 

Adventsfestivalen drives og eies av Bragernes menighetsråd og ledes av kantor Jørn Fevang. 

I løpet av året opprettet menighetsrådet et eget styre for festivalen. Foruten festivalens leder 

består styret av Kari Hoff- Andersen og Even Granberg.    

  

Adventsfestivalen 2022 ble planlagt etter samme mal som tidligere, og programmet 

inneholdt ca. 50 programposter. Festivalen ble åpnet første søndag i advent med en stor 

konsert der jentekoret, guttekoret, ungdomskoret og kantoriet deltok sammen med 

instrumentalister og solister. Jørn Fevangs Te Deum, skrevet til kirkens 150-årsjubileum ble 

oppført igjen på denne konserten.  

  

Også i år hadde vi den store julekrybben utenfor kirken.     

  

Adventsfestivalen har god økonomistyring, selv om mange av konsertene i år solgte færre 

billetter enn før pandemien.    

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 eller flere arrangementer ellers i 

året. I 2022 skjedde dette under Solistensemblets framføringer under  konserten med Brahms 

Requiem i mars og under gudstjenesten langfredag.       

  

Adventsfestivalens grunnidé og eierskap:   

  

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»  
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Adventsfestivalen 2022 var støttet av Drammen kirkelige Fellesråd, Drammen kommune, 

Strøm Gundersen, Bragernes menighet og Norsk kulturråd.  

 

 

2.13 Kirkeparken og Albumhagen  
 

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, Bragernes 

Klang m.m.). 

Ansvarlig: menighetsrådet 

 

Dyrkingen i Albumhagen og Kirkeparken er videreført også dette året. Vi har lansert det nye 

konseptet Hagevenn – som er en ny frivillig oppgave i menigheten. Det innebærer at man 

deltar i hagegruppen, både i hagearbeidet og i integreringsarbeidet (sammen med 

språkpraksiselever fra Voksenopplæringen). Vi har hatt åpne samlinger og dugnader på 

fredager gjennom sesongen, med litt varierende oppmøte av frivillige. Høydepunktet var den 

store høsttakkefesten “Høst i hagen for store og små” 25. september. Først var det 

høsttakkefest i kirken, etterfulgt av fest i Kirkeparken. Da fikk barn og voksne være med på å 

høste grønnsaker, trekke opp gulrøtter og poteter, lære om frø og planter og smake på nye 

ting. Alle som ville fikk med seg noe hjem. Vi stekte også sveler og serverte kaffe og kaker 

ute i parken.  

 

Samarbeidet med Evas Hage er også videreført, som er et andelslandbruk i Kirkeparken. Dette 

har vært et løft for vårt eget dyrkeprosjekt, og har gitt mye inspirasjon og mange dyrkeglade 

mennesker i parken. 

 

 

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 

 

I 2022 var det til sammen 5402 besøkende innom Åpen kirke og holdt dørene åpne 282 dager. 

Åpningstiden har vært kl. 12.00-18.00 tirsdag, onsdag –torsdag 12.00-16.30 og fredag-søndag 

kl.12.00-15.00. 

 

Samarbeidet med kantorene Anders E. Dahl og Jon Martin Høie om Orgelhalvtimene på 

lørdager har fortsatt, samt i sommersesongen hvor det ble gjennomført en 

sommerkonsertserie.  Vi tilbød også omvisninger til turister hver onsdag på dagtid, hvor Kari 

Hoff-Andersen og Trulte Ellingsen bidro som guider sammen med koordinator.  

 

20. mai kunne vi endelig arrangere Kulturnatt igjen – og dette ble et vellykket arrangement 

med godt besøk hele kvelden på de forskjellige aktivitetene.  Under Elvefestivalen 19. – 21. 

august arrangerte vi en “mini-kulturnatt” med omvisning, minikonserter og kveldsbønn fra kl 

16.00-23.00. Utstillingen “Svevende sans” med verker av Torbjørn Tandberg startet også 19. 

august og ble hengende ut oktober.  

