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Han sto opp før dagen demret;
ut av natt brøt lyset fram.

Kristus lever, han har seiret;
evig lever vi med ham.

(Norsk salmebok 2013 nr. 214. T: J. Bell/G. Maule   O: S. Aasmundtveit)



Døpte
08.11.2020 Noah Sire, Haug kirke
29.11.2020 Victor Casparij
29.11.2020 Emilie Skaug Sørli
12.12.2020 Emelin Adora Herstad-Sundbye
12.12.2020 Adrian Nathaniel Herstad-Sundbye
13.12.2020 Adam Hodne
20.12.2020 Isak Alexander Tasker

Vigde
07.11.2020 Mette Eline Olsen og Atle Geir Vosseteig
12.12.2020 Hennie Kathrine Herstad og Atle Tromm Sundbye

Når tar dagen til?

Vi er mange som synes denne perioden 
med pandemi og smittevern har vart lenge 
nå. Et helt år. Mange er slitne, lei av dis-
tanse, lei av å være redd og bekymret, lei 
av at mye står på vent. Når skal det snu og 
gå mot en lysere fremtid? 

En gammel jødisk legende forteller om en rab-
biner som satt sammen med disiplene sine under den 
klare nattehimmelen og undret seg over skaperverkets 
skjønnhet. Da spurte rabbineren om noen av disiplene 
visste hvordan man kan avgjøre om natten er over, og 
dagen har tatt til. 

Disiplene begynte å diskutere seg imellom. En av dem 
reiste seg etter en stund og sa: «Er det kanskje når mor-
genlyset kommer opp i horisonten, og man kan skille jord 
fra himmel?» Rabbineren så opp på disippelen sin. «Det 
var et godt svar,» sa han, «men riktig var det ikke». 

«Er det kanskje når solen titter fram, slik at man kan 
skille mellom et daddeltre og et fikentre?» spurte en 
annen, men rabbineren ristet tålmodig på hodet.

Disiplene drøftet videre. «Er det kanskje når sollyset vek-
ker gjeteren, og han på avstand kan skille mellom sauen 
og gjeterhunden?» «Dagen nærmer seg, men dere har 
fortsatt ikke funnet svaret,» sa rabbineren. 

«Men fortell oss det da,» ba disiplene, «hvordan kan 
man avgjøre når natten er forbi og dagen har tatt til?»  

Da reiste rabbineren seg. Morgenlyset falt på det kloke 
gamle ansiktet. «Du vet at morgenen har tatt til,» sa han, 

«når du kan se inn i et menneskes ansikt og få 
øye på din bror eller søster i det. Inntil da er 

natten fremdeles hos oss». 

Når pandemien har vart så lenge, trenger 
vi kanskje noen påminnelser om hvorfor 
vi fortsatt skal holde stand, hvorfor vi skal 

fortsette å holde avstand og sette ting på 
vent. Og kanskje kan denne lille legenden gi 

oss en slik påminnelse. 

Vi er et fellesskap, der vi hører sammen. Der mine 
handlinger får følger for mine medmennesker – på 
godt og vondt. Og der mine medmennesker er mine 
søstre og brødre. 

Å holde avstand, å gi avkall på noe av det jeg gjerne 
kunne tenke meg å gjøre nå, å holde smittevernregler 
– alt dette som vi kanskje er i ferd med å gå trøtt av – 
er i den tiden vi er inne i nå kristen nestekjærlighet i 
praksis. Det er å leve ut Jesu kall om å elske vår neste 
som oss selv. For gjennom dette verner vi hverandre.

Hold ut! Det skal komme bedre tider. Det er glimt av 
lys og håp. Og la oss på veien videre be for hverandre.  
For alle som står i førstelinjen i helse- og omsorgstje-
nestene og som er slitne av en umenneskelig arbeids-
mengde og påkjenning. For alle som sliter økonomisk 
etter å ha mistet jobben. For de som har mistet sine 
kjære, som måtte gi tapt for viruset. Og for alle våre 
søstre og brødre rundt om i verden som ikke har det 
sikkerhetsnettet som vi har her i Norge. Slik skal nat-
ten sakte, men sikkert bli vendt til dag.

