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Så grønn en drakt, så rik en duft har smykket dal og enger!
Nu strykes ømt av lys og luft de fagre urtesenger. 

Hør lundens sus og bekkens brus forkynne hva som kommer:
Omsider blir det sommer!

Fra Norsk salmebok
T: Carl David af Wirsén 1889 – O: Øystein Thelle 1995 – M: Waldemar Åhlen 1933

Foto: Monica Østenengen



Til ettertanke
Vi kommer aldri til å 
glemme våren 2020.  
Korona-epidemien har 
satt spor i våre liv og i vår 
historie.  Mye har endret 
seg – og mye er ennå 
usikkert.

Det har vært rart og trist å 
se at kirkedørene har vært 
lukket – uten at vi som 

menighet har hatt mulighet til å være samlet til guds-
tjenestefeiring.    Og fortsatt er det restriksjoner.

Men nå er det i ferd med å endre seg.   Vi skal igjen 
være sammen om gudstjenester – rundt Ord og bord – i 
fellesskap og lovsang.   Vi er mange som gleder oss til 
det.

Tankekorset er at det vi nå har opplevd med stengte 
gudshus i noen uker, det er hverdagssituasjonen for 
millioner av våre trossøsken rundt om i verden.   Hele 
tiden.  Av ulike grunner har de ikke mulighet til å sam-
les til gudstjenester.   Enten fordi det er forbudt, eller 
fordi gudshuset er frarøvet dem.

Når kirkene våre åpnes igjen – kan vi godt huske på 
våre trossøsken rundt om i verden – både i våre bønner 
men også gjennom økonomiske håndsrekninger.   Slik 
at de en dag, som oss, kan møtes uten frykt og fare og 
feire sine gudstjenester.

Pinse minner oss om at evangeliet skulle deles med 
alle – rundt om i hele verden.  Han som hadde sagt 
«Gå, døp og lær» – sendte nå Den hellige ånd til me-
nigheten for å gi oss frimodighet, kjærlighet og kraft 
til å dele det grensesprengende og glade budskap med 
alle.  

Som de første kristne samles vi snart til gudstjeneste 
– om ord og sakrament – i lovsang og bønn.  Vi gjør det 
fordi vi trenger det.  Som det står i salmen Måne og 
sol:

«Ånden, vår trøst, levende varm og hellig og sterk, 
taler om Gud, bærer oss fram dag etter dag.  Herren 
vår Gud vil vi takke.»

Så kan vi rette ryggen og løfte blikket.  Og gå med håp 
og tro ut i hverdagen – styrket av kjærlighetens evige 
kraft.   For hos den treenige Gud er utømmelige kilder 
til glede, trøst og håp - og evig liv for alle som tar imot 
Ham.

God pinsetid!

Lars Skagestad

Gudstjenester i koronaens tid
Siden det 12. mars ble klart 
at kirkene måtte stenge 
og vi ikke fikk holdt åpne 
gudstjenester, begynte vi 
umiddelbart å produsere og 
sende gudstjenester på nett 
fra Bragernes kirke. Det er 
i skrivende stund gått hele 
to måneder og vi har lagt ut 
16 gudstjenester på søn- og 
helligdager, i tillegg til mid-
dagsbønner hver tirsdag og torsdag og morgenbønner 
på onsdagene. Den stille uke og påske har gjort at det 
periodevis har vært mange opptak som skulle gjøres. Alle 
gudstjenestene ble tatt opp i forkant og lagt ut til de faste 
gudstjenestetidspunktene. Det eneste unntaket er påske-
natt da vi sendte «live».

Læringskurven har vært bratt for flere av oss når det gjel-
der opptak og bruk av redigeringsverktøy. Vi valgte raskt 
å legge oss på en linje som gjorde det mulig å gjennom-
føre. I klartekst betyr det at vi benyttet en mobiltelefon 
(og etter hvert en trådløs mikrofon) til opptak og et enkelt 
redigeringsverktøy som ligger tilgjengelig på enhver Mac. 
Noe av det som vi raskt oppdaget, er at det tar tid å gjøre 
opptak, for fristelsen ligger alltid der til å perfeksjonere.

Vi er takknemlig for alle de hyggelige tilbakemeldingene 
som er kommet på de gudstjenestene som er lagt ut.

Vi har også gjort oss noen refleksjoner om gudstjenester 
på nett kontra gudstjenester i rommet med menighet 
tilstede. Synspunktene som følger står helt for artikkel-
forfatterens regning.

I den tiden vi har vært inne i, med stengte kirker, har 
gudstjenestene på nett vært det beste vi kunne få til som 
en erstatning. Men, og det er et stort men: for min del 
er det blitt tydelig at dette kun er en nødløsning. Digitale 
gudstjenester og digitale fellesskap vil aldri fullt ut kunne 
erstatte de fysiske møteplassene. 