 

I oktober markerte vi også Verdensdagen for Psykisk helse en hel uke, bla med en fagsamling 

for kirkevertene/frivillige 
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Antallet kirkeverter har holdt seg stabilt gjennom året (14), men det jobbes kontinuerlig med 

rekruttering av flere verter. 

 

Arbeidet med å synliggjøre pilegrimsarbeidet ønskes videreført, og dette vil koordinator 

jobber mer aktivt med i 2023. 

 

 

2.15  Undervisning  
 

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

Ansvarlig: prestene og kateketen 

 

I 2022 ble det gjennomført bibelgruppe/samtalegruppe i menigheten. Gruppen ble ledet av 

Kristin Økseter. Sommeren 2022 arrangerte de også en tur for deltakerne. 

 

For undervisning i aldersgruppen 0 – 18 år, se pkt. 2.4 Trosopplæring.  

 

 

2.16 Mikkelsmesskonferansen i Drammen 
 

29. og 30. september ble Mikkelsmesskonferansen i Drammen avholdt for første gang i 

Bragernes kirke og menighetshus. Mikkelsmesskonferansen er en fagkonferanse for 

gudstjenestelivet i Den norske kirke. Frem til 2020 ble konferansen arrangert i Trondheim av 

Kirkerådet, men ble så lagt ned. Styringsgruppen for Mikkelsmesskonferansen i Drammen 

består av kantor Jørn Fevang, diakon Edel M. Gervin og sokneprest Per Erik K. Brodal, som 

har ønsket å reetablere konferansen og holde den årlig i Bragernes kirke og menighetshus. 

Konferamnsen ble holdt i samarbeid med Ad Fontes – Akademi for musikk og liturgi og 

Drammen kirkelige fellesråd. 

 

Temaet for 2022 var “En større skatt ei tenkes kan..." Nattverden - for verdens liv, og hadde 

følgende foredrag og seminarer: 

 

Foredrag 

- Merete Thomassen, prest og førsteamanuensis i liturgikk ved Det teologiske 

fakultet: Messen – til liv for verden  

- William Grosås, prest i Birkeland menighet i Bjørgvin og tilknyttet den 

økumeniske kommuniteten i Bjärka-Säby: Gudstjenesten som frelseshistorie 

- Terje Kvam, kantor, komponist, kunstnerisk leder i Ad Fontes - Akademi for 

musikk og liturgi og tidligere domkantor i Oslo domkirke: Nattverdteologien i 

utvalgte salmer 

- Kjetil Kringlebotten, sokneprest i Uskedal og Ænes sokn og Doctor of Philosophy 

ved University of Durham: Aktualisert deltaking: Nattverden som Guds verk i 

menneskeleg form 

Seminarer 

- Terje Kvam: Da de hadde sunget lovsangen… Om messesangen. (Seminarbolk I) 

- Prest og diakon Kristin Fæhn og diakon Edel M. Gervin: Diakonens og diakoniens 

rolle i nattverden (Seminarbolk II) 

- Kateket Sol T. Vråle, kantor Jørn Fevang og sokneprest Per Erik K. Brodal: «Og 

der lot de synge messe…» - En konfirmanttime om nattverden (Seminarbolk II) 

- Kapellan William Grosås: Brødbaking slik den gjennomføres i forbindelse med 

ørkenmesse (maks 10 deltakere. Seminarbolk I)  

- Kantor Trond Akerø-Kleven og sokneprest Dag Kaspersen: Bordet bugner av din 

nåde - Nyskrevne nattverdssalmer (Seminarbolk I) 
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I tillegg var det morgenmesse og en evensong ved Bragernes kirkes ungdomskor. 

Konferansen var godt besøkt av deltakere fra flere ulike steder i Norge og det planlegges ny 

konferanse i 2023. 

