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Lyset skinner i mørket
Lyset skinner i mørket er overskriften over 
årets Adventsfestival. Denne overskriften 
rommer mange aspekter ved det som 
skjer i adventstiden. Programmet for 
Adventsfestivalen er fylt av lyspunkter 
– konserter, arrangementer og små og 
store gudstjenester – på veien frem mot 
julehøytiden.

Vi er inne i den mørkeste delen av året og 
det er mange som tenner lys både ute og inne 
i disse dager. Mange tenner lykter og henger opp lys-
lenker som lyser opp de mørke vinterkveldene. Og inne 
skinner stearinlysene i vinduer og på middagsbord. Lys 
som skaper hygge, trygghet og varme. Lyset har denne 
fantastiske egenskapen at den jager vekk mørket. Om 
du tenner et lite lys i et rom, fyller det raskt hele rom-
met og fortrenger mørket.

Hver søndag frem mot jul tenner vi lys i adventslyse-
staken. Et nytt lys hver søndag. Og slik teller vi ned til 
det store Lyset vi feirer i julen. Jesus Kristus som kom 
julenatt, det lille barnet i krybben, han som er både 
Gud og menneske. Han som sier om seg selv «Jeg er 
verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i 
mørket, men ha livets lys.»

Lyset som skinner i mørket minner oss om at 
det er håp i en mørk verden. Det er fortsatt 

håp i en verden med krig, uro og miljøøde-
leggelser. Det er håp for alle som lever 
med omgitt av fryktens, angstens og 
ensomhetens mørke. Det er håp for oss 
alle.

Han som kom som lys til vår verden kal-
ler oss alle til å være lys for hverandre, 

til å lyse opp for hverandre og tenne håp. 
Han kaller oss til å se, inkludere og elske 

hverandre. Ikke minst er dette viktig i den mør-
ke årstiden vi er inne i. Og ikke minst er det viktig når 
vi er i advents- og juletiden. En tid med mye hygge og 
kos, og samtidig en tid hvor det er ekstra tungt å ikke 
være en del av fellesskapet. Bruk gjerne denne tiden til 
å invitere noen som kunne trenge litt varme og lys.

Overskriften er hentet fra innledningen av Johannese-
vangeliet, og setningen i sin helhet er slik: Lyset skinner 
i mørket, og mørket har ikke overvunnet det (Joh. 1,5). 
Dette gjelder fortsatt og det er et løfte som kan lyse opp 
for oss i en mørk tid. Det er håp, for lyset skinner i mør-
ket og kjærligheten er sterkere enn døden.

Med ønske om en velsignet adventstid og 
 julehøytid!

Per Erik K. Brodal, kapellan

Adventsfestivalen 2019
Søndag 1. desember åpnes Adventsfestivalen 
med høymesse, barnekonsert og åpnings-
konsert. 

I forbindelse med dette åpnes også julekrybben 
igjen. Åpningskonserten i år er Bachs fantas-
tiske Juleoratorium med kantoriet, guttekorets 
herrestemmer og ungdomskoret. 

Nesten hver dag i advent har festivalen konser-
ter og gudstjenester av ulikt slag. Hjerteslaget 
i alt dette er søndagens høymesse. Fra denne 
springer alt det andre ut. Nytt av året er gospel-
konsert med Harlem gospel. 

Salmedikteren Edvard Hoem er gjest på 3. søn-
dag i advent, og ellers kan du oppleve alt fra 
brusende musikk til stille kveld i en åpen kirke. 

Festivalen avsluttes med midnattskonsert med 
 Bragernes kirkes soilstensemble på lille julaften, 
dagen før høytiden ringes inn.

I Bragernes menighet 
kan du gi din gave med 
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kan du gi din gave med Nå er det  

hennes tur
Årets TV-aksjon til 
organisasjonen Care er nå 
over, og våre bøssebærere 
fikk inn hele 91575 kroner. 
Dette tallet kommer til 
å øke når inntektene fra 
Vipps også blir talt opp.   

Nedre Bragernes område, 
som vi dekker, strekker 
seg fra Fylkeshuset og til 
grensen av Lier. Takk til 
alle giverne og takk til alle 
Bøssebærerne!                                                                                    

Vennlig hilsen 
Hanna Moen  
Omrodeleder



NyTT fra menighetsrådet

Høsten har gått raskt her i menigheten vår.

Nytt Menighetsråd ble valgt i september og har ak-
kurat nå i november, rukket å konstituere seg.  Vi har 
også fått nytt Fellesråd, som foruten fellesråd i Dram-
men, nå omfatter Mjøndalen, Nedre Eiker og Svelvik.

Avtroppende Menighetsråd benytter anledningen til å 
takke for seg – og for fire flotte, fantastiske, lærerike 
år! Samtidig ønsker vi det nye rådet lykke til med sin 
periode!  Dere er valgt til å gjøre en viktig og menings-
fylt gjerning for menigheten vår de neste 4 år!

Med nytt Menighetsråd betyr det også at utvalg og ko-
miteer skal oppnevnes på nytt i januar. Vi vet at det er 
mange gode og ressurssterke kandidater rundt om, 
men dersom noen av dere leserne kan tenke seg å 
være med i et utvalg eller en komité, er det bare å mel-
de seg til Menighetsrådet ved leder.

Fra og med 1 januar får vi også ny organisasjons-
form som følge av sammenslåingen av Fellesrådene i 
Drammen, Nedre Eiker og Svelvik . Det vil nok medføre 
en del endringer mange steder, men for Bragernes 
del ser det ikke ut som det ikke bli de aller største 
endringene. Menighetsrådet vil understreke at vi 
 ønsker å fortsette det viktige arbeidet med en kirke 
som er åpen, levende og inkluderende for alle!

I driften av Albumsgården blir det også en endring fra 
1 januar 2020.
Driftsassistent Solveig Ringstad går av med pensjon  

1 november 2019 og driftsleder Odd Ringstad 31 
 desember 2019. Solveig og Odd er kjent for mange i 
menigheten. Menighetsrådet sender en stor og varm 
takk til begge to for en fantastisk innsats gjennom 
mange år – dere vil bli savnet av mange!  Det blir noen 
store sko å fylle etter dere to!!

Årets Adventsmarked (tidligere Julemarkedet) går av 
stabelen i Menighetshuset lørdag 30 november fra kl 
1030 – 1500. Vi har valgt å bytte navn på arrangemen-
tet, da dette er del av Adventsfestivalen vår.

Tradisjonen tro blir det salg av diverse ting, som lys, 
julepynt og julekrybber.  Det blir også kakesalg og 
kafeteria.  I tillegg blir julegrøt og rød saft å finne på 
menyen også!

Damene på Arbeidsstuen har jobbet flittig gjennom 
hele året, så det er mange flotte gaver man kan sikre 
seg!

Og tradisjonen tro, blir det nydelig sang ved Minores, 
Jente- og Gutte- Aspirantkorene, samt Jentekoret.

Håper riktig mange av dere tar turen innom Jule-
markedet denne gangen også!

En velsignet og god  
Julehøytid til dere alle!

