
BRAGERNES MENIGHETSBLAD

Nr. 4 – desember–februar 2020/21 – Årg. 59

Gled dere!
Frykt ikke! Se, jeg forkynner dere en stor glede, en glede for hele folket: 

I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Messias, Herren.
(Luk 2, 10-11)



Julens utenkelige mysterium!
Et nyfødt barn, født av en ugift kvinne, i en fjern 
 liten by i et fjernt lite land. 33 år  seinere døde 
han somen forbryter på korset som like
mannmed to mordere. Dette menneskets 
fødsel blir feiret av  millioner over hele 
verden, fra polhavene til ekvator. Jule
salmer bruser på alle tungemål. 

Augustus, Kvirinius og Tiberius er døde 
navn, men navnet Jesus lever, blir elsket 
og tilbedt over hele jorden. 

Hvordan skal dette uforklarlige forklares? Mellom 
fødselen i Betlehem og døden på Golgata ligger et kort liv 
på 33 år uten noen av de bedrifter som ellers gjør et navn 
verdensberømt. Jesus var ikke en stor hærfører, ikke en 
genial oppfinner eller stor forfatter. Det eneste han skrev 
var én linje – og den skrev han i sand. 

Alt det som gjør et navn stort i menneskers øyne, man
glet Jesus. Og likevel stråler Jesu navn over alle andre 
navn. Hvordan kan det forklares? 

Det lar seg ikke forklare om du ikke åpner opp for den 
dimensjonen som Bibelen forteller om: Tømmerman
nen fra Nasaret er ingen ringere enn Gud selv! Det lille 
barnet i krybben er han som alt er blitt til ved. Han er fra 
begynnelsen av, han er universets skaper og herre. 

Av kjærlighet til sin skapning valgte han å bli menneske, 
han ble en av oss, han tok på seg menneskelig natur. Det 
var ikke i Roma eller Aten eller Babylon han dukket opp, 
men i den uanselige, støvete, lille byen Betlehem. Han ga 

avkall på sitt eget, tok på seg tjenerskikkelse og 
ble mennesker lik.

  
Jesus vokste opp i anonymitet i en 
snekkerfamilie. Han var ikke en skrift
lærd eller en rabbi, men en lekmann, 
en helt alminnelig jødisk mann. Som 
trettiåring begynte han å forkynne og 

det på en måte som vakte oppsikt. Han 
talte med en autoritet og på en måte som 

røpet at han faktisk var Gud. Det han sa og 
gjorde ga trøst til de nedtrykte og håp til de 

fattige, mens det vakte uro hos makthaverne og 
forstyrret den alminnelige ro og orden. 

Etter oppveksten i Nasaret stod Jesus fram som trettiå
ring og forkynte at Guds rike var nær. Selv om han ikke 
etterlot seg egne skrifter, fortsetter historien gjennom 
de øyenvitnene som vandret sammen med ham. Denne 
historien fortsetter helt fram til vår tid, og på ulike måter 
knyttes våre fortellinger og våre liv sammen med hans. 

Denne fortellingen om Gud som ble menneske og som le
ver hos oss, er troens store mysterium. Julens rette tone 
finner vi i undringen og meditasjonen og lovsangen som 
blander seg med englenes kor på Betlehemsmarken. La 
oss bøye oss for mysteriet og tilbe ham som er Gud fra 
evighet, og som har åpenbart seg i tiden. 

Fra ham og ved ham og til ham er alle ting! Ham være 
ære i evighet.

Biskop Jan Otto Myrseth

Adventsfestivalen arrangeres hvert år i adventstiden i 
Bragernes kirke. I år er det 27. gangen festivalen gjen
nomføres, og vi kan by på et variert og spennende pro
gram med konserter, gudstjenester, tidebønner, jule
krybbe med mer i og rundt Bragernes kirke og i flere av 
de andre kirkene i Drammen. Se alle arrangementene i 
aktivitetskalenderen i dette nummeret og på   
www.adventsfestivalen.no

Adventsfestivalen 2020: «Gled dere!»
Nettopp i et år som dette, trenger vi noen ekstra lys
punkter å glede oss over. Vi håper årets Adventsfestival 
kan by på mange slike for befolkningen i Drammen. 
Derfor er årets overskrift over festivalen inspirert av 
engelens ord til gjeterne på Betlehemsmarken ved 
Jesu fødsel: «Gled dere!»

Adventsfestivalen følger de til enhver tid gjeldende smit-
tevernregler. Vi minner spesielt om at man ikke kan delta 
om man er i karantene, er syk eller har symptomer på 
luftveisinfeksjoner. Vi minner også om at alle skal holde 
minst en meter avstand i køen inn og ut av arrangemen-
ter og respektere de anviste plassene.



NyTT fra menighetsrådet

Døpte
23.08.2020 Konrad EvensenGusdal
23.08.2020 Herman Mørkved Høyer
23.08.2020 Lea Ericsson Løveng
30.08.2020 Eik Seidler Skraastad
30.08.2020 Elida Hilden Straume
30.08.2020 Melina Viker Godes
30.08.2020 Aurora Hahn Johnsen
30.08.2020 Hedvig Louise Seidler Skraastad
06.09.2020 Amanda Nystrøm Austli
06.09.2020 Hennie Jellum Helgetveit
08.09.2020 Alexander Ødegaard Strømnes
20.09.2020 Julie Sundelius Braathen
20.09.2020 Philip Harold Fulford
20.09.2020 Hedvig Benedicte Ax
27.09.2020 Hennie Holst Tveit
27.09.2020 Jakob Haugan Hoset
27.09.2020 Ada Holm Fosnæs
04.10.2020 Josephine Norita Wium Olsen
04.10.2020 Emilio Eide
18.10.2020 Ole Emilian Kieliger
18.10.2020 Martin Alexander Kieliger Davidsen
25.10.2020 Filip Langeng Sandberg
25.10.2020 Emilie Øvrebø