Vi trenger å møtes i det fysiske kirkerommet – det hellige 
rommet, der vi konkret og fysisk møter hverandre og Gud. 
Der Gud møter oss i dåpens vann og i nattverdens brød og 
vin – Jesu kropp gitt for deg, Jesu blod utøst for deg.

Kirken kan aldri bli bare digital. Den må være fysisk. Be-
stå av kroppslige mennesker som samles om brød, vin 
og vann. Derfor har det også vært noen i kirkerommet i 
gudstjenestetiden på søndagene, som representanter for 
alle de av oss som ikke kunne samles. Derfor har vi også 
disse søndagene ringt inn til gudstjeneste med kirkeklok-
kene, som samtidig minner oss om at snart skal vi igjen 
få samles i kirkene. 

Jeg håper å se deg til gudstjeneste når vi åpner opp igjen!

Per Erik K. Brodal 
fung. sokneprest



NyTT fra menighetsrådet

Døpte
26.01.2020 Martine Bendiktsen
26.01.2020 Håkon Karlsbøck Midtgarden
02.02.2020 Thea Cecilie Ulle
02.02.2020 Agnes Berg-Halsen
02.02.2020 Mathilde Elveslett Lie
09.02.2020 Helmer Tonum, Frogner kirke, Lier
09.02.2020 Thea Ringdal Steiner, Nedre Eiker kirke
09.02.2020 Nora Finnerud Holm
09.02.2020 Emilian Søfteland
23.02.2020 Ludvig Theodor Løkkebergøen
23.02.2020 Sabrina Isabelle Carido-Marcussen
23.02.2020 Brage Græsmo Kristiansen
23.02.2020 Nathalie Kirsten Ève Caraes
01.03.2020 Lucas Martinsen Hansen
01.03.2020 Martine Ingier
01.03.2020 Freya Netzell Midtskogen
26.04.2020 Fillip Nikolai Larsen Langli
24.05.2020 Theo Nathaniel Hammerstad
31.05.2020 Theodor Eide Svinndal
31.05.2020 Alma Julie Winge Thielemann

Vigde
09.05.2020 Jessica Mary Ludlow og Sondre Grahl-Jacobsen
23.05.2020 Iryna Gumeniuk og Rolf Petter Dørum

Siden 12. mars har samfunnet vært preget av 
Koronaviruset. Mange har jobbet på hjemmekon-
tor i ukesvis, mange holder seg mest mulig hjem-
me, og vi har ikke kunnet samle oss i grupper. 
Dette gjelder også kirken. Kirkens ansatte har 
som alle andre måttet finne nye digitale løsninger, 
de filmer og legger ut på Facebook og YouTube 
flere ganger i uken. Det er Gudstjenester og andre 
saker som mange har glede av når vi ikke kan mø-
tes i kirken. Det er veldig fint å kunne få innholdet 
ut på denne måten, og det har kommet hyggelige 
tilbakemeldinger fra fraflyttede drammensere 
som er glade for å kunne «være tilstede i kirken 
sin» igjen. 

Menighetsrådet oppnevner ulike råd og utvalg. 
 Etter valget i høst var det tid for å etablere ut-

valgene på nytt, og noen frivillige takket for seg 
etter mange år i Bragernes Kirke. Disse mennes-
kene fortjener en stor takk – de har brukt mye tid 
og gjort en stor og solid jobb for menigheten. De 
har sittet i Husstyret som har ansvaret for for-
valtningen av Albumgården og Menighetshuset, 
og Økonomiutvalget som er rådgivende part for 
 wwMenighetsrådet i økonomispørsmål og i bud-
sjettprosessen. De siste årene har vi tilrettelagt 
driften av Albumgården for fremtiden. De frivillige 
gjorde en stor jobb med prosjektstyringen da vi 
bygget om 1. etasje til utleiekontorer, de har gjen-
nomgått alt av leiekontrakter, brannsikring og helt 
sikkert mye mer enn det vi i menighetsrådet vet. 

Nå er det lenge siden vi har hatt formiddagstreff, 
og sannsynligvis er det en stund til vi kan ha det. 
Vi gleder oss til nye tider og til vi igjen kan invitere 
til fellesskap i peisestua. Mer informasjon kom-

Vi vil takke Eli-Sofie Thorne,  
Egil Vedal, Arild Lauritzen,  

Vidar Helgeland og  
Pål-André Lauritzen for innsatsen 

gjennom mange år.  
Tusen hjertelig takk!

Formiddagstreff og sommertur
mer så snart vi vet mer. Årets sommertur til Kråk-
stad middelalderkirke og Ås Landbrukshøgskole 
(NMBU) er avlyst. Vi satser på at den kan gjen-
nomføres som planlagt neste sommer.
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Som alle andre konserter, måtte «Bragernes Sound of 
Music» utsettes i vår.

Vi setter den opp igjen lørdag 17.oktober.  