Døpte
04.08.2019 Iver Onstad Lahti, Øksnes kirke
04.08.2019 Emine Joval Henriksen
04.08.2019 Brage Larsen Lima
04.08.2019 Elise Christin Vigre Jagland
11.08.2019 Emilie Woldsæter Ekholdt-Fosså
18.08.2019 Thea Eriksrud Lie
18.08.2019 Tobias Eriksrud Lie
18.08.2019 Madeleine Nilsson Hollund
18.08.2019 Mie Nøkleby Bøhm
25.08.2019 Jens Bertram Simonsen
25.08.2019 Stella Maria Veltzé Solum
25.08.2019 Cayden Scott Aksberg
25.08.2019 Annabelle Almsbakken
08.09.2019 Alexander Mukasa Abrahamsen
08.09.2019 Emil Førland
08.09.2019 Luna Nysæther
08.09.2019 Vilde Elisabeth Lundby Mathisen
15.09.2019 Mathias Johansen Heli
22.09.2019 Lavrans Iversen Ifarnes
29.09.2019 Geny Garoug
29.09.2019 Mary Anna Garoug
29.09.2019 Filip Haug Myrvold

13.10.2019 Oline Reiersrud
13.10.2019 Emmy Clausen
20.10.2019 Jakob Tybring Heimtun
20.10.2019 Helena Fredheim Kraglund
20.10.2019 Henry William Spæren Kristensen
20.10.2019 Julie Stenseth Bergheim

Vigde
03.08.2019 Jackie Sophie Andersen og Per Alexander Kjærvik
10.08.2019 Nina Irene Lien og Ole Christian Boldt
10.08.2019 Jessie Wike og Hans Martin Johnsrud
10.08.2019 Camilla Garshol og Thomas Benediktsen
17.08.2019 Hanna Sætra Stenseth og Daniel Thelle
17.08.2019 Marte-Mari Haare og Stian Lervik
24.08.2019 Anett Orsten og Jan Finker
24.08.2019 Malin Moe Jones og Magnus Styrmoe
24.08.2019 Marina Nejel og Knut Vidar Draget
31.08.2019 Nina Helden Fossen og Christian Sandmo
31.08.2019 Linda Katrin Ask Larsen og Trond Olsen
07.09.2019 Katrine Lysholm og Daniel Walstad
07.09.2019 Kamilla Renate Antonsen og Christian Mørk
05.10.2019 Serina Brattgjerd og Anders Myhre
12.10.2019 Ida Indseth Løken og Peder Stenseth
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Nytt menighetsråd i Bragernes menighet
Det nye menighetsrådet har fra november 2019  følgende 
sammensetning:

10 faste medlemmer: 
Heidi Hagen Låker 
Morten Løberg Strand 
Kari Hoff- Andersen 
Therese Thorne 
Lars Petter Juriks 
Elin Skorød 
Siri Høeg 
Espen Sæther Alm 
Glenn Agung Hole 
Hans Martin Nakkim

5 varamedlemmer: 
Ragnhild Anette Sandvold 
Lars Christian Nordvik Berg 
Klaus Olstad 
Katarina Grønmyr 
Christian Peter Edward Bjørge Getz

Menighetsrådet konstituerer seg selv på sitt første møte i 
november, etter at dette nummeret av Kirkeposten er gått i 
trykken. Vi kommer derfor tilbake med hvem som blir leder, 
nestleder og sekretær i neste nummer.

Nytt bispedømmeråd i Tunsberg bispedømme
Faste leke medlemmer: (de første 7 er rangert etter antall stemmer)

Lill Tone Grahl-Jacobsen, Drammen  Åpen folkekirke

Morten Løberg Strand, Drammen Nominasjonskomiteens liste

Arild Mikkelsen, Eiker Åpen folkekirke

Anne Helen Mangelrød Gjone, Kvelde Nominasjonskomiteens liste

Inga Stoveland Dekko, Ål Åpen folkekirke

Jo Hedberg, Sem Bønnelista

Heidi Nordkvelde, Larvik Åpen folkekirke

Biskop Jan Otto Myrseth er fast medlem av rådet. I tillegg er 
Linn Strømme Hummelvoll (sokneprest i Bugården menig-
het) valgt inn som fast representant fra prestene og Brooke 
Bakken (kirkeverge i  Færder) som fast representant fra de 
øvrige kirkelig ansatte.

Varamedlemmer 

Merete Bekkeseth Brandsgård Åpen folkekirke

Kevin Johnsen Åpen folkekirke

Sevat Lappegard Åpen folkekirke

Ellen Elisabeth Wisløff Åpen folkekirke

Nell Galaas-Hansen Åpen folkekirke

Øystein Lappegard Nominasjonskomiteens liste

Ellen Langeland Gjerde Nominasjonskomiteens liste

Pål Henning Bødtker Walstad Nominasjonskomiteens liste

Ingjerd Breian Hedberg Bønnelista

Øyvind Thorset Bønnelista

Vara for prestene i Tunsberg: Frode Magnar Andersen er 
 førstevara, og Ole Johan Stokkstad er andrevara.
Vara for øvrige kirkelig ansatte: Inger-Johanne Frogh er 
 førstevara, og Helene Magdalena Fevang er  andrevara.4

Det er krevende å være på 
flyttefot. Å skulle bryte opp 
fra det kjente og vante,  bla 
gjennom boligannonser og 
gå på visninger, og hele tiden 
lure på om man vil trives
på det nye stedet. Vil barna
finne venner, og vil vi etter hvert
kunne føle oss hjemme? 
 
Mange kjenner seg hjemløse, selv om huset man bor i er 
aldri så velinnredet og påkostet. Det kan handle om brutte 
relasjoner eller en følelse av utenforskap i egen familie eller 
vennekrets, eller en lengsel etter fellesskap og tilhørighet.  
 
Juleevangeliet forteller om en boligsøkende Gud, en Gud 
som søker fellesskap. I den totusenårige beretningen fra 
Lukasevangeliet hører vi at det «var ikke husrom for dem», 
og derfor ble Guds Sønn født i en stall og svøpt og lagt i en 
krybbe. Og i Juledagens evangelium står det at «han kom 
til sitt eget, og hans egne tok ikke imot ham». Han fikk en 
miserabel mottakelse.  
 
Men det er slik Gud gjør sin entré i verden. Han gjør det en-
kleste rom til et hellig sted. Denne fortellingen har gitt håp 
og trøst til mange hjemløse og tent lys i mørket for millioner 
av redde og ensomme mennesker under ulike himmelstrøk.  
 
Det var ikke i kongens palass vismennene fant det nyfødte 
barnet. Gud var ikke å finne der det kanskje var mest nær-
liggende å lete. Han kommer til oss som en uventet gjest. I 
den greske teksten til Johannesevangeliet står det at Ordet 
«slo opp sitt telt» hos oss.  
 
Om det var denne julen han ble født, måtte vi kanskje lete 
etter ham i en av de mange flyktningeleirene. I et telt blant 
de mange millionene som leter etter en bolig i eget land, 
eller blant de mange som fortvilet har lagt ut på en farefull 
ferd mot en ny framtid.  
 
Både hos Lukas og Johannes er det himmelens og jordens 
skaper det fortelles om. Gjeterne opplevde at himmelens 
herlighet lyste om dem, og englene forkynte en stor glede 
for hele folket. En frelser var født, og tegnet var et barn som 
var svøpt og lå i en krybbe. I en verden fylt av hat og krig og 
angst og nød, blir Gud en av oss. Han søker fellesskap med 
oss mennesker akkurat slik vi har det. Med mennesker i uro 
og på flukt vil Gud dele telt.  
 
Han leter ikke etter pent møblerte hjem, for selv de luneste 
hjem kan mangle hjertevarme. Også velfylte boliger kan 
være preget av tomhet. Men Gud ser vår nød og kjenner vår 
lengsel. Ingen adresse er for dårlig eller for fin for Jesus.  
 
Selv i de enkleste hjem er det plass nok for Gud. Han vil 
være til stede med lys og varme. Der han finner hjerterom, 
tar han bolig. Juleevangeliet handler om å tro og ta imot. 
Når Gud går bo i våre hjerter, da er vår lengsel endelig 
hjemme. Da har vår tro funnet sin skatt. 

Jan Otto Myrseth, biskop

Endelig 
hjemme 



Barn, unge og trosopplæring
Siden sist
8 barn fikk sin 4-års bok på 
høsttakkefesten i september. 
Vi snakket både om skapel-
sen og årstidene og om alt vi 
kan takke for.

På samlingen «Høst i 
 hagen» fikk barna besøke 
kirkeparken og lære om 
skaperverket og økologisk 
dyrking. Vi høstet inn frø og 
grønnsaker.

I oktober hadde vi hyggelig 
førsteklasses samling for  
6 åringer. Vi hørte for-
tellingen om den blinde 
Bartimeus og lærte Kyrie. 
Søndag feiret vi gudstjeneste 
sammen og barna var med 
som minitranter. 