Vigde
22.08.2020 Ida Devold og Espen Øye Bjørnson
05.09.2020 Gunn Evelyn Figenschau og Harald Holm Nilssen
05.09.2020 Caroline Helene Hansen og Nikolai Gjertsen
03.10.2020 Belisa Iraoze og Ruben Jervell Pettersen

I skrivende stund sitter jeg med godfølelse i kroppen 
etter å ha vært på konsert i kirken. Denne gangen 
med Telemark Kammerorkester under ledelse av 
Per Kristian Skalstad, og kirkens eget fantastiske 
ungdomskor med dirigent Beate Strømme Fevang. 
Orkesteret fremførte klassiske perler for strykere av 
Mendelssohn og Mozart og nye toner fra den norske 
komponisten Knut Vaage, som selv var i kirken og 
innledet stykket. Ungdomskoret sang både á capella 
og sammen med orkesteret. Det var en flott konsert, 
dirigert med energi og inspirasjon, til glade musikere 
både i kor og orkester. I tiden vi er inne i med lite ak
tivitet på kultursiden både for musikere og publikum, 
så var det befriende og deilig å være på konsert igjen. 

Og mer aktivitet blir det nå fremover mot jul,  
 Adventsfestivalen blir arrangert med mange gode 
konserter, med smitteverntiltakene som gjelder når 
konsertene blir gjennomført. 

Smitteverntiltak må også gjennomføres på alle 
gudstjenester i juletiden, og for gudstjenestene på 
julaften blir det forhåndspåmelding. Vi oppfordrer 

dere som ikke får plass på julaften til å ta turen på 
en av de andre gudstjenestene i julen.  

Det er sikkert mange av dere som har sett at kirken 
trenger innvendig vedlikehold. Nå har vi fått en god 
beskjed av Drammen kirkelige fellesråd. Gulv og 
benker skal males, og det gleder vi oss til. Men for at 
prosjektet skal bli effektivt og ikke ta for lang tid be
tyr det at kirken må stenges. Høymesser og familie
messer flyttes til Strømsø kirke, og andre  aktiviteter 
planlegges gjennomført på menighetshuset i en 
 periode på ca. 4 uker på nyåret. 

Et annet sted i kirkeposten står det om våre nye 
misjonsprosjekter i Egypt, Mama Maggie og Anaf
ora/Anastasia. Dette er gode prosjekter som hjelper 
mange mennesker. I Bragernes Menighet er det 
Misjonsutvalget som har ansvar for misjonsprosjek
tet, og utvalget består av leder Anne Grethe Julie 
Finstad, Vigdis A. Halden og Morten L. Strand. Gaver 
til misjonsprosjektene i Egypt kan gis til Bragernes 
menighet, merk gaven misjonsprosjektet. Jeg håper 
du vil hjelpe oss å hjelpe. 

Behovet for oppussing av ben
ker og gulv i Bragernes kirke 
har vært stort i lengre tid.

Kirken brukes mye, noe vi 
er veldig glade for. Det vises 
godt.

Drammen kirkelige Felles
råd planlegger oppussing av 
 kirken i perioden 11. januar til 
17. februar 2021, slik at det er 
klart til 150årsjubiléet som 
skal markeres samme år.

Kirken vil være stengt i hele 
oppussingsperioden, og høy
messer/familiemesser flyttes 
til Strømsø kirke.

Endelig avklaring på om  oppussingen vil skje i denne 
perioden, kommer i  begynnelsen av desember.

Følg med på hjemmeside, facebook og de ukentlige 
kirkeepostene for oppdatering.

Oppussing av gulv og 
benker i Bragernes kirke
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Nå er det endelig klart hvem 
som blir vår nye kapellan, nem-
lig Margrete Schmidt Johansen. 
Margrete starter i sin nye stil-
ling på nyåret, men allerede nå 
kan du bli litt kjent med henne.

- Jeg ble født i drammen for 40 
år siden, og vokste opp i Dron
ninggata. Da ble jeg ofte tatt med 
til nettopp Bragernes kirke, og 
her gikk jeg på søndagsskolen til 
Leif Hagen, minnes Margrete.

På mange måter er det litt som 
å vende hjem når Margrete nå 
begynner som kapellan i Brager
nes.

 Jeg føler at jeg som voksen kommer tilbake til min 
barndoms kirke og menighet. Jeg er veldig glad i 
det vakre signalbygget med sin kirkekunst og plass 
i byen. Samtidig er det en profesjonell og dyktig stab 
jeg gleder meg til å arbeide sammen med, under
streker den rykende ferske kapellanen. 

Gudstjenestene er hjertet i Margrete sin tjeneste 
som prest. Hun liker at hun kan være med på å for
midle det kristne budskapet på en varm og livsnær 
måte. 

 Liturgi er jeg også glad i. Jeg brukte mye tid på 
dette under studietiden, og ser frem til å jobbe mer 
med dette området. I tillegg brenner jeg for barn og 
unge, at de skal finne sin plass i kirken og bli kjent 
med Jesus, forklarer Margrete og legger til:

 Det viktigste for meg er å formidle gleden over tro
en. Det vokste jeg opp med selv, og det ønsker jeg å 
gi andre. Dessuten er det viktig for meg at vi er el
sket som hele mennesker. 

Som prest er det viktig for Margrete å få frem at vår 
verdighet er unik. Den er gitt oss av Gud, som elsker 
oss ubetinget. 