Jentekorene i Bragernes har hatt denne forestillingen 
flere ganger tidligere med forskjellig regi hver gang. 
Denne gangen er vi inspirert av vinterens forestillinger 
på folketeateret i Oslo, og kommer til å synge de fleste 
sangene på norsk. 

Vi har vært så heldige at vi har fått låne noen av 
de norske tekstene fra forestillingen i Oslo. Det er 
jente- og jenteaspirantkoret med solister som står for 
forestillingen «Bragernes Sound of Music». Publikum 
kan glede seg til en spennende oppsetning.

«Bragernes Sound of Music»
Det blir en flott regi som sangpedagog Ingeborg Soot, 
i samarbeid med dirigent Beate Strømme Fevang og 
Sofie Rose Strømme står for.

Hovedrollen Maria blir sunget og spilt av Sofie Rose 
Strømme, som synger i ungdomskoret. Nonnene blir 
spilt og sunget av jenter fra ungdomskoret, og de sju 
barna og andre roller blir spilt av jenter fra jentekoret.

Vi er så heldige å ha med oss Galina Trintsoukova, på 
klaver og flere andre musikere. 

Det blir to forestillinger  lørdag 17. oktober, og du kan 
allerede nå sikre deg billetter på www.checkin.no 

Velkommen til en times forestilling der 60 barn synger 
og spiller «Bragernes Sound of Music»

Konfirmasjoner 2020 og 2021
Vi beholder våre kjære konfirmanter litt utover 
høsten, siden årets konfirmasjonsgudstjenester 
måtte flyttes fra mai til oktober. Vi gleder oss til å 

feire ungdommene på høytidsgudstjenestene  
10. og 11. oktober. 

Nytt konfirmantkull starter sitt undervisnings år 
med leir i august. Vi lærer, samtaler og samles 
om mange ulike temaer, blant annet: Jesus, vår 
kirke, bibelen, diakoni, ungdomstid, gudstjenesten 
og salmer. Gjennom året har vi flere undervis-
ningssamlinger og konfirmantene deltar som mi-
nistranter på gudstjenestene. Vi ønsker hjertelig 
velkommen til nye konfirmanter og deres familier! 
For mer informasjon om konfirmantåret og på-
melding se våre hjemmesider  
www.bragerneskirke.no – velg siden:  
konfirmasjon.



Barn, unge og trosopplæring
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Håpet er ikke avlyst
I det siste har vi ikke kunne gjøre det vi er vant til. 
Vi har ikke kunne møtes som vi pleier og vi må 
være hjemme fra skole, barnehage og jobb. Det er 
heldigvis mange fine ting man kan gjøre hjemme 
og håpe på og glede seg over. Mange aktiviteter er 
avlyst – men håpet er ikke avlyst. 

Har du sett regnbuen noen gang? Mange tegner 
nå en regnbue for å minne om at alt kommer til 
å bli bra. I bibelen står at om regnbuen som er et 
tegn på håp og et løfte fra Gud om at alt blir bra 
og at han gjør alle ting nye. Regnbuen er nesten 
som en bro mellom menneskene og Gud. Et annet 
symbol for håp er sommerfuglen. Du kan lage din 
egen sommerfugl. Du kan perle, tegne fargelegge 
eller brette. Her kan du lære å brette en sommer-
fugl i papir.

Aktivitet: Lag håp symboler - regnbue og sommer-
fugl.

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

Babysang. Hver torsdag fra kl 11:00 og 11:30 
 møtes vi på menighetshuset. Samlingen inne-
holder sang, musikk og rytmer. Følger skoleruten.

Knøtteklubb. Hver torsdag fra kl 11:00-13:00 mø-
tes vi på menighetshuset. Passer for barn 1-3 år 

med en voksen. Samlingen inneholder sang, mu-
sikk og fri lek. Ta med matpakke. Følger skoleru-
ten.

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 trosopp læring 
er  kateket  
Sol  Trogstad  Vråle.  
e-post:  
sv455@kirken.no

Tre av våre ansatte i 
 Bragernes har nå blitt 
rykende ferske forfattere. 
Sammen har Sol Trogstad 
Vråle, Jørn Fevang og Per 
Erik K. Brodal skrevet en 
bok om sine erfaringer 
fra arbeidet med konfir-
manter. De har særlig 
vekt på hvordan liturgi, 
musikk og salmesang 
er en integrert del av 
dette arbeidet. Boken 
er bygget opp rundt sju 
dager på leir, men den kan også brukes 
som inspirasjon inn i andre typer konfirmantopplegg.

I boken finner du også Jørn Fevangs melodier til 
bibelvers som kan brukes i konfirmanttiden og en 
tilrettelegging av Te Deum som nattverdbønn. For-
fatterne har hatt stor glede av et sterkt tverrfaglig 
samarbeid om konfirmantarbeidet og håper dette kan 
være til inspirasjon for andre. Målgruppe for boken er 
alle som er involvert i konfirmant og ungdomsarbeid 
i kirken. 