31.oktober ble det arran-
gert alternativ Halloween 
feiring. Barna var utkledd 
i  kostymer, var med på 
 mange ulike aktiviteter og 
samlet godteri. Barna lærte 
om den «Gyldne regel.»

Lys Våken
Første helgen i januar er 
det Lys Våken samling i 
kirken for 11-12 åringer! 
Det blir en helg med 
mange aktiviteter, rebus-
løype, gudstjeneste for-
beredelser, refleks løype 
ute på kvelden og ikke 
minst overnatting i kirke-
rommet. Temaet gjennom 
helgen var å være Lys 
Våken for hverandre, for 
Gud og for jordkloden vår. 

Tårnagenthelg
15 og 16 februar kan de som går på 2.trinn være agenter i 
kirken. Lørdag er det agentløype med mange agentoppdrag 
og det blir skattejakt i kirken. Søndag ferier vi gudstjeneste 
sammen hvor agentene har oppgaver i gudstjenesten. 

Trosopplærings kalenderen
4- 5.januar 2020 – Lys Våken samling for 11 og 12 åringer.

15 og 16 februar – Tårnagent samling for 2.klassinger.

6-8. mars - Ungdommens bispedømmemøte for 15-18 
 åringer.

21 og 22.mars - Trylling og tro for 10 åringer.  
Samlingen er på Konnerud.

31. mars – Kirkens nødhjelps fasteaksjon.  
Alle er velkommen til å delta.

26.april – Småbarns gudstjeneste og krøllesamling for  
3 åringer.

Faste samlinger
Søndagsskolen. Hver søndag når det ikke er familiemesse. 
Samles søndagsskolen i kirken. Vi går ut i kapellet under 
preken og hører en fortelling, synger og tegner sammen. 

Babysang. Hver torsdag fra kl 11:00 og 11:30 møtes vi på 
menighetshuset. Samlingen inneholder sang, musikk og 
rytmer.

Knøtteklubb. Hver torsdag fra kl 11:00-13:00 møtes vi på 
menighetshuset. Passer for barn 1-3 år med en voksen. 
Samlingen inneholder sang, musikk og fri lek. Ta med mat-
pakke.

Kor
Bragernes kirke har et stort kormiljø, men det er alltid plass 
til flere medlemmer.  
Ansvarlig er Jørn og Beate Strømme Fevang.

Minores: Øver onsdager 16:30-17:10 (5 og 6 åringer)

Gutteaspiranter: Øver onsdager 17:00-17:45 (2-3 trinn)

Jenteaspiranter: Øver torsdager fra 17:00-18:00  
(2-4 trinn)

Jentekoret: Øver torsdager 18:00-19:30 (5-8 trinn)

Guttekoret: Øver onsdager 17:30-19:00 (4.trinn og oppover.)

Ungdomskoret: Øver torsdager 19:00-21:30 (9.trinn og 
oppover.)

Vi søker nye søndagsskole ledere!
Søndag er gudstjeneste dag! Under gudstjenesten går 
 søndagsskolen til kapellet til en samling for barna. Vi  hører 
en bibelfortelling, tegner, leker og prater. Vi søker flere 
 søndagsskole lærere som kunne tenke seg å lede disse 
samlingene. Er du interessert - ta kontakt med Sol Vråle. 

Kontakt
Ansvarlig for barn, unge og 
trosopplæring er kateket 
Sol Trogstad Vråle. 
e-post: sv455@kirken.no
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Den norske kirkes stand under Elvefestivalen

Ensemble Wirakochas konsert Løvetannen

Høsttakkefest med aspirantkorene og 4-åringer

Familiemesse med jenteaspirantkoret og 
6-åringer

Guttekorfest Høymesse med presentasjon av 
konfirmantene

Besøk i Bragernes kirke i 
anledning Buskerud Krets av 
Søndagsskolen 100 år

Fagdag for kantorer og prester i Drammen 
i samarbeid med Ad Fontes. Kursholder var 
domkantor em. Terje Kvam

Utstillingen Den Fördolda Verkstaden 
med tekster og bilder av Axel Nelson

Bragernes kirke pyntet til Pride

Hva har skjedd siden sist …



Høst i hagen Kirkevalg Menighetsfest

Et kjært motiv i bybildet

Konsert med Bremen knabenchor og Bragernes kirkes guttekor

Ørkenmesse

Høymesse med guttekorene fra Elverum og Bragernes

Messe i Uvdal stavkirke 
ifm konfirmantleir

Samling på konfirmantleir På besøk hos biskop Bimen Biskop Bimens kloster i Naqada

Kantatehøymesse med fremføring av Bachs 
kantate nr 78, Samarbeid med Ad Fontes

Samling med 
ungdomsledere

Maling av evangelie-
fortellinger i en av kirkene 

i Anafora, Egypt

Kunst elva rundt Fortellerkveld med konfirmantene



Desember 2019
Søndag 1. desember 1. søndag i 
Advent 
11.00 Høymesse og nytt kirkeår. 
Dåp. Sokneprest Lars Skagesta, 
kantor Anders Eidsten Dahl,  
Odd Nilsen, Trompet. 

17.30 Barneforestilling (25 min). 
Juleoratoriet for barn. Åpning av 
julekrybben utenfor kirken etter 
forestillingen.
Ingeborg Soot, Bragernes kirkes 
jentekor, guttekor, ungdomskor og 
kantori. Orkester og solister. Fri 
entré.

19.00 Åpningskonsert. Juleoratori-
et av J.S. Bach. Bragernes kantori, 
Bragernes kirkes ungdomskor, 
guttekorets herrestemmer, sam-
mensatt orkester. Solister: Mari 
Øyrehagen, Sunniva Fevang, Øy-
stein Stensheim og Jørgen Bac-
ker. Jon Martin Høie, orgel, Jørn 
Fevang, dir. Bill. Kr. 350/250 av-
hengig av plassering, på checkin.
no/event/20382 og v/inng. Barn 
under 12 år og ledsager med be-

vis, fri entré.

Mandag 2. desember
19.00 Konsert. Megabandet med gjes-
ter. Bill. Kr. 150 v/inng. 

Tirsdag 3. desember
12.00 Hverdagsmesse. Orgelmusikk.

18.00 Blåtoner. Konsert med Ole A. Bø-
rud, Maria Solheim og Lewi Bergrud. 
Bill. Kr. 450 på ticketmaster.no. 
Ledsager med bevis kr. 15. 

Onsdag 4. desember
08.15 Morgenbønn

18.00 Konsert. Deilig er jorden. Anita 
Skorgan, Rein Alexander, Christine 
Gulbrandsen, Are Hembre, Maria Klåp-
bakken med musikere. Bill. Kr. 485 på 
ticketmaster.no.

21.00 i St. Laurentius katolske kirke. 
Gregoriansk bønn før natten. Medl. 
Bragernes kantori.

Torsdag 5. desember
12.00 Middagsbønn

Fredag 6. desember
19.00 Harlem Spirit Gospel. Harvey 
Lennasia Unique, Thurston Phyllis, 
Livingston Spencer Samuel, Mclaurin 
Shacara Atiya, Robinson Jadelwn Vada-
rio, Jones Ii Philip Wx, Mcelveen Derick 
Jr, Morgan Anthony. Bill kr. 465 på che-
ckin.no/event/20793.

Lørdag 7. desember
17.00 Desemberstemninger. Konsert 
med Ole Edvard Antonsen. Bill. Kr. 495 
på ticketmaster.no. 

Søndag 8. desember Menneske-
rettighetssøndagen
11.00 Høymesse. Dåp. Konfirman-
ter deltar. Kapellan Per Erik K. 
Brodal, kateket Sol Trogstad Vråle 
og kantor Beate Strømme Fevang.