 Når vi feiler får vi tilgivelse, Gud kjenner oss som 
den fullkomne mor og far, bak våre fasader og mas
ker. Når vi kjenner oss ensomme er Gud også der. 

Han hører alle våre bønner Og 
ser våre hjertesukk.  Og vi er 
alle likeverdige for Gud med våre 
ulike liv, understreker den nye 
kapellanen, som også gjerne vil 
fortelle at hun er veldig takk
nemlig for det kristne håpet, 
knyttet til hva som ligger fremfor 
oss.

 Bak dødens port står den opp
standne Jesus, omkranset av 
evighetens lys. Han tar imot oss.

Det har vært en spesiell tid for 
oss alle, med koronapandemi og 
smittevern. Margrete er opptatt 
av at vi nå må prøve å gå nye kre

ative veier, samt bli mer profesjonelle på det digitale. 

 Dette gjør Bragernes godt allerede, og jeg tror det 
er en god måte å møte alle dem som er mer for seg 
selv i en krevende global tid, sier Margrete, og legger 
alvorlig til: 

 Og så må vi alle følge reglene og passe på hver
andre!

Nå står snart advent og julehøytiden for døren. 
 Margrete gleder seg, og ønsker å komme med en 
liten julehilsen til sin nye menighet.

 Jeg håper at julens fred kan senke seg over små 
og store, og at budskapet om Jesus som kom til oss, 
handler om å få i eie den aller største gaven av de 
alle; fred, tilgivelse, og evig liv.

Tilbake til sin barndoms kirke

Om Margrete: 

 • Gift med Knut, kantor i Strømsgodset  menighet
 • Mamma til 2 gutter
 • Bor på Konnerud
 •  Tidligere ungdomsprest i Risør
 • Kapellan i Nedre Eiker i 9 år 
 •  Kommer fra stillingen som sokneprest i  Skoger 

og fengselsprest i Drammen  



Barn, unge og trosopplæring

4- og 6-årsbok.
15. september hadde vi samling med 4 og 6årin
ger som skulle få bok. Vi leita etter kirkerotter, hørte 
om Bartimeus og sang sanger sammen. 20 sep
tember var det utdeling av 4årsbok og 6årsbok på 
høsttakkefestgudstjenesten, og 16 barn fikk bok.

Høst-i-hagen
Etter gudstjenesten den 20. september var det også 
høstihagen for 7åringer og de som hadde fått 4 og 
6årsbok. Alle barna lærte om hva som gror i kirke
parken og fikk være med å høste og smake på grønn
sakene.

HalloVenn 
HalloVenn 31. oktober ble dessverre avlyst i år pga. 
korona. Men vi gleder oss allerede til neste år!

Trosopplæringskalender
910. januar 2021 – Lys Våken samling for 11 og 12 
åringer

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

Se informasjon på nest siste side.

Vil du være frivillig?
Du er hjertelig velkommen som frivillig medarbeider 
på våre samlinger for barn og unge. Vi trenger alltid 
gode voksne som bryr seg og som kan hjelper til med 
praktiske oppgaver. Ta kontakt om du ønsker å melde 
deg som frivillig.

Kontakt
Ansvarlig for barn, unge 
og trosopplæring er 
vikarkateket Sigve Thor
bergsen Reedtz. tlf. 98 
44 04 46 / St577@kirken.
no eller post.drammen@
kirken.no

BRAGERNES MENIGHET TRENGER  GAVER

2021 har vært et krevende år for mange. Ned
stengingen i vår, reduksjon i antallet vi kan ha på 
gudstjenester/ arrangementer og det at vi ikke kan 
gjennomføre arrangementer som adventsmarkedet, 
medfører bortfall av en god del inntekter for menig
heten. 

Vi vil derfor oppfordre alle som har mulighet til å gi 
en ekstra gave i advent.

Gaven kan gis på Vipps nr. 123 978 eller kontonum
mer 2220.14.83690. Innbetalinger på konto merkes 
"Gave Bragernes menighet". Gaver på kr. 500, eller 
mer kan gi skattefradrag. Ta gjerne kontakt for mer 
informasjon. 

Takk for at du støtter arbeidet i Bragernes menighet!

Per Erik K. Brodal
sokneprest



Konfirmantfotografering

Hva har skjedd siden sist …

Endelig var det tid for konfirmasjon

Guttekoret på vei inn til evensong

Høymesse på bots- og bededag
Utdelinmg av kirkebok til 4- og 
6-åringer

Høsttakkefest

Høst i hagen

Drammen og omegn tros- og livssynsforum 
markerte sin solidaritet utenfor Bragernes kirke 
#tryggibønn



Orgelhalvtime med kantor Ole Andreas 
Fevang

Kantorvigsling av Jon Martin Høie

Øving til Bragernes Sound of Music

Nyvigslet kantor Jon Martin Høie

Allehelgenskonsert med solistensemblet

Orgelhalvtime med studenter fra Norges 
Musikkhøyskole

John Erik 
Johnsen 

hadde 
utstilling med 

sine bilder i 
kirken



November/ 
Desember 2020
Lørdag 28. november
16.30 Åpning av Bragernes julekrybbe 
utenfor kirken. Korene deltar.

Søndag 29. november 1. søndag i 
 Advent 
11.00 Høymesse og nytt kirkeår. Dåp. 
Sokneprest Per Erik K. Brodal og kan
tor Anders Eidsten Dahl.