Per Erik K. Brodal 
sokneprest

Til ettertanke
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IKKE DØPT, MEN ØNSKER Å HØRE TIL?
Har du barn som ikke er døpt og ønsker at de skal få 
invitasjon til 4-årsbok, konfirmasjonstid, trosopp-
læring og annet i Den norske kirke?

Udøpte barn av Den norske kirkes medlemmer ble 
tidligere automatisk registrert som tilhørige til kirken. 
Fra 1. januar 2021 er ordningen opphørt.

Kirkemedlemmers udøpte barn får nå kun informa-
sjon fra kirken dersom foreldrene aktivt ønsker dette. 
 Benytt Min side på kirken.no for å legge inn barnets 
navn og fødselsdato eller ta kontakt på tlf. 32 98 91 00.



NyTT fra menighetsrådet
Velkommen 2021 tenkte nok mange da vi rundet nyttår, 
velkommen til mindre pandemi og mer sosiale aktiviteter 
og møter. Nå ble ikke starten på året slik mange tenkte 
og ønsket, vi gikk derimot inn i en enda tøffere periode 
med enda flere restriksjoner. Det har blitt en vane med 
Teams-møter, Zoomforedrag, hjemmekontor, og uante 
mengder av avlyste sammenkomster av ulike slag. 

Den digitale læringskurven har vært bratt for vel-
dig mange. Også kirken har fått føle på at vi ikke har 
kunnet samles, og har gjennomført mange digitale 
gudstjenester. Det vi er enige om er at det ikke blir det 
samme som når vi kan møtes og være i kirkerommet. 
Samtidig ser vi at det er et behov for det digitale, og 
vi får positive tilbakemeldinger fra mennesker som 
ikke kan komme fysisk i kirken. Følger du med på Fa-
cebooksidene til Bragernes Kirke så kommer alt av 
informasjon ut der, og også på nettsidene våre www.
bragerneskirke.no

Vi får tro at det blir mer normalt i samfunnet når ma-
joriteten av befolkningen er ferdig vaksinert, og gleder 
oss til det. Kanskje 2021 blir bra allikevel? 

I mellomtiden har vi benyttet anledningen til å male. 
Vi har fått malt gulv og benker i kirken, og vegger i 
Menighetshuset. Takk til fellesrådet som holder tak i 
vedlikeholdet av kirken sammen med oss, og frivillige 
i husstyret og ansatte som har organisert malingen i 
menighetshuset. 

Vi har også to ansatte som har startet å jobbe i staben 
siden sist. Margrete Schmidt Johansen ble innsatt som 
kapellan i gudstjenesten på nett den 10. januar. Mar-
grete er tilbake i sin barndoms kirke, med god og solid 
erfaring i bagasjen. Vi har lært å kjenne henne som en 
varm, blid og dyktig prest, og ønsker henne hjertelig 
velkommen.

Morten Løberg Strand startet som kirketjener 1. 
desember. Morten kjenner vi godt fra før, fra Menig-
hetsrådet i flere perioder, og han har vikariert som 
kirketjener. Han kjenner rutinene og hver krik og krok 
i kirken. Han satt også i Menighetsrådet frem til nyttår, 
men er nå fritatt fra vervet.

En stor takk til Morten for mange år som frivillig!

Et annerledes år for misjonsutvalget
Mye ble annerledes for misjonsutvalget i fjor - som 
det ble for så mange andre. Vi er veldig glade for at vi 
såvidt rakk å ha en misjonsfest/samling i slutten av 
februar. Dette arrangementet skulle bli det eneste vi 
klarte å gjennomføre på vanlig måte på grunn av situa-
sjonen med korona. 

Vi var med på menighetens adventsmarked på nett - og 
det var veldig fint, men det var jo også litt annerledes. 
Ikke helt som vi hadde tenkt.

Vi fikk inn kr. 2.250,- i loddsalg og så solgte vi gavekort 
for Stefanusallinansen for kr. 400,-

I år blir ting også litt annerledes. Vi skulle hatt en 
misjonskveld i slutten av februar, men den kommer nå 
på video. Det er vi tross alt veldig glade for. Jeg håper 
veldig mange vil se denne videoen. Det kan komme 
flere anledninger.

Årets store misjonsbasar blir jo utsatt også i år - men 
det blir en helt egen basar på nett for  Bragernes me-
nighet! Håper mange blir med der!