17.00 Lysmesse. Julespillet «Til 
Betlehem» av Jørn Fevang og Kjell 
Ivar Berger. Bragernes kirkes Mi-
nores, jente- og gutteaspirantkor, 
dirigenter Beate S. Fevang og Jørn 
Fevang. Fri entré.

19.00 Konsert. Drammens Dam-
ekor, Mannskoret Barden, Dram-
mens Mannskor, Cecilie Schilling, 
solist, Galina Trintsoukova, orgel 
og klaver, Marija Pavlovic, dir. Fri 
entré.

Mandag 9. desember
19.00 Konsert St. Hallvard videregåen-
de skole, musikk, dans og dramalinjen. 
Bill. Kr. 200, kr. 100 (elev/student) ved 
inng. Barn under 12 år fri entré.

Tirsdag 10. desember
12.00 Hverdagsmesse. Orgelmusikk.

19.00 English Carol Service. Revd. Dar-
ren McCallig, chaplain St. Edmund’s 
Church, Oslo, prost Kjell Ivar Berger, 
koret fra St. Edmund’s Chursch med 
John Chapman, dirigent og organist. Fri 
entré.

Onsdag 11. desember
08.15 Morgenbønn

21.00 i St. Laurentius katolske kirke. 
Gregoriansk bønn før natten. Medl. 
Bragernes kantori.

Torsdag 12. desember
12.00 Middagsbønn

19.30 Star Carol. Konsert. Bragernes 
kirkes jentekor, guttekor og ungdom-
skor. Beate S. Fevang og Jørn Fevang, 
dirigenter, Maria Pavlovic og Ingeborg 
Soot, sangpedagoger, Per Kristian 
Skalstad, fiolin. Bill. Kr. 250/150 v/inng. 
avhengig av plassering. Barn/ungdom 
under 18 år fri entré.

Fredag 13. desember
11 – 13 Formiddagstreff i menighets-
huset. Julesamling. Prost Kjell Ivar 
Berger.

Lørdag 14. desember
18.00 Konsert Drammen symfonior-
kester, Det Norske Jentekor, Kjetil 
Bjerkestrand, Ann-Helen Moen og Knut 
Anders Sørum. Bill. På ticketmaster fra 
kr. 275 – 480, avhg. av plassering.

AKTIVITETSKALENDER
Desember 2019 – februar 2020

Kalenderen omfatter alle arrangementer som gjennomføres i Bragernes kirke, og av menigheten 
og som er åpne for alle. Når ikke annet er oppgitt, skjer arrangementene i kirken. Vær oppmerksom 

på at det kan bli forandringer i programmet. Følg med på menighetens nettsider, oppslagstavler, 
avisannonser, Facebook, og abonnér gjerne på «Bragernes kirke-post», menighetens elektroniske 

nyhetsbrev som sendes ut ukentlig. Påmelding NB! ny epostadresse: post.drammen@kirken.no.
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Søndag 15. desember 3. søndag i 
Advent
11.00 «No stig vår song» Høymes-
se med salmer av Edvard Hoem 
som er gjest. Dåp. Sokneprest 
Lars Skagestad, kantor Jørn 
Fevang, organist Jon Martin Høie, 
medl. Bragernes kantori. 
Foredrag ved Edvard Hoem etter 
messen.

17.00 Konsert Stille natt. Tor 
 Endresen, Ingrid Berg Mehus, 
Maria Haukaas Mittet, Lisa Børud, 
Rune Larsen, Tove kragset og 
Bernt Rune Stray. Bill. på ticket-
master.no fra kr. 390 – 540 avhg. 
av plassering.

Mandag 16. desember
19.30 Konsert med Mads Belden. Bill. 
kr. 395 på tikkio.com

Tirsdag 17. desember
12.00 Hverdagsmesse. Orgelmusikk.

19.00 Seine natt i desember. Trygve 
Skaug. Bill. kr. 350 på ticketco.no

Onsdag 18. desember
08.15 Morgenbønn

11.00 Barnehagegudstjeneste

21.00 i St. Laurentius katolske kirke. 
Gregoriansk bønn før natten. Medl. 
Bragernes kantori.

Torsdag 19. desember
10.00 Skolegudstjeneste med Øren 
skole.

12.00 Middagsbønn

13.15 Skolegudstjeneste med Børresen 
skole.

17.30 Konsert Julenatt. Jørn Hoel, 
Lisa Stokke, Emil Solli-Tangen, Lise 
Mæland, Frøydis Grorud og Trond Lien. 
Bill. kr. 450 på ticketmaster.no

Fredag 20. desember
09.00 Skolegudstjeneste med Brager-
nes skole.

17.30 Vår jul. Arredondo, Sødal, Inge-
brigtsen, Ormåsen, Thing Helset og 
Lund Olafsen. Bill. kr. 465, barn t.o.m. 
16 år kr. 295 på ticketmaster.no. Ledsa-
ger med gyldig bevis kr. 15.

Lørdag 21. desember
12.00 Orgelkonsert. Anders Eidsten 
Dahl spiller advents- og julemusikk 
av J.S. Bach, M. Reger, M. Dupré og P. 
Eben. Fri entré. 

Søndag 22. desember 4. søndag i 
Advent
11.00 Høymesse. De ni lesninger. 
Kapellan Per Erik K. Brodal, 
 organist Jon Martin Høie, Ingeborg 
Skarre Stensland, sang.

18.00 Stille kveld. Avsluttes med 
kveldsbønn og nattverd 19.30.

Mandag 23. desember
23.00 Midnattskonsert. Julen synges 
inn. Bragernes kirkes solistensemble, 
Birgitte Stærnes, fiolin, Jon Martin 
Høie, orgel, Jørn Fevang, dir. Bill. kr. 
300 på menighetskontoret, på checkin.
no og ved inng. Med studentbevis kr. 
100. Ledsager med gyldig bevis, fri 
entré.

Tirsdag 24. desember Julaften
12.00 Julaftensgudstjeneste Losjeplas-
sen bo- og servicesenter
12.00 Julaftensgudstjeneste Hamborg-
strøm bo- og servicesenter
13.45 Julaftensgudstjeneste. Jenteas-
pirantkoret. Menighetens ansatte.
15.00 Julaftensgudstjeneste. Gutte-
koret og guttekorets aspiranter. Solist 
Hannah Pold. Menighetens ansatte.
16.15 Julaftensgudstjeneste. Jenteko-
ret og ungdomskoret. Solist Ingeborg 
Soot. Menighetens ansatte.
Magnus Aannestad Oseth spiller trom-
pet på alle gudstjenestene i kirken.
 
Onsdag 25. desember Juledag
11.00 Høytidsmesse. Frivillige og an-
satte i Bragernes menighet

Torsdag 26. desember 2. juledag
11.00 Høymesse. Sokneprest Lars Ska-
gestad og kantor Anders Eidsten Dahl.

Søndag 29. desember Søndag i 
romjul
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan 
Per Erik K. Brodal og kantor Beate 
Strømme Fevang.

Tirsdag 31. desember Nyttårsaften
12.00 Gudstjeneste i 1. etg. Losjeplas-
sen bo- og servicesenter. Diakon Edel 
Gervin.

23.15 Midnattsmesse. Kapellan Per 
Erik K. Brodal og kantor Jørn Fevang.

Januar 2020
Onsdag 1. januar  Nyttårsdag
11.00 Høymesse. Kapellan Per Erik K. 
Brodal og kantor Anders Eidsten Dahl.

Torsdag 2. januar
12.00 Middagsbønn

Søndag 5. januar Kristi Åpen-
baringsdag
11.00 Familiemesse. Dåp.  
Lys Våken! Sokneprest Lars 
 Skagestad, kateket Sol Trogstad 
Vråle og organist Jon Martin Høie.

12.15 Juletrefest i menighets-
huset.

Tirsdag 7. januar
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 8. januar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 9. januar 
12.00 Middagsbønn

Fredag 10. januar
11-13 Formiddagstreff i menighetshu-
set.

Lørdag 11. januar
11-14 Byttefest i menighetshuset ifb. 
Klimafestivalen 112.