17.00 og 19.00  Adventsfestivalens åp
ningskonsert. Åpning ved prost Kjell 
Ivar Berger. Bragernes kirkes jentekor, 
guttekor, ungdomskor og kantori. An
ders Eidsten Dahl og Jon Martin Høie, 
orgel. Beate Strømme Fevang og Jørn 
Fevang, dirigenter. Messingkvartett. 
Bill. kr. 300, inkl. avgift på checkin.no 
og v/inng. Barn under 12 år og ledsager 
med bevis fri entré.

Mandag 30. november
18.00 Blåtoner. Konsert med Ole Børud, 
Maria Solheim og Lewi Bergrud. Bill. 
kr. 450 inkl avg. På ticketmaster.no.

Tirsdag 1. desember
12.00 Hverdagsmesse. Orgelmusikk av 
J. S. Bach.

Onsdag 2. desember
08.15 Morgenbønn

19.00 Him te jul. Vidar Johnsen. Bill. kr. 
550, inkl. avgift på ticketco.no

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

Torsdag 3. desember
12.00 Middagsbønn

Lørdag 5. desember
13.00 Orgelkonsert. Olivier Messiaens 
«Ni meditsjoner over Jesu fødsel», «La 
Nativité du Seigneur». Anders Eidsten 
Dahl, orgel. Tekstmeditasjoner ved Per 
Erik K. Brodal. Fri entré.

Søndag 6. desember 2. søndag i 
 Advent Menneskerettighetssøndagen
11.00 Høymesse. Dåp. Kantor Jørn 
Fevang og vikarprest Silje Bakken, kon
firmantene deltar. 

17.00 Lysmesse. Julespillet «Til Betle
hem» av Jørn Fevang og Kjell Ivar Ber
ger. Bragernes kirkes minores, jente 
og gutteaspirantkor, fløyte. Dirigenter 
Beate S. Fevang og Jørn Fevang, kantor 
Anders Eidsten Dahl, vikarprest Silje 
Bakken. Fri entré.

19.00 Konsert. Drammens Damekor. 
Mannskor og prost Kjell Ivar Berger. 
Cecilie Schilling, solist, Galina Trint
soukova, orgel og klaver. Dirigent Ma
rija Pavlovic. Fri entré.

Tirsdag 8. desember
12.00 Hverdagsmesse. Orgelmusikk av 
J. S. Bach.

Onsdag 9. desember
08.15 Morgenbønn

18.15 Evensong. Bragernes kirkes gut
tekor. Varighet 35 minutter. Fri entré. 

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

Torsdag 10. desember
12.00 Middagsbønn

20.00 Konsert. Bragernes kirkes ung
domskor og Trio Vario. Beate Strømme 
Fevang, Jon Martin Høie, Julia Gusek, 
Astrid Giæver Marvik, Monica Munkvold 
Døsen. Bill. kr. 210 på tikkio.com. Barn 
og ungdom t.o.m. 18 år og ledsager 
med bevis fri entré.

Lørdag 12. desember
18.00 Konsert. Drammen symfonior
kester. Dirigent Jørn Fossheim. Bill. kr. 
250 inkl. avgift på ticketmaster.no.

Søndag 13. desember 3. søndag i 
 Advent
11.00 Familiemesse på Luciadagen. 
Dåp. Sokneprest Per Erik K. Brodal, 
kantorer Beate Strømme Fevang og 
Jon Martin Høie, gruppe fra Bragernes 
kirkes jentekor.

18.00 Julen i våre hjerter. Tor Endresen 
og Anne Sofie Endresen. Bill. kr. 495 
inkl. avgift på ticketmaster.no. Ledsa
ger med gyldig bevis kr. 15.
 

AKTIVITETSKALENDER
Fra og med 28. november 2020 til og med februar 2021

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, Facebook, Instagram og abonnér gjerne på «Bragernes kirke- 

post», menighetens elektroniske informasjonsbrev som sendes ut hver uke. 
Påmelding: post.drammen@kirken.no.

Pga smittesituasjonen i Drammen vil det bli endringer i programmet. 
Kirkeposten ble trykket før dette var endelig avklart.



Tirsdag 15. desember
12.00 Hverdagsmesse. Orgelmusikk av 
J. S. Bach.

19.30 Konsert. Hokksund mannskor 
med gjester. Dirigent Trond Nilsen. Bill. 
kr. 300 på ticketco.no.

Onsdag 16. desember
08.15 Morgenbønn

10.00, 10.30 og 11.00 Barnehageguds
tjeneste ute ved julekrybben

17.30 og 20.30 Konsert. Trygve Skaug. 
«Seine natt». Bill. kr. 485 inkl. avgift på 
eventim.no.

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

Torsdag 17. desember
09.00, 10.30  og 12.00Skolegudstjeneste 
med Øren skole. 

12.00 Middagsbønn i kapellet

Fredag 18. desember
09.15 og 11.00 Skolegudstjeneste med 
Bragernes skole

17.30 Vår Jul. Christian Ingebrigtsen, 
Maria Arredondo, Torstein Sødal, Gaute 
Ormåsen og Tine Thing Helseth. Kon
nerud kidsing. Bill. kr. 490 og 295 inkl. 
avgift på ticketmaster.no. Ledsager 
med gyldig bevis kr. 15.

Lørdag 19. desember
17.00 Konsert Julenatt. Wenche Myhre, 
Jørn Hoel, Emil SolliTangen, Frøydis 
Grorud og Trond Lien. Konserten er 
utsolgt.

Søndag 20. desember 4. søndag i 
 Advent
11.00 Høymesse. De ni lesninger. Dåp. 
Vikarprest Silje Bakken og kantor 
 Anders Eidsten Dahl.

17.00 og 20.00 Stille Natt. Alexander 
Rybak, Rune Larsen, Maria Haukaas 
Mittet, Hans Marius Hoff Mittet og In
grid Berg Mehus. Bill. kr. 495 inkl. av
gift på ticketmaster.no.