 

 

2.17    Statistikk  
 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Antall medlemmer  

(inkl. tilhørende 2017-2020, uten 

tilhørende fra 2021)* 

  8.206 8.186 8.100 7.833* 7.861 

Antall døpte i Bragernes kirke       63 96 70 85 106 

   - bosatt i soknet       29 40 27 46 46 

   - bosatt i andre sokn       34 56 43 39 60 

Antall døpte bosatt i soknet – 

men døpt utenfor soknet 

      12 6 5  12 

Antall konfirmerte       55 58 51 45 47 

Antall vigde       27 35 21 17 33 

Antall gravferder     102 118 138 122 128 

Antall gudstjenester søn- og 

helligdager 

      68 69 54 72 66 

Antall deltakere gudstjenester 

søn- og helligdager 

  9.458 10.353 4.286 4.569 8.409 

Totalt antall gudstjenester       239 239 154 198 254 

Antall deltakere på gudstjenester  13.751 14.950 6.021 6.694 12.717 

Antall gudstjenester, tidebønner, 

konserter o.l. på nett 

--- --- 93 34 --- 

Antall deltakere på nett 

(ant. unike seere/ant. visninger) 

--- --- 32.695/ 

60.564 

2.665/ 

- 

--- 

Antall besøkende Åpen kirke   7.069 7.383 3.120 3006 5.402 

Antall konserter og kulturarr. 74 83 36 51 82 

      

Offer til egen menighet i kroner  145.572 133.911 56.933 54.225 112.752 

Offer til andre i kroner 176.634 194.855 65.463 64.859 155.595 

Fast givertjeneste i kroner   40.270 74.820 58.604 51.520 65.050 

 

* Fra 2021 har ikke Den norske kirke lenger mulighet til å ha tilhørende (barn av medlemmer) 

registrert i medlemsregisteret. Medlemstaller fra 2021 og utover består derfor kun av 

medlemmer (døpte) av Den norske kirke. Tallet på medlemmer er derfor mer stabilt enn det 

først kan se ut som.  

 

For kommentarer se aktuelle punkt underveis i rapporten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   26 

2.18 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 

 

Husstyret har bestått av Einar Låker og  Elin Skorød (fra menighetsrådet). I tillegg har 

driftsleder Knut Espen Riis Skustad og koordinator Bjørg Juriks møtt fra staben. 

 

2.18.1 Bragernes kirke 

 

Dåpsrommet  

Som en del av energi-sparingstiltakene, ble Dåpsrommet pusset opp i november-desember, 

slik at kirkeverter i Åpen kirke kan bruke dette, når det er for kaldt i kirken.  

 

Murer/ malerarbeid 

Det ble utført utbedring av innendørs murvegger i gang mellom sakristi og inngangsparti til 

vigselskapell/ trappenedgang fra galleri nord- vest. Vegger ble strippet for maling og puss og 

dette ble lagt på nytt. Noe malearbeid gjenstår. 

 

 

Sprinkelanlegg 

Arbeidet med innstallering av sprinkelanlegg har fortsatt i 2022. Ledningsnett og selve 

sprinkelhodene er nå på plass i flere deler av kirkerom, trappehus og loft. Arbeidet med dette 

samt innføring av vann inn i kirkebygget vil fortsette i 2023.  

 

Inventar og utstyr 

I løpet av året er det blitt arbeidet videre med en tilstandsrapport over inventar (ikke interiør 

som er en del av bygningen) og utstyr i kirkerommet og som brukes i den vanlige 

virksomheten her. Denne rapporten tar for seg behov for reparasjon, vedlikehold, utbedringer 

og supplering av det som finnes samt behov for nyanskaffelser. Det arbeides med å prioritere 

og skaffe midler til disse behovene.   

 

Stab og menighetsråd har drøftet behovet for en egen gruppe frivillige som er interessert i 

arbeidet med å ta vare på kirkerom og tilhørende. Det er snakk om både praktiske oppgaver 

og organisering av arbeidet.  

 

I 2022 arvet Bragernes menighet en god del messeklær etter professor emeritus Øyvind 

Norderval. Han hadde selv ønsket at disse skulle gis og brukes i Bragernes kirke, og vi er 

takknemlige for gaven. Gaven besto av fire sett messehakler og stolaer i kirkeårets farger og 
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fire sett korkåper og stolaer i kirkeårets farger. Messehaklene og stolaene er nå jevnlig i bruk i 

kirken. 

  

Det ble også gitt en større pengegave til innkjøp av flere nye puter til benkene i kirken. Disse 

erstatter de mest slitte av de gamle putene. Dette var en svært kjærkommen gave.  