Og der lot de synge messe… 
Konfirmanttid, liturgi og musikk



Alteret pyntet til påske

Påskelyset

Påsketreet utenfor kirken

Filming

Den første gudstjenesten vår på nett

Foredrag om pilegrimsreisen til Santiago de 
Compostela

Innspilling av gudstjeneste

innspilling til påskedag, Magnus Aa 
Oset på trompet og Jon Martin Høie 
orgel

Strømming av konsert fra 
Bragernes kirke til Den norske 
kirkes side. Anne Stine Dahl, cello

Utenfor kirken påskedag

Rigging til innspilling Innspilling

Hva har skjedd siden sist …



Klokkespillkonsert påskedag

Fra møter på nett

Morgenmesse med biskopen ifm 
fagdag for kirkemusikere

Gruppe fra guttekoret på nett-gudstjeneste

Solist fra jentekoret på nett-
gudstjeneste

Innspilling 17. mai Innspilling 17. mai. Gruppe fra ungdomskoret

Solist Ingeborg Soot

Utsikt fra kirketårnet

Fra 17. mai-gudstjeneste i 
Drammen kommunes sending

Jente- og ungdomskoret synger  
Ja, vi elsker i Drammen kommunes 
sending

Morgen i kirken

Soknepresten svinger 
røkelseskaret

Klokkespillet Klokkespillkonsert søndager kl 12



Juni
Mandag 1. juni 2. pinsedag 
12.00 Gudstjeneste i sports-
kapellet ved Tverken. 

Tirsdag 2. juni
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 3. juni
08.15 Morgenbønn

Torsdag 4. juni
12.00 Middagsbønn

Søndag 7. juni Treenighets-
søndag
11.00 Friluftsmesse i 
 Kirkeparken. Fungeren-
de sokneprest Per Erik K. 
 Brodal,  diakon Edel Gervin 
og organist Jon Martin Høie. 

Tirsdag 9. juni
12.00 Hverdagsmesse.

Onsdag 10. juni
08.15 Morgenbønn

Torsdag 11. juni
12.00 Middagsbønn

Søndag 14. juni 2. søndag i 
Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. 
 Vikarprest Kristin Fæhn og 
kantor Anders Eidsten Dahl.

Tirsdag 16. juni
12.00 Hverdagsmesse.

Onsdag 17. juni
08.15 Morgenbønn

Torsdag 18. juni
12.00 Middagsbønn

Søndag 21. juni 3. søndag i 
Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Prost 
Kjell Ivar Berger og kantor 
Jørn Fevang.

Tirsdag 23. juni
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 24. juni
08.15 Morgenbønn
21.00 Sommerkonsert ved pia-
nist Gunnar Sama. Fri entré.

Torsdag 25. juni
12.00 Middagsbønn

Søndag 28. juni 4. søndag i 
Treenighetstiden  
11.00 Høymesse. Dåp. Kan-
tor Beate Strømme Fevang 
og fungerende sokneprest 
Per Erik K. Brodal.

Tirsdag 30. juni
12.00 Hverdagsmesse.

Juli
Onsdag 1. juli
08.15 Morgenbønn
21.00 Sommerkonsert ved 
trekkspiller Maren Sofie Nyland 
Johansen og saxofonist Eivind 
Holmboe Leifsen. Fri entré. 

Torsdag 2. juli
12.00 Middagsbønn

Søndag 5. juli 5. søndag i 
Treenighetstiden 
11.00 Høymesse. Dåp. 
 Fungerende sokneprest  
Per Erik K. Brodal og 
 organist Jon Martin Høie.

Tirsdag 7. juli
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 8. juli
08.15 Morgenbønn
21.00 Sommerkonsert. Sopran 
Olga Pyatnitskikh med Andrea 
Maini på orgel. Fri entré.

Torsdag 9. juli 
12.00 Middagsbønn

Søndag 12. juli 6. søndag i 
Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. 
 Vikarprest Kristin Fæhn og 
organist Jon Martin Høie.

AKTIVITETSKALENDER
Juni – august 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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Tirsdag 14. juli
12.00 Hverdagsmesse 

Onsdag 15. juli
08.15 Morgenbønn
21.00 Sommerkonsert ved Jon 
Martin Høie, orgel.

Torsdag 16. juli
12.00 Middagsbønn

Søndag 19. juli 7. søndag i 
Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. 
 Prostiprest Berit Kvidaland 
og organist Jon Martin Høie.

Tirsdag 21. juli
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 22. juli
08.15 Morgenbønn
21.00 Sommerkonsert ved 
jazztrompetist og årets fylkes-
kunstner Magnus Aannestad 
Oseth, pianist Magne Arnesen og 
kontrabassist Agnar Aspaas. Fri 
entré. 