Hva som skjer utover høsten vet vi ikke ennå. Vi får 
håpe på lysere tider. Slå ring om hverandre.

Anne Grethe Julie Finstad
Leder i misjonsutvalget i Bragernes

MENIGHETENS ÅRSMØTE
Søndag 25. april 2021 kl. 12.30 (rett etter familiemessen) i Bragernes kirke

Saker: 
1. Bragernes menighets årsrapport 2020 (orientering) 
2. Bragernes menighets årsregnskap 2020 (orientering) 
3. Eventuelt (saker som ønskes tatt opp må være meldt menighetsrådet senest 4 uker før årsmøtet)

Årsrapport og årsregnskap vil være tilgjengelig i Bragernes kirke, Bragernes menighetskontor og på  
www.bragerneskirke.no i god tid før årsmøtet.



Flere har tenkt, håpet og drømt, noen 
har kartlagt, planlagt og regissert. 
 Atter andre har dannet styre og blitt ar-
beidsgivere for en daglig leder og flere 
timebaserte medhjelpere som i vinter 
starter arbeidsdager i troen, håpets og 
kjærlighetens tjeneste!

Menighetsrådene så en gylden anled-
ning for kirken til å bidra med kom-
petanse og erfaring inn i gravferds-
bransjen. Vi har stor tro på at vi som kirke kan tilføre 
hjertevarme, trygghet, relevant verdiforankring, og 
igjen vise oss som en nytenkende Folkekirke. 

Selskapet og tjenestene våre vil særpreges av;

–  sosial innovasjon; som handler om å koble gode kref-
ter sammen, løfte frem aktører som skaper bredde 
og mangfold, og synliggjøre kirken som verdiskaper i 
nærings- og samfunnsliv.

–  medvirkning og deltagelse, så pårørende kjenner 
 eierskap til avskjeden vi legger til rette for.

– bærekraft og grønne verdier i alle ledd.

–  rimelige og fornuftige priser uten uforutsette på-
kostninger, og

–  menighetsforankring, som gjør at vi enkelt kan koble 
folk på aktuelt kirkelig arbeid og tilbud i menig-
heten der de bor, om det er ønskelig. Slik håper vi å 
styrke tilknytningen til kirke og tro, og formidle en 
god porsjon trøst og håp for veien videre.

Kan vi etter hvert oppfattes som et byrå som ikke bare 
hjalp med døden, men også gav hjelp til livet, mener 

jeg vi har gjort et viktig og 
godt stykke (sorg)arbeid, 
oppsummerer en forvent-
ningsfull daglig leder.

Annette Stenseng har gjen-
nom 17 års prestetjeneste 
hatt om lag 500 begravelser 
og bisettelser, og det har 
vært et mangfold av om-
stendigheter og skjebner.

Gjennom beredskapsarbeidet som 
hører til tjenesten, har det vært en 
 naturlig del av Annettes arbeidshverdag 
å bidra i kommunens kriseteam og gå 
med dødsbudskap.

Tjenesten ved to sykehus i Minneapolis 
under sjelesorgsutdannelsen der, ble 
skjellsettende møter med syke barn og 
spedbarn som døde. 

«Det har mildt sagt vært en rik og uendelig 
meningsfull tjeneste. Nå skal jeg inn på sorgfeltet fra 
en annen kant, og oppdager igjen at det ofte er slik at 
dyrebar erfaring en høstet i en fase, kan forme og dyk-
tiggjøre deg til en ny.»

Erfarne fjellfolk er som kjent også verdt å lytte til, så 
jeg har i forberedelsesfasen frem mot  oppstart hatt 
stor nytte av veiledning fra flere særs kompetente 
bransjefolk.

Gjennom alle erfaringer med både døden og begravel-
sene, går en dypfølt respekt for at hver livshistorie er 
unik, hver familie ulik, sorgprosessen er ny hver gang, 
og ingen blir noen gang ekspert på døden.

Men så vet jeg også at mennesker kan vokse og lære 
under press. - At diamanter og perler slipes ved kon-
stant trykk, og at selv om det kan være vondt å rense 
sår, gir det lindring etterpå og hjelper såret med å gro. 
Det har jeg sett mang en gang sammen med fortvilte 
mennesker som har funnet fram nye ressurser.