 

Det vises også til Årsrapporten for Drammen Kirkelige Fellesråd. 

 

2.18.2 Albumgården 

 

Det har i 2022 blitt pusset opp 4 leiligheter, den siste tilflyttes i februar 2023. 

 

Det har ellers vært mye fokus på energisparing, da de høye prisene på strøm og fjernvarme 

spiser grovt av overskuddet. Hus styret har engasjert EM teknikk-energi as for å kalkulere 

kostnader og innsparingspotensiale ved forskjellige tiltak i bygget. Det vil komme 

individuelle forbruksmålere på radiatorene for å fordele kostnadene riktig og, ikke minst, 

inspirere til fornuftig energibruk. En del andre tiltak vil også komme etter hvert. Firmaet 

Strøm &Gundersen har gitt tilbud på utskifting av alle vinduer og balkongdører i 

leilighetsdelen samt utforing/isolering av ytterveggunder vinduer. Dette blir en tung kostnad, 

men vinduene (fra 1970) er uansett modne for utskifting og innsparelsen i energibruk er stor. 

 

All belysning i korridorene er i året byttet fra lysstoffrør som stod på 24/7 til LED lamper med 

motionsensor. 

 

Heisen hadde en alvorlig driftstans, og det viste seg å være svært begrenset deletilgang på 

elektronikken. Dette gjør at det nå er en plan om utskifting av hele elektronikksystemet. Det 

mekaniske er i god stand. 

 

Brannvarsling, slokkeapparater, nødlys og ventilasjonsanlegg samt skadedyrkontroll er 

ivaretatt ved serviceavtaler. 

 

2.18.3 Menighetshuset 

 

Etter gjenåpningen av samfunnet har utleievirksomheten på menighetshuset tatt seg bra opp 

og vi har hatt god aktivitet med utleien gjennom hele året, noe som bidro til et bra 

inntjeningsresultat.  

 

Av oppgraderinger ble det installert ny belysning i Peisestua. 

 

2.18.4 Bragernes Klang 

 

Det er arbeidet videre med planene om realiseringen av Bragernes Klang.  

Hans Arne Odde har som tidligere ledet arbeidet.  

 

I januar 2022 ble det holdt et møte i kirken med byantikvaren, som var positiv til planene og 

hadde gode innspill. Byantikvaren var også med på forhåndskonferansen vi hadde med 

Drammen kommunes byggesaksavdeling i februar. Her ble det også avklart at dette vil bli 

behandlet som en byggesak og ikke som en reguleringssak. 

 

Det ble også holdt møte med Insenti med tanke på å forberede rammesøknad og 

anbudsgrunnlag. Vedtak om dette skjer i 2023.  

 

25. oktober ble det holdt en workshop med inviterte personer. Det ble orientert om arbeidet så 

langt, John Eckhoff holdt et inspirasjonsforedrag og det ble arbeidet i grupper med 

finansieringsmuligheter osv. 
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I 2022 har det også vært kontakt med to mulige samarbeidspartnere på finansieringssiden. 

 

Hans Arne Odde har jevnlig vært på menighetsrådets møter for å orientere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.19 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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2.19.1 Driftsregnskap og investeringsregnskap 2022 

 

Regnskapsskjema - Driftsregnskapet (Vedlegg 2A) 2022 
Reg. 

budsjett Avvik 
Oppr. 

Budsjett 2021 

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659) 6 821 507 6 639 725 181 782 5 922 150 
5 569 

584 

Refusjoner/overføringer (700-789) 1 963 801 1 875 816 87 985 2 269 947 
2 052 

537 

Statlige tilskudd (800-804) 0 91 840 -91 840 0 60 000 

Rammeoverføring/tilskudd fra egen kommune (830-839) 212 000 170 000 42 000 175 000 189 600 

Tilskudd fra soknets organer (840-859) 71 456 64 500 6 956 64 500 97 836 

Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879) 1 340 995 842 321 498 674 641 106 952 532 

Sum driftsinntekter 
10 409 

759 9 684 202 725 557 9 072 703 
8 922 

089 

      