Søndag 12. januar 2. søndag i 
Åpenbaringstiden
11.00 Høymesse. Dåp.  Kapellan 
Per Erik K Brodal og kantor 
 Anders Eidsten Dahl. 
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Utstilling ifb. Klimafestivalen §112. 
Anne Pfeffer Gjengedal.

18.00 Konsert med Ensemble 
Wirakocha ifb. Klimafestivalen 
§112.

Tirsdag 14. januar
12.00 Hverdagsmesse 

Onsdag 15. januar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 16. januar
12.00 Middagsbønn

Søndag 19. januar 3. søndag i 
Åpenbaringstiden
11.00 Høymesse med fokus på 
klima. Dåp. Sokneprest Lars Ska-
gestad, diakon Edel Gervin, kanto-
rer Beate Strømme Fevang, Jørn 
Fevang og organist Jon Martin 
Høie. Radiogudstjeneste.

18.00-20.00 Stille kveld. Avsluttes 
med kveldsbønn og nattverd 19.30.

Mandag 20. januar
19.00 – 21.00 Drammen kirkeforum i 
menighetshuset. Klimafestivalen §112.

Tirsdag 21. januar
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 22. januar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 23. januar
12.00 Middagsbønn

Fredag 24. januar
11-13 Formiddagstreff i menighetshu-
set

Lørdag 25. januar
13.00 Orgelhalvtime. Fri entré. 

Søndag 26. januar 4. søndag i 
Åpen baringstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan 
Per Erik K. Brodal og kantor Jørn 
Fevang.

18.00 Innrøkningsmesse

18.30 Ørkenmesse etter koptisk-
ortodoks tradisjon. Ansatte og 
frivillige i Den norske kirke.

Tirsdag 28. januar
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 29. januar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 30. januar
12.00 Middagsbønn

Februar 2020
Lørdag 1. februar
13.00 Orgelhalvtime ved Egor Kolesov. 
Musikk av V. Odovesky, E.M. Hægeland 
og C. Nielsen. Fri entré.

Søndag 2. februar Kyndelsmesse
11.00 Høymesse. Dåp. Frimurerne 
deltar. Kapellan Per Erik K. Brodal 
og kantor Beate Strømme Fevang.

18.00 Konsert Bare Bach. 
 Velkommen til en søndag kveld 

med musikk av Johann Sebastian 
Bach. Cellist Anne Stine Dahl og kantor 
 Anders Eidsten Dahl framfører musikk 
av bare Bach i vinterkvelden. Fri entré.

Tirsdag 4. februar
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 5. februar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 6. februar
12.00 Middagsbønn

Fredag 7. februar
11-13 Formiddagstreff i menighetshuset

Lørdag 8. februar
13.00 Orgelhalvtime ved elever ved 
musikklinjen, St. Hallvard videre-
gående skole. Fri entré.

Søndag 9. februar Såmannssøn-
dag Søndag før faste
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Lars 
Skagestad, kantorer Jørn Fevang og  
Anders Eidsten Dahl.

Tirsdag 11. februar
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 12. februar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 13. februar
11.00 Middagsbønn

Lørdag 15. februar
13.00 Orgelkonsert «Louis Viernes 6 
orgelsymfonier». Hannah Carding spil-
ler orgelsymfoni nr. 6. Fri entré.

Søndag 16. februar Kristi forkla-
relsesdag
11.00 Familiemesse. Dåp. Tårn-
agenter. Jenteaspirantkoret syn-
ger Bibelspillet om Sakkeus. Ka-
pellan Per Erik K. Brodal, kateket 
Sol Trogstad Vråle, kantorer Beate 
Strømme Fevang og Jørn Fevang.

12.15 Aktivitetsdag og pølser i 
 Kirkeparken.

Tirsdag 18. februar
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 19. februar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 20. februar
12.00 Middagsbønn

Fredag 21. februar
11-13 Formiddagstreff i menighets-
huset

Lørdag 22. februar
13.00 Orgelkonsert «Louis Viernes 6 
orgelsymfonier». Wilhelm Sollie spiller 
orgelsymfoni nr. 5. Fri entré.

Søndag 23. februar Fastelaven
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Lars 

Skagestad og organist Jon Martin 
Høie.

18.00-20.00 Stille kveld. Avsluttes 
med kveldsbønn og nattverd 19.30.

Tirsdag 25. februar
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 26. februar Askeonsdag
08.15 Morgenbønn

18.00 Askeonsdagsmesse med kors-
tegning. Sokneprest Lars Skagestad og 
kantor Jørn Fevang.

Torsdag 27. februar
12.00 Middagsbønn

Lørdag 29. februar
13.00 Orgelkonsert «Louis Viernes 6 
orgelsymfonier». Anders Eidsten Dahl 
spiller orgelsymfoni nr. 2. Fri entré. 
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Klær og klima
Produksjon av klær er et stort problem for 
miljøet. Ifølge UNCTAD (FN-konferansen 
om handel og utvikling) slipper klesin-
dustrien ut mer CO2 enn all flytrafikk og 
sjøfart i verden. Skal vi redde kloden, er 
vi helt avhengig av å forandre på kles-
industrien og forbruket vårt. Så mye som 
80 % av utslippene stammer fra selve produksjonen. I tillegg 
til CO2-utslippene bruker industrien en enorm mengde vann 
(20 % av verdens totale mengde spillvann), har et massivt ut-
slipp av mikrofiber og mye svinn i materialer i produksjonen. 
Så kommer andre faktorer som bruk av kjemikalier, sprøyte-
midler, belastende og farlige arbeidsforhold i tillegg.

Forbrukermakt
Vi som er forbrukere kan påvirke dette. Jo mer vi kjøper, jo 
mer støtte gir vi til dissevoldsomme utslippene. Vi må finne 
alternative metoder for å fornye garderoben. I dag kjøper 
vi mye mer enn vi trenger, vi kjøper billige klær med dårlig 
kvalitet, og vi kjøper mange plagg vi aldri bruker. Noen sta-
tistikker sier at ett av tre plagg vi kjøper aldri blir brukt. Hvor 
mange nye plagg trenger vi egentlig i året?

Klimafestivalen §112
Årets Klimafestival §112 i Drammen ønsker å fokusere på 
dette temaet. Klær er noe alle bruker, vi er mange og kan 
derfor skape en stor forskjell sammen. Her kommer noen 
tips:

–  Ta vare på det du har. Vask plaggene skånsomt og ikke 
for ofte.  

–  Reparer det som går i stykker. Lær barn og unge å stop-
pe og lappe klær. 

–  Kjøp færre plagg, men av bedre kvalitet. Da varer det 
lenger. 

–  Kjøp plastfrie klær av naturmaterialer som ull, lin, 
hamp, bambus osv. 

–  Kjøp brukt. Det finnes mange fine 
bruktbutikker i Drammen, og man kan 
kjøpe brukt på nett. 

– Lag byttefester i vennegjengen. 

–  La barn arve fra hverandre, små barn 
rekker ofte ikke å slite ut klær. 

–  Kjøp klær av bedrifter som har en etisk 
produksjon, som for eksempel Fair & 
Square. 

Den store byttefesten 11.januar i Bragernes menighetshus 
under Klimafestivalen §112 er en god anledning til å fornye 
garderoben på bærekraftig vis. Let frem de fine plaggene 
bakerst i skapet som du ikke lenger bruker, men som du 
tenker at noen kan bli glad for. Vi begrenser oss til 7 plagg 
per person. Den første timen (kl. 11-12) er det innlevering av 
klær. Da får du en kvittering på hvor mye klær du har levert 
inn. I løpet av denne hektiske timen blir klær tatt imot, regis-
trert, sortert og plassert ut i lokalet av de frivillige medarbei-
derne. 

Kl 12 åpner dørene og alle kan gå inn og finne seg noen god-
biter, i samme antall som de har levert inn.