Torsdag 23. juli
12.00 Middagsbønn

Søndag 26. juli 8. søndag i 
Treenighetstiden
11.00 Høymesse med 
 olsokfeiring. Dåp. 
 Prostiprest Berit Kvidaland, 
kantorene Beate Strømme 
Fevang og Jørn Fevang.

Tirsdag 28. juli
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 29. juli Olsok
08.15 Morgenbønn
21.00 Sommerkonsert ved san-
gerne Frida Lund-Larsen og 
Sunniva Fevang og Jon Martin 
Høie, orgel og klaver. Fri entré.

Torsdag 30. juli
12.00 Middagsbønn

August
Søndag 2. august 9. søndag i 
Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. 
 Organist Jon Martin Høie og 
vikarprest.

Tirsdag 4. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 5. august
08.15 Morgenbønn
21.00 Sommerkonsert ved An-
ders Eidsten Dahl, orgel. Fri 
entré. 

Torsdag 6. august
12.00 Middagsbønn

Søndag 9. august 10. søndag 
i Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. 
 Kantor Jørn Fevang og 
 f ungerende sokneprest  
Per Erik K. Brodal.

Tirsdag 11. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 12. august
08.15 Morgenbønn
21.00 Sommerkonsert ved cellist 
Anne Stine Dahl, sopran Julia 
Gusek og Anders Eidsten Dahl, 
orgel og klaver. Fri entré.

Torsdag 13. august
11.00 Middagsbønn

Søndag 16. august 11. 
 søndag i Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. 
 Presentasjon av konfirmant-
ene. Fungerende sokne-
prest Per Erik K. Brodal, 
kateket Sol Trogstad Vråle, 
 kantorene Beate Strømme 
Fevang og Jørn Fevang

Tirsdag 18. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 19. august
08.15 Morgenbønn

Torsdag 20. august
12.00 Middagsbønn

Søndag 23. august 12. 
 søndag i Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. 
 Fungerende sokneprest  
Per Erik K. Brodal,  
kantor Anders Eidsten Dahl

Tirsdag 25. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 26. august
08.15 Morgenbønn

Torsdag 27. august
12.00 Middagsbønn

Søndag 30. august 13. 
 søndag i Treenighet
11.00 Høymesse. Dåp. 
 Vikarprest og organist  
Jon Martin Høie.
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Årets 
sommerkonserter 
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 Konsertene holdes onsdager kl. 21.00 og varer i ca. 
50 minutter, inkludert en kort tekstlesning. Somme
rens konsertrekke har en utøverprofil med stort sett 
lokale musikere. Konsertene har fri entré, men det 
er mulig å gi et bidrag ved utgangen til dekning av 
utgifter.

Åpningskonserten 24. juni spilles av drammens
pianisten Gunnar Sama. 

1. juli spiller trekkspiller Maren Sofie Nyland 
 Johansen og saxofonist Eivind Holmboe Leifsen, 
begge fra distriktet og for tiden studenter ved 
 Norges musikkhøgskole. 

8. juli synger sopran Olga Pyatnitskikh med Andrea 
Maini på orgel.

15. juli spiller Jon Martin Høie orgelkonsert.

22. juli spiller jazztrompetist og årets fylkeskunst
ner Magnus Aanestad Oseth sammen med pianist 
 Magne Arnesen og kontrabassist Agnar Aspaas.
 
29. juli holdes konserten av tre unge musikere 
med tilknytning til Bragernes; sangerne Frida Lund- 
Larsen og Sunniva Fevang som musiserer sammen 
med Jon Martin Høie, nyansatt kantor i Bragernes.

5. august er det orgelkonsert ved Anders Eidsten 
Dahl.

Konsertrekken avsluttes 12. august med 
 Drammenscellist Anne Stine Dahl i samspill med 
sopran Julia Gusek og Anders Eidsten Dahl på orgel 
og klaver.

Sommerkonsertene i Bragernes kirke har siden oppstarten i 1992 vært et  
viktig bidrag til konsertopplevelser for Drammens befolkning og tilreisende. Vi ser fram til å 

holde tradisjonen i hevd. Helsemyndighetenes retningslinjer for smittevern vil bli fulgt.

Konsertene er støttet av Drammen kommune og Norsk kulturråd.



Dyrking i håpets tegn
Denne våren ble annerledes. 
Den ble stille. Det har har vært 
vanskelig for mange, men for 
noen har det også vært bra. Noen 
fikk etterlengtet stillhet og ro i et 
stresset liv. Andre fikk kvalitetstid 
i naturen eller med sine nærmeste. Noen fikk 
tilbake troen på menneskenes godhet, gjennom 
alt det fine folk gjorde for andre. Naturen fikk 
også en pustepause fra vår forurensning. Hva gjør 
vi nå? Kan vi ta med oss noe av dette videre? 

Skal vi tilbake til den travle karusellen vi satt på? 
Er målet å komme tilbake til det livet og tempoet 
vi hadde før viruset? Eller bør vi finne en mellom-
ting, og gjøre valg i livet som gjør godt både for 
mennesker og natur?