Kjøp av varer og tjenester (100-299) 5 342 273 4 780 417 561 856 4 092 350 
4 529 

564 

Refusjoner/overføringer (300-389:429) 3 685 176 4 317 213 -632 037 4 698 553 
4 659 

663 

Tilskudd og gaver (400-479:ekskl.429) 182 295 136 000 46 295 48 500 82 211 

Sum driftsutgifter 9 209 744 9 233 630 -23 886 8 839 403 
9 271 

437 

      

BRUTTO DRIFTSRESULTAT 1 200 015 450 572 749 443 233 300 -349 348 

   0   

Renteinntekter og utbytte (900-909) 26 938 66 200 -39 262 29 200 27 134 

Renteutgifter og låneomkostninger (500-509) 287 579 220 000 67 579 185 000 172 092 

Avdrag på lån (510-519) 60 834 61 000 -166 61 000 60 834 

Utlån, kjøp av aksjer og andeler mv (520-529) 0 0 0 0 150 000 

Netto finansinntekter/-utgifter -321 475 -214 800 -106 675 -216 800 -355 792 

      

Avskrivinger (590) 522 027 605 000 -82 973 605 000 605 138 

Motpost avskrivinger (990) -522 027 -605 000 82 973 -605 000 -605 138 

NETTO DRIFTSRESULTAT 878 540 235 772 642 768 16 500 -705 140 

      

Bruk av udisponert fra tidligere år (overskudd) (930) 630 883 630 883 0 630 883 
1 380 

808 

Bruk av disposisjonsfond (940-949) 0 415 109 -415 109 640 883 
1 350 

499 

Bruk av bundne fond (950-959) 0 0 0 0 0 

Sum bruk av avsetninger 630 883 1 045 992 -415 109 1 271 766 
2 731 

307 

      

Avsatt til dekning for tidligere år (underskudd) (530) 630 883 630 881 2 630 883 292 420 

Avsatt til disposisjonsfond (540-549) 630 883 630 883 0 657 383 
1 733 

747 

Avsatt til bundne fond (550-559) 15 000 0 15 000 0 0 

Overført til investeringsregnskapet (570) 20 000 20 000 0 0 0 

Sum avsetninger 1 296 766 1 281 764 15 002 1 288 266 
2 026 

167 

      

REGNSKAPSMESSIG MER-/MINDREFORBRUK 212 657 0 212 657 0 0 
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Investeringsregnskapet (Vedlegg 2B) 2022 
Regulert 
budsjett Avvik 

Opprinnelig 
Budsjett 2021 

Utlån, kjøp av aksjer, andeler o.l. (520-529) 20 000 20 000 0 0 0 

Årets finansieringsbehov 20 000 20 000 0 0 0 

Overført fra driftsregnskapet (970) 20 000 20 000 0 0 0 

Sum finansiering 20 000 20 000 0 0 0 

UDEKKET/UDISPONERT 0 0 0 0 0 

 

 

2.19.2 Balanse 2022 

 

Konto 2022 2021 Diff 

    

Anleggsmidler    

52100 - Aksjer Kirkelig gravferdshjelp AS 32 500 12 500 20 000 

52166 - Albumgården VPS 023100008475 25 750 25 750 0 

52221 - Lån Kirkelig Gravferdshjelp AS 150 000 150 000 0 

52401 - Flygel Bragernes MR 120 000 135 000 -15 000 

52701 - Bragernes M.hus eiendom Kirkegt. 7 940 257 981 138 -40 881 

52702 - Bragernes M.hus tomt Kirkegt. 7 84 000 84 000 0 

52703 - Albumgården Albumsgt. 8 13 539 930 14 006 076 -466 146 

SUM ANLEGGSMIDLER 14 892 437 15 394 464 -502 027 

    