Mandag 21. desember
12.00 og 13.30 Skolegudstjeneste med 
Børresen skole.

19.00 Julekonsert. Chris Medina, Eirik 
Næss og Lars Støvland. Bill. kr. 350 
(voksen) 250 (student) 150 (barn under 
16 år) på tikkio.com

Tirsdag 22. desember
12.00 Hverdagsmesse.

Onsdag 23. desember 
08.15 Morgenbønn

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

Torsdag 24. desember Julaften 
13.00 Julaftensgudstjeneste. Jenteas
pirantkoret. Menighetens ansatte.
14.30 Julaftensgudstjeneste. Gutte
koret og guttekorets aspiranter. Solist 
Sunniva Fevang. Menighetens ansatte.
16.15 Julaftensgudstjeneste. Jenteko
ret og ungdomskoret. Solist Ingeborg 
Soot. Menighetens ansatte.
Magnus Aannestad Oseth spiller trom
pet på alle gudstjenestene.
 
NB! Se siste side i denne utgaven av 
Kirkeposten vedr. forhåndsregistre-
ring av deltakere julaften og 1. jule-
dag.

Fredag 25. desember Juledag
11.00 Høytidsmesse. Dåp. Bragernes 
kantori og Magnus Aa. Oseth, trompet. 
Ansatte og frivillige i Bragernes menig
het.

Lørdag 26. desember 2. juledag
11.00 Høymesse. Dåp. Røkelse. Sokne
prest Per Erik K. Brodal og kantor Jon 
Martin Høie.

Søndag 27. desember Søndag i romjul
11.00 Høymesse. Dåp. Prost Kjell Ivar 
Berger og kantor Beate Strømme 
Fevang.

Tirsdag 29. desember
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 30. desember
08.15 Morgenbønn

Torsdag 31. desember Nyttårsaften
23.00 Midnattsmesse. Vikarprest Sil
je Bakken og kantor Beate Strømme 
Fevang.

Januar 2021
Fredag 1. januar Nyttårsdag
11.00 Høymesse. Dåp. Vikarprest Silje 
Bakken og kantor Jon Martin Høie.

Søndag 3. januar Kristi åpenbarings-
dag
11.00 Høymesse. Dåp. Prostiprest Berit 
Basmo Kvidaland og kantor Jon Martin 
Høie.

Tirsdag 5. januar
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 6. januar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 7. januar 
12.00 Middagsbønn

Søndag 10. januar 2. søndag i  
Åpenbaringstiden
11.00 Familiemesse. Dåp. Røkelse. 
Helligtrekongersdag. Lys Våken. Sok
neprest Per Erik K Brodal, kantorer 
 Beate Strømme Fevang og Jørn Fevang. 
Innsettelse av Margrete  Schmidt 
 Johansen som ny kapellan. 
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Tirsdag 12. januar
12.00 Hverdagsmesse i menighets
huset pga oppussing i kirken.

Onsdag 13. januar
08.15 Morgenbønn i menighetshuset

Torsdag 14. januar
12.00 Middagsbønn i menighetshuset

Søndag 17. januar 3. søndag i 
Åpenbaringstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Per 
Erik K. Brodal og kantor Beate Strøm
me Fevang.
Sted: Strømsø kirke pga oppussing i 
kirken.

Tirsdag 19. januar
12.00 Hverdagsmesse i menighetshu
set

Onsdag 20. januar
08.15 Morgenbønn i menighetshuset

Torsdag 21. januar
12.00 Middagsbønn i menighetshuset

Søndag 24. januar 4. søndag i Åpenba-
ringstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Prost Kjell Ivar 
Berger og kantor Jørn Fevang. 
Sted: Strømsø kirke pga oppussing i 
kirken.

Tirsdag 26. januar
12.00 Hverdagsmesse i menighetshu
set

Onsdag 27. januar
08.15 Morgenbønn i menighetshuset

Torsdag 28. januar
12.00 Middagsbønn i menighetshuset

Søndag 31. januar Såmannssøndag
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Per 
Erik K. Brodal og kantor Anders Eids
ten Dahl.
Sted: Strømsø kirke pga oppussing i 
kirken.

Februar 2021
Tirsdag 2. februar
12.00 Hverdagsmesse i menighets
huset

Onsdag 3. februar
08.15 Morgenbønn i menighetshuset

Torsdag 4. februar
12.00 Middagsbønn i menighetshuset

Søndag 7. februar Kyndelsmesse 
11.00 Høymesse. Dåp. Røkelse. 
 Sokneprest Per Erik K. Brodal og 
 Anders Eidsten Dahl. Frimurerlogene i 
Drammen deltar. Ta gjerne med lys du 
ønsker å få velsignet. 
Sted: Strømsø kirke pga oppussing i 
kirken. 

Tirsdag 9. februar
12.00 Hverdagsmesse i menighets
huset

Onsdag 10. februar
08.15 Morgenbønn i menighetshuset

Torsdag 11. februar
11.00 Middagsbønn i menighetshuset

Lørdag 13. februar
13.00 Orgelhalvtime ved Victor 
 Rhiakine. Fri entré.

Søndag 14. februar Søndag før faste 
11.00 Familiemesse. Dåp. Jenteas
pirantkoret framfører syngespillet «Så 
lenge vi vandrer på jorden». Kapellan 
Margrete Schmidt Johansen, kanto
rer Beate Strømme Fevang og Jørn 
Fevang. 
Sted: Strømsø kirke pga oppussing i 
kirken.