Hev prisen på nytt, kutt momsen på reparasjon
For at vi forbrukere skal ta grønnere valg, bør myndighete-
ne legge mer til rette for det. Det må bli lettere og billigere 
å reparere klær og utstyr. Framtiden i våre hender foreslår 
å fjerne moms på reparasjoner og utleie av klær og utstyr. 
Samtidig burde det bli dyrere å kjøpe nytt. Men til syvende 
og sist er det vi, hver enkelt av oss, som må ta et valg når vi 
mener at vi trenger å kjøpe noe nytt. Trenger jeg det egent-
lig? Ofte er vel svaret nei. Men hvis ja: kan jeg ta turen innom 
en bruktbutikk og se om jeg finner det der? Kan jeg sjekke 
på finn.no? Kan jeg låne det av noen? Hvis vi alle er litt selv-
kritiske, og kun kjøper det vi virkelig trenger, tror jeg at vi 
sammen kan skape en stor endring. Det nytter!
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I 2020 er det 150 år siden Louis Vierne (1870-1937) ble født. 
Dette markeres blant annet ved at hans seks orgelsymfonier 
framføres i Tønsberg domkirke og i Bragernes kirke i Dram-
men. 

Det er den franske orgelbyggeren Aristide Cavaillé-Coll 
(1811-1899) som skal ha mye av æren for at formen «Orgel-
symfoni» ble skapt. Hans orgler hentet sitt klangideal fra 
symfoniorkesteret og inspirerte franske organister til å skri-
ve symfonisk musikk for orgelet. César Francks (1822-1890) 
«Grande Pièce Symphonique» fra 1862 regnes for å være 
den første romantiske orgelsymfonien. Charles-Marie Widor 
utviklet formen videre i sine ti orgelsymfonier, mens Louis 
Vierne kroner den stolte franske symfoniske tradisjonen 
med sine seks orgelsymfonier. 

Louis Vierne ble født i Poitiers i 1870, svært svaksynt. Etter 
en operasjon ble det mulig for ham å lese og skrive noter 
ved hjelp av sterke forstørrelsesglass. 

Det var hans onkel Colin som tok den unge nevøen med til 
St. Clotilde i Paris der han fikk høre César Franck spille på 
orgelet. Denne opplevelsen skulle bli svært betydningsfull 
for unge Louis, og den begavede organisten var student hos 
Franck fra 1889. Widor overtok Francks orgelklasse ved 
konservatoriet i Paris i 1890. I 1892 fikk Vierne jobben som 
assistent hos Widor i St. Sulpice i Paris. 

I 1900 ble Louis Vierne ansatt som organist i Notre Dame, en 
stilling han konkurrerte med 500 andre om å få. Det er først 
og fremst Cavaillé-Coll-orgelet her som inspirerte ham til å 
skrive sine orgelverker. Han døde for øvrig under en orgel-
konsert i 1937 ved sitt kjære instrument i Notre Dame. 

Louis Viernes liv var ikke alltid like lett, og musikken bærer 
tidvis preg av dette. I 1906 var han involvert i en trafikkulykke 
og i 1909 ble han skilt fra sin kone. I 1911 ble han forbigått 
ved ansettelsen som professor ved konservatoriet da Eugène 
Gigout i stedet fikk jobben. Under 1. verdenskrig mistet han 
sin bror og flere av elevene sine. 

Viernes seks orgelsymfoniene ble til mellom 1895 og 1930 
og har som i Widors ti orgelsymfonier en stigende tonearts-
sekvens: d-moll, e-moll, fiss-moll, g-moll, a-moll og h-moll. 
Skissene til den syvende symfonien som var tilegnet Duruflé, 
viser at den var tenkt å gå i c.  

I motsetning til den orkestrale symfoniske formen i klassisk 
betydning har alle Viernes symfonier mer enn fire satser. 
I forhold til den klassiske formen med Allegro-Andan-
te-Scherzo-Finale, la Vierne alltid til minst én sats. 

Noen påstår at Vierne overgår sin lærer Widor i komposito-
risk finesse, spesielt i symfonienes langsomme satser. Vier-

Louis Viernes seks orgelsymfonier i 
Tønsberg domkirke og Bragernes kirke i 2020. 

ne har en ekspressiv kraft i sine symfonier som ikke mange 
tangerer. Også harmonisk overgår Vierne samtidige orgel-
komponister gjennom mer komplekse og djervere kromatis-
ke virkemidler. Men selv om Vierne løser opp de harmoniske 
bindingene, blir musikken hans aldri atonal. 

Symfoni nr 1 opus 14
Symfonien ble sannsynligvis komponert i 1895, utgitt i 1899 
og er tilegnet Alexandre Guilmant (1837-1911). Dette er altså 
den eneste symfonien som er skrevet før Vierne fikk jobben 
i Notre Dame, og har orgelet i St. Sulpice som sin fremste 
inspirasjonskilde. Symfonien er også den eneste med seks 
satser. 

Symfoni nr 2 opus 20
Symfonien ble skrevet i 1903 og allerede her viser Vierne 
en tydelig utvikling som komponist. Fra og med denne har 
symfoniene hans fem satser. I tillegg er symfonien skrevet 
over to grunnelegender temaer, en syklisk form han vender 
tilbake til i flere av symfoniene.

Symfoni nr 3 opus 28
Symfonien ble skrevet i 1911 og mange regner denne som et 
av hans mesterverk. Symfoniens langsomme sats, Adagioen, 
er et godt eksempel på Viernes store evne til å skrive ek-
spressiv musikk med en slags post-Wagnersk kromatikk.

Symfoni nr 4 opus 32
Symfonien ble skrevet i 1914 og er preget av utbruddet av 
verdenskrigen og Viernes depresjoner på den tiden. I likhet 
med symfoni nr 2, er også denne skrevet i en syklisk form, 
med gjennomgående temaer i alle satsene.

Symfoni nr 5 opus 47
Symfonien ble skrevet i 1922 og er tilegnet Joseph Bonnet 
(1884-1944). I dette monumentale verket utvikler Vierne sin 
personlige stil til det ypperste. Her bruker han en kromatisk 
harmonikk for å oppnå et ekstremt emosjonelt uttrykk. Igjen 
møter vi Wagners påvirkning gjennom bruken av ledemotiv, 
materialet for alle fem satsene er kun basert på to temaer i 
forskjellige former.  

Symfoni nr 6 opus 59
Symfonien ble skrevet i 1930. Ifølge Vierne selv er den preget 
av omgivelsene den ble komponert under om sommeren ved 
den franske rivieraen. Verket er lysere og lettere enn de to 
foregående symfoniene, selv om bruken av kromatikk også 
her er framtredende. Som i nr 4 og 5 er det også i denne to 
temaer i forskjellige former som danner basisen i de fem 
satsene. 
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Orgelsymfoni nr 1:
Espen Melbø. Bragernes 
kirke lørdag 26. septem-
ber kl 13:00. Tønsberg 
domkirke onsdag  
18. november kl 12:00.

Orgelsymfoni nr 2:
Anders Eidsten Dahl. Bragernes kirke lørdag 29. februar  
kl 13:00. Tønsberg domkirke onsdag 25. mars kl 12:00.

Orgelsymfoni nr 3:
Vigdis Mork Poupart. 
Bragernes kirke lør-
dag 12. september kl 
13:00. Tønsberg dom-
kirke onsdag 16. sep-
tember kl 12:00.

Orgelsymfoni nr 4:
Kåre Nordstoga. 
 Bragernes kirke lørdag 
19. september kl 13:00. 
Tønsberg domkirke 
 onsdag 21. oktober  
kl 12:00.

Begravelse til riktig pris 

Vi har prisgaranti på våre tjenester. Det sikrer deg den  
beste prisen, uten at det går på bekostning av service og kvalitet.  

Vi ordner alt det praktiske og er tilgjengelig hele døgnet.  
Hos oss er du i trygge hender.

Telefon: 4000 2460
sagabegravelse.no

Orgelsymfoni nr 5:
Wilhelm Sollie. 
 Bragernes kirke lørdag 
22.  februar kl 13:00. 
 Tønsberg domkirke 
 onsdag 22. april  
kl 12:00.