Omløpsmidler    

51020 - Bankinnskudd innland 384 072 759 687 -375 615 

51021 - Bankinnskudd innland Bragernes kantori 94 616 167 569 -72 953 

51022 - Bankinnskudd innland Bragernes jentekor 1 420 492 1 797 703 -377 211 

51023 - Bankinnskudd innland Bragernes guttekor 310 691 205 191 105 500 

51024 - Bankinnskudd innland Bragernes solistemble 64 849 39 828 25 021 

51025 - Bankinnskudd innland Bragernes Albumgård 3 952 128 2 741 476 1 210 652 

51027 - Bankinnskudd innland Bragernes aspirantkor 398 537 190 910 207 627 

51300 - Kundefordringer (reskontro) 290 123 127 976 162 147 

51310 - Forskuddsbetalte kostnader 175 234 155 990 19 244 

51315 - Kortsiktige fordringer interim 9 485 0 9 485 

51321 - Kortsiktige fordringer 241 658 290 018 -48 360 

51351 - Inngående MVA kompensasjon 314 807 341 391 -26 584 

51365 - Kortsiktige fordringer mot private 0 19 500 -19 500 

SUM OMLØPSMIDLER 7 656 692 6 837 239 819 453 

    

SUM EIENDELER 22 549 129 22 231 703 317 426 
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Egenkapital    

Bundne fond    

55100 - BDF Fond Landfalløya -1 472 244 -1 472 244 0 

55102 - BDF T. Toplaks fond kirkeutsmykning -75 919 -75 919 0 

55103 - BDF Bragernes jentekor fond Lyche -20 000 -20 000 0 

55104 - Bragernes Orgelkonserter -15 000 0 -15 000 

Ubundne fond    

55601 - Disposisjonsfond Bragernes MR -388 648 -253 586 -135 062 

55602 - Adv.festivalen disposisjonsfond -785 210 -785 210 0 

55603 - Bragernes MP disposisjonsfond -2 233 598 -2 224 643 -8 955 

55605 - Bragernes aspirantkor disposisjonsfond -250 267 -230 011 -20 256 

55606 - Bragernes minores disposisjonsfond -116 862 -103 906 -12 956 

55607 - Bragernes jentekor disposisjonsfond -790 072 -537 766 -252 306 

55608 - Bragernes guttekor disposisjonsfond -262 531 -205 601 -56 930 

55609 - Bragernes kantori disposisjonsfond -64 096 -64 096 0 

55610 - Bragernes s.ensemble disposisjonsfond -9 623 -9 623 0 

55611 - Bragernes Albumgården disposisjonsfond 451 959 596 378 -144 419 

    

55950 - Regnskapsmessig mindreforbruk -212 657 0 -212 657 

55990 - Kapitalkonto -7 835 023 -8 276 216 441 193 

SUM EGENKAPITAL -14 079 790 -13 662 445 -417 346 

    

Gjeld    

53200 - Leverandørgjeld (reskontro) -598 404 -615 104 16 700 

53201 - Kortsiktig gjeld 0 -56 500 56 500 

53291 - Albumgården kortsiktig gjeld -153 540 -124 100 -29 440 

53930 - Påløpte kostnader -660 730 -656 057 -4 673 

54550 - Andre lån Kredittforetak (KLP, KB) -7 056 664 -7 117 498 60 834 

SUM  GJELD -8 469 338 -8 569 259 99 921 

    

SUM GJELD OG EGENKAPITAL -22 549 128 -22 231 704 -317 424 

 
 

 

2.19.3 Kommentarer regnskap 

 

Regnskapsmessig resultat 

Regnskapet viser ett positivt netto driftsresultat på 878 540,- og ett 

regnskapsmessig mindre forbruk på kr 212 657,- etter strykninger. 

 
På grunn av strykningsbestemmelsene i forskriftens § 17 er det redusert i  

bruk av disposisjonsfond (940-949) i forhold til regulert budsjett 

med kr 415 109,-. 

 
Kommentarer avvik driftsbudsjett 

Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter (600-659), avvik kr 181 782,- 

Mere konsertinntekter enn budsjettert 

Mer innbetaling fra kormedlemmer pga kortur. 

 
Andre tilskudd, gaver, innsamlede midler (860-879), avvik kr 498 674,- 

Betydelig mere tilskudd enn budsjettert. 

Tilskudd fra Norsk bingodrift, Norsk tipping, Lyches fond, Einar Juels legat etc 
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Kjøp av varer og tjenester (100-299), avvik kr 561 856,- 

Mer energiutgifter enn budsjettert 

Forsikringspremie er for lavt budsjettert 

Mer vedlikehold på Albumgården enn budsjettert. 