Denne sommeren blir kanskje dyrkingen i Kirke-
parken ekstra viktig for oss. En rolig og jordnær 

aktivitet som gir håp og mening. 
Vi sår frø i håp om at noe godt 
skal vokse frem. Vi gleder oss 
over nytt liv som spirer. Vi invite-
rer til fellesskap (i trygg avstand) 
og samarbeid. Vi håper vi blir 
kjent med nye mennesker, både 

unge og gamle, og at vi kan inspirere til dyrke-
glede. 

Åpne dugnader
Alle som vil er velkomne til å delta i våre åpne 
dugnader. Vi tar sikte på å samles i Kirkeparken på 
onsdager kl 12 gjennom sommeren. Følg gjerne 
med på Facebooksiden «Bragernes kirkepark», så 
får du oppdatert informasjon om våre samlinger. 
Kom og bli med, vi trenger flere hender og hjerter. 
Og husk, man trenger ingen forkunnskaper for å 
bli med, her lærer vi av hverandre. 

I år igjen sang en gruppe fra Bragernes kirkes 
ungdomskor ved kransenedleggelse på Brager-
nes kirkegård klokken 08.30 og 08.45. Jentene 
sang blant annet «Norge mitt Norge» og «JA, vi 
elsker». 

Klokken 13.00 sang jenter fra både jente- og ung-
domskoret i Drammen kommunes direktesending 

fra det nye hotellet ved Drammen jernbane stasjon.  
Jentene sang «Ja, vi elsker» samtidig med at 
sangen ble sunget i den nasjonale sendingen for 
hele Norge. Det var stor stas for jentene å være 
med på denne live-streamingen, og fantastisk å se 
utsikten over byen! 

Jentekorene og 17.mai
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Lærerike år. Gode år. Utfordrende år. Innholdsrike 
år. Slik beskriver Lars tiden i Bragernes. Tiden har 
gått fort, og minnene er mange. 

-  Det er så mye jeg kan nevne i denne sammenhen-
gen. Å få være prest er et privilegium. Det å få møte 
mennesker i alle faser av livet, i sorg og glede, gir 
stor mening. Å være en del av små og store guds-
tjenestefeiringer, oppleve flotte konserter med nyde-
lig sang og musikk hører med til de gode minnene. 
Og for meg personlig er realiseringen av Bragernes 
julekrybbe et klart høydepunkt, understreker Lars, 
og legger til:

- Helt fra tiden jeg jobbet i Spania har jeg ønsket å 
etablere en slik julekrybbe og føre denne flotte tra-
disjonen videre også her i landet. Og når muligheten 
åpnet seg, var det bare å gripe sjansen.

For soknepresten har det vært et privilegium å få 
jobbe både med prosessen, og selvsagt med selve 
åpningen av krybben.

- Ja, det var en flott dag, da vi endelig kunne åpne 
krybben for små og store. Spanias fungerende am-
bassadør var her. Det samme var biskopen og vara-
ordføreren. Små og store kirkegjengere var på plass.  
Lars understreker at hele staben og menighetsrådet 
sin entusiasme og engasjement var en forutsetning 
for at dette prosjektet ble gjennomført.

Lars trekker også fram den flotte staben i Brager-
nes.

- Gjennom stabstur til Stockholm og ulike sosiale 
samlinger i løpet av året skapes det et godt og åpent 
fellesskap. 

Soknepresten har blitt veldig glad i staben i Brager-
nes.

- De er en flott gjeng. Jeg har satt pris på og kjent 
meg hjemme i stabens bevissthet rundt fag og kva-
litet. Ikke minst har staben vært et godt sted å være 
der omsorg, ærlighet, respekt og humor har vært 
viktige pilarer i arbeidsfellesskapet. De er selvsagt 
ikke fullkomne eller feilfri, men likefullt enestående. 

Etter nesten fem år som sokneprest i Bragernes menighet takker nå Lars Skagestad for 
seg. Turen videre går til Molde. Det har ikke vært en lett avgjørelse, men Lars er opptatt 

av å gripe de mulighetene som byr seg, og nå var det Møre bispedømme som kalte.

Av Tina Fagerhus Brodal

Takk for meg
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Enkelte saker vektlegger og vurderer vi ulikt, enten 
det er teologi eller prioriteringer.  Men Jeg er blitt 
oppriktig glad i dem alle sammen, og kommer uten 
tvil til å savne dem.

Likevel kjenner han at det er riktig å reise nå. 

- Det var en mulighet som åpnet seg, for en litt an-
nen type kirkejobb i Møre, et bispedømme der vi har 
bodd tidligere.  Jobben vil gi muligheter til å bruke 
mer av kompetansen min fra blant annet videreut-
danningen innenfor HR og Arbeidsveiledning som jeg 
har tatt de siste årene, forklarer Lars, og legger til: 

- Og så liker jeg nye utfordringer. Men det er viktig 
for meg å presisere at forklaringen på hvorfor jeg 
drar til Møre ligger der – og ikke her i Bragernes.