Orgelsymfoni nr 6:
Hannah Carding. 
Bragernes kirke 

lørdag 15. februar 
kl 13:00. Tønsberg 
domkirke onsdag 

19. februar  
kl 12:00.
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Sandvollen 26, 3058 Solbergmoen
Telefon 32 83 31 59

Alt i rørleggerarbeid og sanitærutstyr - Baderomsmøbler
Oppvaskmaskiner - Vaskeromsutstyr

Tining - Rep. vannskader

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgt 4, 32 89 89 50

Vækerøveien 3, 0281 OSLO
Tlf. 22 13 28 80, www.vedal.no

Optika AS
Engene 16, 3015 Drammen

SYNSPRØVE – TIMEAVTALE
TLF.: 32 27 78 00

Briller - Kontaktlinser - Synsprøver

Lever din blåresept her og 
få varene gratis hjemkjørt!
•  Stomi
•  Ufrivillig vannlating
•  Kateter
•  Brystproteser
•  Diabetes
•  Ernæring
•  Sårutstyr
•  Kompresjonsstrømper
•  Støttebandasjer
•  Hudpleie
•  Sko

Tlf: 32 80 80 80
Erik Børresens allé 9, 3015 Drammen
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Tlf: 32 80 80 80
Rosenkrantzgata 11, 3018 Drammen

TORGET VEST – 3019 DRAMMEN
TLF.: 32 20 10 10

CAPPENSGT. 16 - 3016 DRAMMEN
Telefon 32 83 31 59 - Mobil 941 14 766

Alt i rørleggerarbeid og sanitærutstyr - Baderomsmøbler
Oppvaskmaskiner - Vaskeromsutstyr

Tining - Rep. vannskader

N. Storgt. 11 - Inng. Schwenckegt.
Drammen - Tlf.. 32 83 99 95

EDUARD WERNER A/S

Din lokalbank i Drammen

Telefon: 03000
www.dnbnor.no

Nedre Torggt. 5, 3015 Drammen
Tlf.: 32 83 60 05

Revisjon – Skatt – Avgift
Økonomisk Rådgivning

Nedre Storgt. 42, 3015 Drammen
Tlf: 32 83 88 90

www.ey.no

Drammen Fotklinikk
Rådhusgt. 18, 3015 Drammen

Telefon: 93 29 18 11

Marianne Båsum
Aut. fotterapeut

Sunne føtter er glade føtter!

Optika AS
Engene 16, 3015 Drammen

SYNSPRØVE – TIMEAVTALE
TLF.: 32 27 78 00

Briller - Kontaktlinser - Synsprøver

N. Storgt. 11 - Tlf. 32 83 15 10
GÅGATA

HOUSE OF

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgt 4, 32 89 89 50

Nedre Storgt. 13, 3015 Drammen
Tlf.: 32 83 23 57

Bok & Media
KRISTELIG BOKHANDEL

V i  h a r  g o d t  u t v a l g  i  g a v e r  t i l
k o n f i r m a n t e r ,  b i b l e r  o g  s a l m e b ø k e r

Haugesgate 17 • 3019 Drammen • Tlf.: 32 83 52 95

Eiendomsmeglere MNEF

ETABLERT 1918

HAUGESGT 83, 3019 DRAMMEN
TLF: 32 83 56 50 – FAX: 32 83 97 05

TORGET VEST – 3019 DRAMMEN
TLF.: 32 20 10 10

KP0210.indd   14 30.05.2010   09:33:45

SETTER DU PRIS PÅ Å LESE KIRKEPOSTEN?
Det koster å utgi Kirkeposten 4 ganger i året. Vi er derfor 

 takknemlig for alle som ønsker å gi et bidrag. Bidrag kan gis til 
kontonr. 2220.14.83690. Merk innbetalingen med "Kirkeposten". 

Takk!

Nedre Storgt. 13, 3015 Drammen
Tlf.: 32 83 23 57

Tidligere:

Bibelbutikken Drammen AS, Øvre Torggate 9, 3017 Drammen, Tlf: 32835295, drammen@bibelbutikken.no 

Vi har et godt 
utvalg av kristne 

bøker og 
gaveartikler.
Velkommen 

innom!

Psykolog

Aase Prøitz
ENKELTPERSONER, PAR OG FAMILIER

Hauges gate 24, 3019 Drammen
Mobil: 91 31 61 91
www.psykologproitz.no

Vi ønsker våre 
annonsører en 
god jul og et 
godt nytt år!



Menighetsstaben

Prost KJELL IVAR BERGER 
kb953@kirken.no 
Tlf. arbeid 32 98 91 13

Sokneprest 
LARS H. SKAGESTAD
ls273@kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 83

Kateket 
SOL TROGSTAD VRÅLE 
sv455@kirken.no
Tlf. arbeid: 32 98 91 89

Kirketjener 
BENT A. MØLLER
bm984@kirken.no
Tlf. arbeid: 32 98 91 88

Kapellan
PER ERIK K. BRODAL
pb887@kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 82

Kantor JØRN FEVANG
jf668@kirken.no
Mobil: 97 56 67 62

Kantor ANDERS E. DAHL
ad562@kirken.no
Privat tlf. 97 65 47 72

Kantor 
BEATE STRØMME FEVANG
bf297@kirken.no
Mobil: 90 56 70 55

Hanna Moen – Vibeke Meyer Schjelderup – Anny Getz
Frivillige medarbeidere på kontoret.

Diakon
EDEL MERETE GERVIN
eg538@kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 84

Koordinator for Åpen kirke
BJØRG JURIKS
bj353@kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 92
Mobil: 48 400 546

Bragernes menighet:
Menighetskontoret er betjent 
mandag til torsdag kl 10.00 – 13.00
Kirkegaten 7, 3016 Drammen.
Tlf. 32 98 91 80

KIRKEPOSTEN utgis av Bragernes menighet Redaksjon: Lars Skagestad, Tina Fagerhus Brodal, Hanna Moen og Bent A. Møller 
Annonser: Hanna Moen Layout: Grøtting Grafisk Trykk: Trykk-service AS Finansiering: Frivillig kontingent og annonser 
Bankgiro: 2220.14.83690 Adresse: Kirkegt. 7, 3016 Drammen E-post: kirkeposten@drammen.kirken.no

Babysang: Hver torsdag  
kl. 11 i menighetshuset, unntatt 
i skolens ferier. Kontaktperson: 
Diakon Edel Gervin

Knøtteklubben:  
Hver torsdag fra 11.00 – 13.00 i 
menighetshuset, unntatt i skolens 
ferier.
Kontaktperson: Kateket  
Sol Trogstad Vråle

Søndagsskole: Hver søndag 
under gudstjenesten i Bragernes 
kirke, unntatt i skolens ferier 
og ved familiegudstjenester. 
Kontaktperson: Kateket  
Sol Trogstad Vråle

Kor og kantori: I tillegg til øvelser 
har korene og kantoriet jevnlig 
konserter og opptredener, både 
sammen og hver for seg. Korene 
reiser ofte på turer. De har utgitt 
flere CDer.

Guttekorets aspiranter:  
For gutter i 2.og 3. klasse
Onsdag 17.00 – 18.00

Guttekoret: Fra 4. klasse og 
oppover
Onsdag 17.30 – 18.55

Kantoriet (voksne)
Onsdag kl. 19.00 – 21.15
Kontaktperson: Jørn Fevang

Bragernes kirkes minores er et 
kor for 5-6-åringer.
Onsdag 16.30 – 17.10 
Kontaktperson:  
Beate Strømme Fevang

Jentekorets aspiranter:  
For jenter fra 2. til 4. klasse
Torsdag 17.00 – 18.00

Jentekoret: For jenter 5. – 8. 
klasse
Torsdag 18.00 – 19.30

Ungdomskoret: For jenter fra  
9. klasse og oppover til  
18-20 år
Torsdag 19.30 -21.30
Kontaktperson: Beate Strømme 
Fevang

Arbeidsstuen:
Hver tirsdag og torsdag kl. 10.30-
13.00 i menighetshuset.