Ikke budsjettert bruk av konsulent vedrørende Bragernes klang. 

 
Refusjoner/overføringer (300-389:429), avvik kr 632 037,-. 

Korrigerte skattemeldinger for 2019 og 2020  medførte tilbakebetaling av skatt i 2022. 

 
Netto finansinntekter/-utgifter avvik kr -106 675,-. 

Høyere rente på lån og formye budsjetterte renteinntekter. 

 
Lån til Kirkelig Gravferdshjelp 

Menighetsråd har i 2020 blitt deleier av et begravelsesbyrå sammen  

med 7 andre menighetsråd i Drammen. 

Som oppstartskapital for byrået er det i 2021 gitt et lån på kr. 150 000,- 

Det skal ikke beregnes renter av lånet. 

Lånet konverteres til aksjekapital i 2023 

 

 

2.19.4 Disponering av årsresultat 

 

Resultat Prosjekt Resultat Disponering Konto 

Merforbruk 30004 - Adventsfestival -92 918,58 Tas av dispfond. 55602 

Merforbruk 30022 - Kirkemusikk -75 518,54 Tas av dispfond. 55601 

Merforbruk 30001 - Sommerkonserter -60 532,10 Tas av dispfond. 55601 

Merforbruk 30017 - Kirkeposten -45 100,00 Tas av dispfond. 55601 

Merforbruk 30016 - Menighetshus -25 876,24 Tas av dispfond. 55611 

Merforbruk 30021 - Konfirmantarbeid -18 798,43 Tas av dispfond. 55601 

Merforbruk 30012 - Bragermes Solistensemble -11 959,00 Tas av dispfond. 55610 

Mindreforbruk 30000 - Menighetsråd 857,90 Avsettes dispfond. 55601 

Mindreforbruk 30002 - Orgelkonserter 7 836,50 Avsettes dispfond. 55601 

Mindreforbruk 30015 - Åpen Kirke 9 243,80 Avsettes dispfond. 55601 

Mindreforbruk 30010 - Bragernes Aspirantkor 10 519,70 Avsettes dispfond. 55605 

Mindreforbruk 30013 - Bragernes Kirke Minores 13 266,70 Avsettes dispfond. 55606 

Mindreforbruk 30011 - Bragernes Kantori 14 875,79 Avsettes dispfond. 55609 

Mindreforbruk 30003 - Sykehjemsandakter 17 242,50 Avsettes dispfond. 55601 

Mindreforbruk 30024 - Julekrybbe 20 982,72 Avsettes dispfond. 55601 

Mindreforbruk 30006 - Bragernes Albumgården 66 786,48 Avsettes dispfond. 55603 

Mindreforbruk 30009 - Bragernes Guttekor 79 152,80 Avsettes dispfond. 55608 

Mindreforbruk 30008 - Bragernes Jentekor 84 126,76 Avsettes dispfond. 55607 

Mindreforbruk 30023 - Diakoni 99 450,15 Avsettes dispfond. 55609 

Mindreforbruk 30018 - Ungdomskor 119 017,81 Avsettes dispfond. 55607 

 Sum disponert 212 656,72   
  



   33 

3   BRAGERNES MENIGHETS ORGANISASJON 
 

3.1 Menighetsråd og stab   
 

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. 

 

3.1.1 Menighetsrådet  
 

Faste representanter                                                   

Heidi Hagen Låker   leder     

Glenn Agung Hole   nestleder 

Kari Hoff-Andersen  sekretær     

Therese Thorne         

Elin Skorød    fellesrådsrepresentant  

Siri Høeg 

Espen Sæther Alm 

Hans Martin Nakkim 

Ragnhild Anette Sandvold   

Lars Chr. Nordvik Berg   

Per Erik K. Brodal  sokneprest 

 

Vararepresentanter  

Klaus Olstad 

Katarina Grønmyr 

 

Permisjoner 

Morten Løberg Strand  permisjon fra desember 2020, tidligere fast representant 

Lars Petter Juriks   permisjon fra februar 2020, tidligere fast representant 

Christian Getz   permisjon fra juni 2022, tidligere vararepresentant 

 

Arbeidsutvalget har bestått av leder, nestleder, sekretær og sokneprest. 