Vår avtroppende sokneprest har en allsidig bak-
grunn, og liker ikke tan-
ken på å «gro fast». 

- Det å få nye impulser 
og erfaringer er bra 
for alle, tenker jeg. På 
mange måter kan man 
vel beskrive meg som 
en rastløs sjel, en som 
liker forandring og va-
riasjon og som er klar 
for nye opplevelser, ler 
Lars.

I løpet av sin karriere 
har han rukket å jobbe 
som menighetsprest i Hamar, i Møre og i Tunsberg 
bispedømmer. Han har erfaring både fra fengsel og 
Høgskole, og har jobbet som sjømannsprest i Spania 
i flere år. I tillegg har han vært daglig leder i Naviga-
tørene.

Da stillingen som sokneprest i Bragernes dukket 
opp for fem år siden, søkte Lars jobben. Han var al-
dri i tvil om det.

- Vi var jo allerede godt etablert i Mjøndalen, og jeg 
hadde jobbet som vikarprest i Drammen prosti en 
god stund. Selvsagt ønsket jeg noe fast, og Brager-
nes menighet var helt klart en menighet der det 
skjedde mye, med mange frivillige og kirkegjengere, 
forklarer Lars.

Nå vender altså Lars og Ingeborg på mange måter 
hjem igjen, når de snart setter turen til Molde og 
Møre.

- Vi har faktisk bodd på Møre i 13 år. Våre tre gutter 
er født der.  Det er et flott sted med nydelig natur og 
hyggelige mennesker. Vi har mange gode og nære 
venner fra tiden vår her, og vi gleder oss til å pleie 
disse vennskapene igjen, forteller Lars, som og un-
derstreker at flytting denne gangen blir mye enklere 
enn tidligere.

- Denne gangen er det jo kun Ingeborg og jeg som 
flytter. Barna er ikke små lenger, og det er få hensyn 
vi trenger å ta på denne måten.

Frivillige i menigheten.  Ikke minst vil han under-
streke betydningen av alle de frivillige som stiller 

opp i Bragernes.

- De frivillige er for meg 
menighetens viktigste 
ressurs. De er positive 
og velvillige og bidrar 
ved mange slags an-
ledninger. Våre frivillige 
bruker utrolig mange 
timer for Bragernes me-
nighet.  Det er grunn til 
stor takknemlighet.  

Til hele menigheten vil 
soknepresten gjerne si:

- Vær takknemlige for de 
store ressursene dere har, men vær også ydmyke OG 
frimodige. Og husk - Jesus er sentrum i evangeliet 
og den kristne tro. La dette være avgjørende for alle 
prioriteringer av tid, krefter og penger.  Jeg ønsker 
lykke til med store ting som venter, med Bragernes 
Klang og neste års 150-årsjubileum. Det er mye godt 
og spennende i vente for Bragernes menighet.

Lars Hansen Skagestad
o 58 år
o Gift med Ingeborg
o Far til 3 voksne gutter
o Fra Hamar



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

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

Psykolog

Aase Prøitz
ENKELTPERSONER, PAR OG FAMILIER

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

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

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

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!



Menighetsstaben

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

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

Organist 
JON MARTIN HØIE 
jh289@kirken.no 
Mobil: 450 37 906

Driftsleder
KNUT ESPEN RIIS 
SKUSTAD
kr572@kirken.no
Tlf. arbeid: 32 98 91 90

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

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

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

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

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

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

Hanna Moen – 
Vibeke Meyer 

Schjelderup – Anny Getz
Frivillige medarbeidere på 

kontoret.

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: post.drammen@kirken.no

ANDRE ARRANGEMENTER

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

Vi tar sikte på å starte opp de faste aktivitetene til 
høsten. Korøvelsene er allerede i gang, med de 

tilpasninger som kreves med hensyn til smittevern.
Følg med på Bragernes kirkes nettside og 

facebookside.

BLI MED I BRAGERNES RIKE KORMILJØ. 
SANG, GLEDE, MUSIKALSK OPPLÆRING,  

VENNER OG  OPPLEVELSER! 

Onsdag 19 august starter gutteaspirantkoret,  
guttekoret og kantoriet opp:

Gutter i 2. og 3. trinn: Aspiranter kl 17.00 – 18.45

Gutter fra 4. trinn og oppover: Guttekoret kl.17.30 – 18.50

Kantoriet er kirkens voksenkor og øver fra kl.19.00 – 21.15

Korene tar inn nye medlemmer.  
Ta kontakt med dirigent Jørn Fevang, tlf 975 66 762 eller   

jf668@kirken.no

Torsdag 20. august starter jentekorene opp:

Jenter i 2., 3. og 4. trinn: Jenteaspirantkoret kl.17.00 – 18.00

Jenter fra og med 5. trinn til og med 8. trinn:  
Jentekoret kl.18.00 – 19.30

Jenter fra og med 9. trinn og oppover:  
Ungdomskoret kl.19.30 – 21.30

Korene tar inn nye medlemmer.  
Ta kontakt med dirigent  Beate Strømme Fevang, tlf 905 67 055 

eller bf297@kirken.no



Møt vår nye driftsleder – Knut Espen Riis Skustad
Siden midten av februar har 
Knut Espen vært vår ny drifts-
leder med ansvarsområde 
Albumgården.