Tirsdag 16. februar
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 17. februar Askeonsdag
08.15 Morgenbønn

18.15 Evensong med nattverd på as
keonsdag. Bragernes kirkes guttekor, 
dirigent Jørn Fevang, kantor Anders 
Eidsten Dahl, orgel, og sokneprest Per 
Erik K. Brodal.

Torsdag 18. februar
12.00 Middagsbønn

Lørdag 20. februar
13.00 Orgelhalvtime ved Anne Stine 
Dahl, cello, og Anders Eidsten Dahl, 
orgel. Fri entré.

Søndag 21. februar 1. søndag i faste
11.00 Høymesse «Missa Sancti Step
hani». Dåp. Bragernes solistensemble, 
seks messingblåsere, pauker og orgel. 
Dirigent Terje Kvam, kantorer Jørn 
Fevang og Jon Martin Høie, sokneprest 
Per Erik K. Brodal. 

Tirsdag 23. februar
12.00 Hverdagsmesse

18.00 Menighetens misjonskveld i Bra
gernes menighetshus. Informasjon om 
menighetens misjonsprosjekt, hyggelig 
samvær og bevertning. Representant 
fra Stefanusalliansen, sokneprest 
Per Erik K. Brodal og misjonsutvalget 
(Anne Grethe Julie Finstad, Vigdis A. 
Halden og Morten L. Strand).

Onsdag 24. februar 
08.15 Morgenbønn

Torsdag 25. februar
12.00 Middagsbønn

Lørdag 27. februar
13.00 Orgelhalvtime ved Jon Martin 
Høie. Fri entré. 

Søndag 28. februar 2. søndag i faste
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan 
 Margrete Schmidt Johansen og kantor 
Jon Martin Høie.



Bragernes jenteaspirantkor og jentekor fikk endelig gjen
nomført «Sound of music». Jentene hadde gledet seg til 
forestillingen i mars, men den ble naturlig nok utsatt. Derfor 
var gleden og spenningen stor da Maria og barna kunne innta 
 «scenen» i Bragernes kirke. Det ble to flotte forestillinger med 
svært fornøyd publikum.

Konsert med ungdomskoret
Telemark kammerorkester med kunst
nerisk leder Per Kristian Skalstad og 
 Bragernes kirkes ungdomskor hadde 
 konsert. Orkesteret spilte musikk av Mozart 
og Mendelsohn og urframførte et spennen
de verk av Knut Vaage. 

Ungdomskoret sang musikk av Karin 
 Rehnqvist og Kim André Arnesen. 

Sammen avsluttet de konserten med Svein 
Møller og Wattson/Mozart.

Bragernes Sound of Music



Bragernes menighet har inngått en ny 
avtale om misjonsprosjekt gjennom Ste
fanusalliansen. Prosjektetene menigheten 
skal støtte har en tydelig diakonal profil 
og går under navnet «Anastasia» og «Ste
fanusbarna». Bragernes menighet har al
lerede en vennskapsrelasjon til Naqada og 
Qus bispedømme i Den koptiskortodokse 
kirke i Egypt, og flere i Bragernes menighet 
har derfor besøkt Anastasia og det tilknyt
tede senteret Anafora.

Anastasia 
Kanskje er navnet til arbeidets grunlegger, 
Biskop Thomas, mer kjent i Norge enn 
selve senteret Anastasia. 

I 1995 ble Biskop Thomas kalt til biskop i det 
fattige bispedømmet El Qussia og Mar i Øvre 
Egypt. Etter dette har hans liv handlet om 
å tjene andre, om koptisk identitet og for
midling av håp. Biskop Thomas er en uredd 
talsmann for alle menneskers verdighet. 

Anastasia ligger på et 50 mål stort område 
som biskop Thomas har bygget ut gjennom 
mange år. På undervisningssenteret Anasta
sia får ubemidlet, koptisk ungdom fra Øvre 
Egypt yrkesrettet trening og grunnleggende 
hjelp til å klare seg i samfunnet. Området 
består også av retreatstedet og gjestehuset 
Anafora og opplevelsessenteret Anamnesia. 
Til retreatsenteret Anafora kommer gjester 
fra fjern og nær. De kan følge den koptiske 
tidebønnen eller sin egen dagsrytme. Vakre 
kuppelformede hus bygd i leire inviterer til 
et stille liv i «den koptiske landsby». Anam
nesia er et opplevelsessenter som gjennom 
bygningsdesign og utstillinger fører den 
besøkende inn i den koptiske historien og 
bibelens fortellinger. Stefanusalliansen støt
ter i særlig grad arbeidet knyttet til under
visningssenteret Anastasia. 

Ved undervisningssenteret Anastasia får 
koptisk ungdom undervisning og opplæ
ring. De blir bevisst sin koptiske identitet 
og lærer å bli stolte av den.

«Anastasia» og «Stefanusbarna» i Egypt
Nytt misjonsprosjekt: 

VISJON
«Å LØFTE OPP HVERT 

ENKELT MENNESKE SOM 
KOMMER TIL ANAFORA 

SLIK AT DE BLIR I STAND 
TIL Å UTNYTTE SITT FULLE 

POTENSIAL



Ungdommene får undervisning i en rekke ulike fag og livs
mestringskurs. Mange kommer også hit for å lære seg et 
håndverk. 

På Anastasia samarbeider de med flere ulike universiteter 
som gir høyskolekompetanse. For mange er dette eneste 
mulighet til å få en utdannelse. 

I Egypt opplever spesielt mange kristne kvinner store utfor
dringer. På Anastasia ønsker de å styrke kvinnenes posisjon, 
så mange av kursene er rettet mot dem. Programmene 
hjelper kvinner til å utvikle ferdigheter innenfor ledertrening, 
styrke kvinners kapasitet og å øke bevisstheten om kvinners 
rettigheter. Det er et ønske å utruste kvinnene til å kunne 
representere og uttrykke seg selv uten frykt eller trusler. 