Håndarbeid og formiddagsmat. 
Gratis.

Kontaktperson: Kirsten Motzfeldt

ANDRE ARRANGEMENTER

Hjemmeside: www.bragerneskirke.no
Du finner også Bragernes kirke, menighetshuset, 
 korene m.m. på Facebook og Instagram.

Kontaktpersonenes telefonnr. og e-postadresse står i 
oversikten til venstre. 

Det er plass til nye medlemmer i alle korene og kantoriet. 

I tillegg til høymesser, konserter og andre åpne arrangementer 
er det en rekke tilbud som er tilpasset spesielle aldersgrupper og 
interesser.



I august i år var det hele 30 år siden Kirsten 
Motzfeldt startet som aktivitetsleder for Ar-
beidsstuen vår.

Det hele startet med at Kirsten svarte på en 
annonse i avisen. Diakon Sigmund Ruud tok 
kontakt pr telefon, mens hun var på ferie – og 
leende forteller hun at «på bakgrunn av tele-
fonsamtalen vi hadde, ble jeg nesten ansatt på 
telefonen». 

Den alltid blide og positive damen vokste opp 
på gård i Målselv i Troms. Her bodde mange ge-
nerasjoner sammen, og gjennom bestemoren 
sin fikk Kirsten tidlig interesse for all slags 
håndarbeide. Interessen var så stor at hun tok 
videregående på Husflidskolen i Målselv.

Etter hvert flyttet Kirsten til vårt område, og 
etablerte seg med mann og barn. Før barna kom, jobbet hun 
som aktivitetsleder ved arbeidsstuen til Lærberg Sykehjem i 
Hokksund. Mens barna vokste opp jobbet hun deltid med bar-
neklubber (Friundervisningen) og SFO i Skoger.

Kirsten har alltid vært glad i å jobbe med mennesker – og det 
skinner tydelig gjennom når vi er innom Arbeidsstuen.  I dag er 
det 12-14 spreke damer som møtes hver tirsdag og torsdag for 
strikke, sy – og ikke minst prat!  Selvfølgelig er det servering av 
kaffe og kaker – litt pause må man ha innimellom jobbingen!

Takket være Kirsten og damenes iherdige innsats opp gjennom 
årene, finnes det mange flotte gensere, sokkepar, grytelapper, 
juleduker m.m rundt om i de forskjellige hjem i menigheten vår.  
Noen av tingene har sågar endt opp i utlandet! 

Så snart et julemarked er over, starter Kirsten og 
damene på neste års produksjon av produkter.  
Kirsten har ikke tall på hvor mange gjenstander 
Arbeidsstuen har produsert gjennom de 30 åre-
ne. Hun forteller også at trendene har endret seg 
en del opp gjennom fra krydderdekorasjoner, 
trolldeigfigurer, vev og nuperelle-brikker til mer 
broderi, nissepar, juleengler, sokker, grytelap-
per, patchwork og gensere. Til Påske lages flotte 
påske-dekorasjoner som egg og kyllinger.

I dag finnes det ikke så mange arbeidsstuer igjen, 
ifølge Kirsten – og det synes hun er synd. Dagens 
gjeng på Arbeidsstuen har en snittalder på godt 
over 80 år – men det er noen kunnskapsrike, kre-
ative, omsorgsfulle damer som møtes hver uke 
for aktivitet og sosialt samvær. Latteren og smilet 
sitter løst rundt bordet. «Uansett helsetilstand og 

alder finnes det alltid en oppgave å gjøre her», sier Kirsten «Ar-
beidsstuen er et viktig sosialt tilbud i dagens samfunn»

På spørsmål om hun har tenkt å pensjonere seg – svarer hun 
«ikke ennå – jeg har tenkt å fortsette litt til! Jeg gleder meg til å 
gå på jobb hver uke – arbeidet mitt gir meg så mye glede og er 
utrolig meningsfylt!»

Menighetsrådet og staben i Bragernes sender sin hjerteligste 
takk til deg Kirsten! Du gjør en fantastisk, flott jobb – Arbeidsstu-
en ville ikke vært den samme uten deg! Vi håper du fortsetter i 
jobben i mange år til …..

PS - Har du lyst til å bli del av den flotte gjengen på 
 Arbeidsstuen – er det bare å ta kontakt med Kirsten. Ved ar-
beidsbordet til Kirsten et det alltid plass til flere!

Kirsten Motzfeldt – 30 år som aktivitetsleder for Arbeidsstuen

Reiseglad lagspiller i sjefsstolen – møt Svein Askekjær
Jeg har mastergrad i markedsøkonomi og jobbet 
mitt voksne liv i reiselivsbransjen. Nå er jeg imid-
lertid i full aktivitet som kirkeverge i nye Drammen 
kirkelige fellesråd.

Etter å ha startet på postavdelingen i Star Tour på 
midten av 80-tallet har jeg jobbet på forskjellige 
nivåer i reiselivet og de siste 20 årene ledet 2 store 
turoperatører og en avdeling i SAS. 

Jeg har ikke jobbet i kirken, men vært med i Indre-
misjonen og Misjonssambandet som ung og i vok-
sen alder som frivillig i kirken i mange år – som 
voksenleder i ungdomskor, med i gudstjeneste-
utvalg og musikkutvalg.

Jeg er veldig glad i fotball og samspillet mellom mennesker 
som inneholder mye mer enn jubelen når en til sist blir helt for-
di han dytter ballen i mål. Jeg liker å observere 11 mennesker 
rundt en ball som skal prøve å samarbeide om et felles mål, å 
tolke alle valgene de gjør, alle feilene, alle løsningene og resul-
tatet av hver enkelt avgjørelse. Dette fascinerer meg, for det er 
jo akkurat slik livet er. 

Som mennesker i ulike aldre og livsfaser omgås vi med-
mennesker, skolekamerater, arbeidskolleger, dugnadsgjenger, 
reisende, osv som vi skal dele opplevelser med, og der hensik-
ten er å få gode resultater i fellesskap. 

Det var også dette som fascinerte meg mest i tiden som reise-
leder for turistgrupper, der jeg måtte tolke folks forventninger, 
takle avvik fra normaler, løse problemer alt fra flyet som ikke 

kom til individuelle mellommenneskelige kriser. 

Så hvorfor forlater jeg reiselivet og begynner i 
 kirken?

Jeg har alltid likt det å lede mennesker og få 
mennesker til å jobbe sammen i team mot samme 
mål. Når da 3 fellesråd slås sammen og skal jobbe 
sammen i et felles område innenfor kirken ikke så 
langt fra der jeg bor, var det en utfordring jeg ikke 
kunne si nei til. Teamarbeid blir utfordringen i ny 
organisasjon.

Gjennom ansettelsesprosessen er jeg jo blitt godt 
kjent med premissene og forutsetningen for job-

ben. Vi har en utfordring, selvsagt. Å få tre «lag» til å fungere 
som ett ligner mye på å få til lagspill i fotballen. Alle tar sine 
roller, kjenner sitt ansvar og er ikke opptatt av å bli match-
vinner. Derfor er jeg svært takknemlig for at jeg får med dyk-
tige lagspillere fra de tidligere fellesrådene; Ivar Nygård fra 
 Drammen som får ansvar for administrasjon/utredning, Lars 
Olav Bøe fra Svelvik som får ansvar for gravferd/kirkegårder og 
eiendom, og Eva Trogstad fra Nedre Eiker som får ansvar for 
HR/personalfunksjonen i det nye fellesrådet. 

Fellesnemda som ansatte meg ga meg to klare utfordringer:

Tilføre og styrke lokalmenighetens ressurser, både menneske-
lig og økonomisk

Sørge for at hver menighet får utvikle seg ut fra sin egenart.  
Så jeg gleder meg til å ta fatt på de utfordringene!