Menighetsrådet har til sammen hatt 9 møter og behandlet 71 saker. 

Det har vært avholdt 1 menighetsmøte, hvor både årsmelding og regnskap ble lagt frem. 

Det ble også holdt et felles møte for stab og menighetsråd i februar. I tillegg er alltid en fra 

staben invitert til menighetsrådets møte for å fortelle om sitt arbeid.  

 

Menighetsrådet har flere underutvalg hvor en fra rådet skal være representert: 

Husstyret for Albumården og menighetshuset 

Kirkepostredaksjonen 

Musikk- og kulturutvalg 

Økonomiutvalg 

Festkomité 

Barne-, ungdoms- og trosopplæringsutvalg 

Misjonsutvalg 

Økumenikk og vennskapsmenigheter  

Utvalg for Bragernes Klang 

Utvalg for Kirkeparken og andelsbruk 

Gudstjenesteutvalg 

Utvalg for arbeidet med Bragernes julekrybbe 

Utvalg for arbeidet med realisering av Bragernes Klang, med tilhørende underutvalg 
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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  

Kirkens SOS 

Adventsmarkedet 

 

Menigheten er medlem av: 

Drammen kirkeforum 

DOTL (Drammen og omegn tros- og livssynsforum) 

 

3.1.2 Staben 

 

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 

(* Dette punktet er allerede innfridd. Jfr. oversikten under.) 

 

Sokneprest  Per Erik K. Brodal   100 %  

Kapellan  Margrete Schmidt Johansen  100 %  

Prost    Øystein Magelssen   (fra mars 2022) 

Fung. prost  Berit Basmo Kvidaland  (til mars 2022)  

Diakon   Edel Merete Gervin   100 % 

Kateket   Sol Trogstad Vråle   100 %  

Kantor   Beate Strømme Fevang  100 % (25 % menighetsfinansiert) 

Kantor   Jørn Fevang    100 % (25 % menighetsfinansiert) 

Kantor   Anders Eidsten Dahl     20 %  

Kantor  Jon Martin Høie     40 % (27 % menighetsfinansiert) 

Kirketjener  Morten L. Strand     60 %  

Kirketjener   Elsa Thingelstad     50 %  

Koordinator ÅK Bjørg Juriks      30 % (30 % menighetsfinansiert) 

Ansvarlig men.hus Bjørg Juriks      30 % (30 % menighetsfinansiert) 

Driftsleder  Knut Espen Riis Skustad    70 % (70 % menighetsfinansiert) 

Renholder   Bjørg Amundsen     25 % 

Renholder   Ottar Amundsen     25 % 

Sangpedagog  Ingeborg Soot      50 % (50 % menighetsfinansiert) 

Menighetsarbeider  Kirsten Inger Motzfeldt             22,5 %  

Frivillig på kontoret  Anny Getz  

Frivillig på kontoret  Hanna Moen  

Frivillig på kontoret  Vibeke Meyer Schjelderup  

 

Teamleder for staben har vært Jørn Fevang. 
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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 

 

Sørge for god oppfølging av de frivillige. 

Ansvar: staben og menighetsrådet 

 

Ha en oppdatert oversikt over frivillige i menigheten. 

Ansvar: diakonen 

 

Det arbeides kontinuerlig med å rekruttere frivillige innen alle områder av menighetens 

arbeid.  

 

Frivillige bidrar blant annet på følgende områder: 

- klokkere og gudstjenesteverter  

- besøkstjeneste 

- kirkeverter i Åpen kirke 

- dyrkeprosjektet i Kirkeparken 

- søndagsskolen 

- trosopplæringen 

- kirkekaffe og andre arrangementer 

- kordeltakelse ved gudstjenester 

- Adventsfestivalen 

- Kirkeposten og Kirke-eposten 

- ulike råd, utvalg og komitéer 

- Gjennomføring av Mikkelsmesskonferansen 

 

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. 
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Soli Deo Gloria 
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