Et økende problem i Øvre Egypt er at mange unge gutter 
slutter på skolen i tidlig alder for å jobbe og tjene penger til 
familien. På Anastasia arrangeres sommerleir hvor målet 
er å engasjere guttene til å dra tilbake på skolen. Gjennom 
sommerleiren blir de utfordret på å ta igjen det tapte fra 
skolen, de får leke og ha aktiviteter, samt de blir en del av 
det koptisk kirkelige fellesskapet. 

Stefanusbarna
Mamma Maggie, eller Magda Gobran, omtales ofte som 
Midtøstens Moder Theresa. Mamma Maggie vokste opp i 
en rik, kristen familie i Kairo, Egypt. Hun kjente lite til den 
nøden som preger stadig flere familier i storbyens utkant. 
Gjennom mange år har kristne egyptiske familier strømmet 
til Kairo med en drøm om en ny start. De siste årene har 
Egypt vært preget av revolusjoner og ustabilitet, og dette har 
også gått hardt utover livsvilkårene til fattige kristne famili
er sør i Egypt. Men uten utdannelse ender drømmen brått i 
møte med Kairos slumområder. Mange familier finner ut at 
eneste måte å tjene penger på, er å samle inn søppel for å 
kildesortere den, før de selger søppelet videre. Profitten er 
svært beskjeden, men de helseskadelige følgene av et liv i 
og av søppel er mange.  
 
Et liv i slummen byr på åpenbare utfordringer: mangel på 
hygiene, utdannelse, muligheter. Håpløsheten fører også 
dypere nød med seg, og rusmisbruk, vold og overgrep for

sterker og sementerer fattigdommen. Mange familier mister 
også sin kristne tro og identitet, og mister sin tilhørighet til 
ett av verdens eldste kirkesamfunn, den koptiskortodokse 
kirke. 

Mamma Maggie var en suksessrik akademiker da hun for 
over 30 år siden fikk et brått møte med den fattigdommen 
hun lenge hadde oversett i sin egen by. Omveltningen ble 
stor for Mamma Maggie og hennes familie da hun bestemte 
seg for å selge alt hun eide og vie sitt liv til å hjelpe barna i 
søppelslummen. Hun fant fort ut at hennes dypeste motiva
sjon var å arbeide for å gi hvert barn framtid og håp, midt i 
alt det håpløse. Over de siste 25 årene har organisasjonen 
Stefanusbarna vokst jevnt, og over 1700 ansatte og frivillige 
medarbeidere har i dag sluttet seg til den samme visjonen. 

Stefanusbarna har forpliktet seg til et langsiktig nærvær i 
slummen. – Vi må være nær disse familiene og barna deres for 
selv å kjenne deres smerte og se deres sammensatte behov, 
både fysiske og åndelige, sier Mamma Maggie. I praksis er 
det ulovlig å bygge nye kirker i Egypt. Men Mamma Maggie 
ble tidlig klar over et juridisk smutthull: hun kunne starte 
kristne barnehager. Gjennom barnehagene får barna både 
trosopplæring og en god forberedelse til skolestarten. Veien 
ut av slummen går via ny selvtillit og utdanning. Andre vikti
ge satsningsområder er oppfølging av familiene hjemme, yr
kesutdanning, grunnskole, legehjelp, matutdeling til de aller 
fattigste, barnehjem og mødreundervisning. Til sammen når 
arbeidet ut til over 25.000 familier i hele Egypt. 

Stefanusbarna arrangerer også hyppige barne og ung
domsleire. Her får hver deltaker et livsviktig pusterom, og får 
mye tid med kompetente voksne som hjelper med bearbeidel
se av traumer som mange bærer på. Flere hundre barn står 
sammen og synger av full hals: Alt makter vi i han som gjør oss 
sterke! Og her ligger den store hemmelighetene til Stefanus
barna. De tør å ta Gud på alvor, midt i et hav av fattigdom i alle 
sine nedverdigende former. De lever og arbeider med en klar 
forventning til Gud – at han handler her og nå. 

Hvordan kan du støtte prosjektene som inngår i 
 Bragernes menighets misjonsprosjekt?
Menigheten har jevnlig ofring til misjonsprosjektet.

Du kan gi din gave på Vipps nr. 123 978. Velg «Gave til 
misjonsprosjekt».

Du kan gi din gave på kontonr. 2220.14.83690. Merk gaven 
«Misjonsprosjekt».

Vi selger også julekort/gavekort til kr. 200, som går til 
 Stefanusbarna.

Misjonsutvalget i Bragernes menighet består av:
Anne Grethe Julie Finstad, leder 
Vigdis A. Halden 
Morten L. Strand
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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

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

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!

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

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

Psykolog

Aase Prøitz
ENKELTPERSONER, PAR OG FAMILIER

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



Menighetsstaben

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

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

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

Kateketvikar
SIGVE THORBERGSEN 
REEDTZ
st577@kirken.no
Tlf. arbeid: 32 98 91 89

Frivillig kontormedarbeider
HANNA MOEN
hm855@kirken.no

Frivillig kontormedarbeider
ANNY GETZ
ag362@kirken.no

Frivillig kontormedarbeider
VIBEKE MEYER SCHJELDERUP
vs749@kirken.no

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

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

Vikarprest (til 31.12.20)
SILJE KARLSEN 
sk599@kirken.no 
Tlf: 32 98 91 83

Kapellan 
(fra januar 2021)
MARGRETE SCHMIDT 
JOHANSEN
mj296@kirken.no
32 98 91 83

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

ANDRE ARRANGEMENTER
Vi følger de til enhver tid gjeldende 

smittevernregler og gjennomfører de 
arrangementer det er forsvarlig og trygt å 

avholde.