Knut Espen er oppvokst på 
gården Øvre Skustad i Lier. 
Utdanningen sin tok han på 
Drammen Yrkesskole (maskin 
og mekanikerkurs), før han 
begynte på håndverkskurs på 
Lien landbruksskole på Torpo 
i Halingdal. Deretter ble det 
agronomkurs på Buskerud 
Landbruksskole, Åmot i Mo-
dum. Etter militærtjeneste i 
Transportkompaniet Brigade 
Nord, fullførte han agrotekni-
ker-utdanning på Lien land-
bruksskolen.

Knut Espen har også vært 
på 7 måneders langt utveks-
lingsopphold på et melkebruk 
i Gippsland (sør/øst av Melbourne) i Australia. «De 
hadde ca 200 kuer den gang – nå har de 500! Dette 
området er et av Australia´s største melkeproduk-
sjonsområder (og i verden)» forteller han. «Flott er-
faring – og jeg fikk mange gode venner».  Knut Espen 
har vært tilbake ett par ganger og også hatt besøk av 
sine australske venner her i Norge.

Han overtok senere driften av familiegården, «… men 
nå er den overlatt til yngre krefter og drives i dag av 
3.generasjon», legger Knut Espen stolt til. 

Knut Espen kommer godt kvalifisert til jobben som ny 
driftsleder hos oss. Han har tidligere jobbet på slakte-
ri, kjørt dyretransport og tankbil. Han har også jobbet 
i ungdomsklubb og på Norsk Polarinstitutt. 
I forbindelse med gården drev han også 
frem mye tømmer ved hjelp av mot-
orsag og traktor – mellom fjøsstel-
lene!

De senere årene har han arbeidet 
med graving og transport, i itil-
legg til å være hjelpe-instruktør 
på yrkeskompteansekurs for 
buss og lastebil. Ifølge ham selv 
liker han å mekke på gamle biler 
og er «relativt god når det gjelder 
sveising».  Gjennom mange år har 
han også vært aktiv som tillitsvalgt i fle-

re av landbruksorgansisjone-
ne i distriktet vårt.

En episode Knut Espen hus-
ker godt fra tiden han jobbet 
på slakteriet like ved Strøms-
godset kirkegård, er en le-
veranse av sauer som skulle 
slaktes. En av sauene synes 
ikke noe særlig om dette 
selvfølgelig, og så sitt snitt 
til å rømme fra inntaksom-
rådet. Den som ble sendt på 
jakt etter rømlingen blant alle 
gravene på kirkegården – det 
var Knut Espen.  «Rømlingen 
ble raskt fakket» humrer han 
«uten at det hjalp den stak-
kars sauen mye!»

Knut Espen har allerede be-
vist at han er en nevenyttig 
kar – blant annet har fjernar-
kivet på menighetskontorene 

fått nye fine hyller til oppbevaring. Han liker å snekre 
og konstruere ting!

Treffer du på Knut Espen når han rusler rundt i Album-
gården eller på Menighetshuset, er det nesten alltid 
med verktøy i hendene – i tillegg til et godt smil om 
munnen og et hyggelig «Hei» til alle han møter. Han er 
heller ikke vanskelig å be når noen av beboerne i Al-
bumgården har behov for litt hjelp!  «Jeg hjelper gjer-
ne til med å fikse småting – så langt tid og ressurser 
tillater det» sier han. «Det er mange detaljer og opp-
gaver å sette seg inn i nå i starten, så det vil nok gå litt 
tid før jeg kan alt…» legger han sindig til. «Men etter 
mange år med tungt, fysisk arbeid, passer tempoet her 

i Bragernes menighet meg godt»

På fritiden trives Knut Espen og hans 
Tone Christine å kjøre rundt med sin 

amerikanske campingvogn. «Det er 
artig å få sett seg litt omkring- og 
da er det kjekt med en camping-
vogn som er lett og morsom å 
kjøre rundt med!»

Velkommen til deg Knut Espen – 
alle i staben her er veldig glade 

for at du har sluttet deg til teamet 
vårt! 

Noen fakta om 
 Knut Espen:

•• Mistet sin første kone 
til kreften
•• Nå gift med Tone 

Christine
•• 3 barn + 4 bonusbarn
•• Kjæledyr:  Amerikansk 

cocker spaniel
•• Bosted: Øverskogen i 

Lier