Jeg er derfor for lengst overbevist om at den kristne 
troen og håpet har slitestyrke og muligheter i seg, til 
å bære når alt brister, holde når alt faller sammen, og 
trassig bevise at dødskreftene ikke er de sterkeste. Alt 
dette kan altså bli en ressurs når en må finne nytt fot-
feste fordi livet ikke kan fortsette som før.

Tror vi at Kirkens budskap og kunnskap er aktuell og 
etterspurt, skal vi tørre å gjøre oss gjeldene.

Kan vi bidra, bør vi det! 

Ta oss ibruk neste gang det er din tur til å gå det siste 
stykke vei med og for en du er glad i.

Annette Stenseng, Daglig Leder

Oppstart av Kirkelig Gravferdshjelp
Tvers over gata for Strømsø kirke, åpnes i disse dager døren inn til et aldri så lite  stykke 

 kirkehistorie, idet Kirkelig Gravferdshjelp AS ser dagens lys.  
Vi snakker her om et  begravelsesbyrå stiftet av 8 menigheter i Drammen.



Barn, unge og trosopplæring

Starten på det nye året var ikke helt som vi hadde hå-
pet på. Mange av aktivitetene våre er avlyst og ting kan 
se litt mørkt ut. Men alt er ikke avlyst.

Sola er ikke avlyst, skiturer er ikke avlyst, å høre på 
musikk er ikke avlyst, å lese er ikke avlyst, å gjøre ting 
sammen med familien er ikke avlyst og håpet er ikke 
avlyst! 

En ting jeg skal gjøre nå i februar er å så grønnsaker. 
Om man sår frø nå er de klare til å settes ut når våren 
kommer. Det kan for eksempel være tomater, agurker 
eller chili. 

Alt du trenger er noen poser med frø, litt jord, noen 
små potter og litt tålmodighet. Og vipps, så har man 
grønnsaker man har grodd helt selv!

Trosopplærings kalenderen
21. – 23. mars – Kirkens nødhjelps fasteaksjon. Alle er 
velkomne til å delta.

10. & 11. april – Tårnagent samling for  
2. klassing er

25. april - Familiemesse med framføring av 
 syngespillet «Skapelsen». Kl. 11 i Bragernes.

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.

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

Kontakt
Ansvarlig for 
barn, unge og tros-
opplæring er 
 kateketvikar  Sigve  
Thorbergsen Reedtz. 
E-post st577@kirken.no 
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Velkommen innom oss i 
Åpen kirke!
Selv om det fortsatt kan være 
restriksjoner på gjennomfø-
ring av gudstjenester, er be-
søkende hjertelig velkommen 
innom kirken for lystenning, 
bønn eller samtale.

Vi har følgende åpningstider:

Tirsdag 
kl 12-1800

Onsdag og torsdag 
kl 12 – 1630

Fredag 
kl 12 – 1500

Lørdag og søndag 
kl 12 – 1800 

PERSONALNYTT

1. desember 2020 reduserte kirketjener Bent A. Møller 
sin stilling til 20 % og Morten L. Strand begynte som 
kirketjener i 60 % fast stilling.

1. januar begynte Margrete Schmidt Johansen som 
kapellan i 100 % fast stilling og vikarprest Silje Bakken 
avsluttet sitt vikariat. Vi takker Silje for det hun har bi-
dratt med i vikariatet og ønsker henne lykke til videre i 
tjenesten i Frogner menighet.

30. april avslutter kateketvikar Sigve T. Reedtz sitt vi-
kariat og kateket Sol T. Vråle kommer tilbake etter for-
eldrepermisjon. Vi takker Sigve for det han har bidratt 
med i vikariatet og ønsker han lykke til videre med teo-
logistudiene.



Hva har skjedd siden sist …

Adventsstemning ved Bragernes kirke

Gevinster digitalt adventsmarked

Glimt fra Espen S. 
Alms redigering av 
julaftensgudstjenesten

Julaftensgudstjeneste på nett 

Gudstjeneste 
romjulssøndag. 