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

VENNER OG  OPPLEVELSER! 

Onsdager øver gutteaspirantkoret, guttekoret og kantoriet:

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

Torsdager øver jentekorene:

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

Bragernes menighet:
Menighetskontoret er betjent 
mandag til torsdag kl 10.00 – 13.00
(Kontortiden kan være noe redusert av 
smittevernhensyn)
Kirkegaten 7, 3016 Drammen.
Tlf. 32 98 91 80

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

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



Forhåndsregistrering for 

julaften og juledag i Bragernes kirke 

Julaften kl. 13.00 

Bragernes kirkes jenteaspirantkor 
Magnus Aa. Oseth, trompet 

Juledag kl. 11.00 

Bragernes Kantori 
Magnus Aa. Oseth, trompet 
 

Julaften kl. 16.15 

Bragernes kirkes jentekor og  
ungdomskor. Solist Ingeborg Soot 
Magnus Aa. Oseth, trompet 

Julaften kl. 14.30 

Bragernes kirkes guttekor 
Solist Sunniva Fevang 
Magnus Aa. Oseth, trompet 

Av smittevernhensyn er det kun tillatt med 200 deltakere på 
hver gudstjeneste. Ved å registrere navn og kontaktinformasjon i  
forkant, sikrer du deg plass på gudstjenesten og hjelper oss med en  
effektiv registrering. Dersom du ikke forhåndsregistrerer deg, risikerer du 
at gudstjenesten er fulltegnet når du kommer.  
Forhåndsregistering gjøres på vår hjemmeside 
www.bragerneskirke.no eller tlf. 32 98 91 00 fra 1. desember.  
Vi følger de til enhver tid gjeldende  smittevernregler. 

Forhåndsregistrering for 

julaften og juledag i Bragernes kirke 

Julaften kl. 13.00 

Bragernes kirkes jenteaspirantkor 
Magnus Aa. Oseth, trompet 

Juledag kl. 11.00 

Bragernes Kantori 
Magnus Aa. Oseth, trompet 
 

Julaften kl. 16.15 

Bragernes kirkes jentekor og  
ungdomskor. Solist Ingeborg Soot 
Magnus Aa. Oseth, trompet 

Julaften kl. 14.30 

Bragernes kirkes guttekor 
Solist Sunniva Fevang 
Magnus Aa. Oseth, trompet 

Av smittevernhensyn er det kun tillatt med 200 deltakere på 
hver gudstjeneste. Ved å registrere navn og kontaktinformasjon i  
forkant, sikrer du deg plass på gudstjenesten og hjelper oss med en  
effektiv registrering. Dersom du ikke forhåndsregistrerer deg, risikerer du 
at gudstjenesten er fulltegnet når du kommer.  
Forhåndsregistering gjøres på vår hjemmeside 
www.bragerneskirke.no eller tlf. 32 98 91 00 fra 1. desember.  
Vi følger de til enhver tid gjeldende  smittevernregler. 

Forhåndsregistrering for 

julaften og juledag i Bragernes kirke 

Julaften kl. 13.00 

Bragernes kirkes jenteaspirantkor 
Magnus Aa. Oseth, trompet 

Juledag kl. 11.00 

Bragernes Kantori 
Magnus Aa. Oseth, trompet 
 

Julaften kl. 16.15 

Bragernes kirkes jentekor og  
ungdomskor. Solist Ingeborg Soot 
Magnus Aa. Oseth, trompet 

Julaften kl. 14.30 

Bragernes kirkes guttekor 
Solist Sunniva Fevang 
Magnus Aa. Oseth, trompet 

Av smittevernhensyn er det kun tillatt med 200 deltakere på 
hver gudstjeneste. Ved å registrere navn og kontaktinformasjon i  
forkant, sikrer du deg plass på gudstjenesten og hjelper oss med en  
effektiv registrering. Dersom du ikke forhåndsregistrerer deg, risikerer du 
at gudstjenesten er fulltegnet når du kommer.  
Forhåndsregistering gjøres på vår hjemmeside 
www.bragerneskirke.no eller tlf. 32 98 91 00 fra 1. desember.  
Vi følger de til enhver tid gjeldende  smittevernregler. 

Forhåndsregistrering for 

julaften og juledag i Bragernes kirke 

Julaften kl. 13.00 

Bragernes kirkes jenteaspirantkor 
Magnus Aa. Oseth, trompet 

Juledag kl. 11.00 

Bragernes Kantori 
Magnus Aa. Oseth, trompet 
 

Julaften kl. 16.15 

Bragernes kirkes jentekor og  
ungdomskor. Solist Ingeborg Soot 
Magnus Aa. Oseth, trompet 

Julaften kl. 14.30 

Bragernes kirkes guttekor 
Solist Sunniva Fevang 
Magnus Aa. Oseth, trompet 

Av smittevernhensyn er det kun tillatt med 200 deltakere på 
hver gudstjeneste. Ved å registrere navn og kontaktinformasjon i  
forkant, sikrer du deg plass på gudstjenesten og hjelper oss med en  
effektiv registrering. Dersom du ikke forhåndsregistrerer deg, risikerer du 
at gudstjenesten er fulltegnet når du kommer.  
Forhåndsregistering gjøres på vår hjemmeside 
www.bragerneskirke.no eller tlf. 32 98 91 00 fra 1. desember.  
Vi følger de til enhver tid gjeldende  smittevernregler. 

NB! Det kan bli endring i antall deltakere etter at Kirkeposten er trykket!