Prost Kjell Ivar Berger

Innspilling av julaftensgudstjeneste 
med barn fra korene

Midnattskonserten lille julaften hadde 10 tilskuere i kirken og 
ble strømmet direkte på nett

Juleevangeliet med ulike stemmer fra Drammen

Christen Gervin i full gang med 
julekrybberigging

Dugnadsgjeng fra kirkekontoret 
hjelper til med rigging av julekrybben



Julekrybben 2020 åpnet

Nytt av året. Juletre utenfor kirken

Innspilling av nyttårsaftensgudstjeneste

Oppussing av Bragernes kirke

Innspilling av 
gudstjeneste i 

Strømsø kirke, 
mens Bragernes 
kirke pusses opp

Ikonene ble flyttet inn i kapellet under oppussingen

Innspilling med jenteaspirantkoret

Innspilling av julevandring for 
førsteklassingerGull, røkelse og myrra. Helligtrekongersdag

Gudstjeneste på nett med innsettelse av 
kapellan Margrete Schmidt Johansen

Julekrybben inne i 
kirken

Romersk soldat med 
munnbind i julekrybben

Også et av tablåene i årets julekrybbe 
var preget av pandemien. 

Antibac og munnbind



Mars
Tirsdag 2. mars
12.00 Hverdagsmesse.

Onsdag 3. mars
08.15 Morgenbønn

Torsdag 4. mars
12.00 Middagsbønn

Fredag 5. mars 
Kvinnenes Internasjonale bønnedag 
i Strømsgodset kirke. Mer informa-
sjon kommer.

Lørdag 6. mars
13.00 Orgelhalvtime. Nærmere 
 informasjon kommer.

Søndag 7. mars  3. søndag i 
Fastetiden
11.00 Høymesse. Kantor Jørn 
Fevang, prost Kjell Ivar Berger og 
kirketjener Bent A. Møller. Takkof-
fer til Blå Kors.

Tirsdag 9. mars
12.00 Hverdagsmesse.

Onsdag 10. mars
08.15 Morgenbønn

Torsdag 11. mars
12.00 Middagsbønn

Lørdag 13. mars
13.00 Orgelhalvtime. Nærmere 
 informasjon kommer.

Søndag 14. mars  4. søndag i Fas-
tetiden
11.00 Høymesse. Kantor Anders 
Eidsten Dahl, sokneprest Per Erik 
K. Brodal og kirketjener Morten L. 
Strand. Takkoffer til menighetens 
arbeid.

19.00 Konsert med Bragernes 
 kirkes ungdomskor. Jon Martin 
Høie, klaver/orgel, sangpedagog 
Ingeborg Soot og dirigent Beate 
Strømme Fevang.

Tirsdag 16. mars
12.00 Hverdagsmesse.

Onsdag 17. mars
08.15 Morgenbønn

Torsdag 18. mars
12.00 Middagsbønn

Lørdag 20. mars
13.00 Orgelhalvtime. Nærmere 
 informasjon kommer.

Søndag 21. mars Maria Budskaps-
dag
11.00 Familiemesse. Jentekoret, 
dirigent Beate Strømme Fevang, 
kantor Jon Martin Høie, kapellan 
Margrete Schmidt Johansen og kir-
ketjener Bent A. Møller. Takkoffer til 
korarbeidet i menigheten.

Mandag 22. mars
19.00 – 20.00 Drammen kirkeforum 
«Å skape barn i bioteknologiens 
tidsalder». Hva er fremskritt vi bør 
hilse velkommen og hva er mer 
problematisk? Hvordan endres 
synet på det å få barn? Hva kan 
være en kristen respons? Foredrag 
ved Morten Magelssen, lege og 
førsteamanuensis ved Senter for 
medisinsk etikk, UiO og professor 
II i bioetikk ved MF vitenskapelig 
høyskole for teologi, religion og 
samfunn. Samtale etter foredraget. 
Antakelig digitalt møte på Zoom. 
Nærmere informasjon kommer. 

Tirsdag 23. mars
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 24. mars
08.15 Morgenbønn

AKTIVITETSKALENDER
Mars – mai 2021

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

Det er åpent for å melde dåp i de aller fleste av våre høymesser og familiemesser.  
Du kan få mer informasjon eller melde dåp på www.bragerneskirke.no eller tlf. 32 89 91 00.

Det er åpnet for gudstjenester - med de antallsbegrensninger som til enhver tid gjelder. I perioder med lavt 
antall tillatte deltakere, vil det være flere gudstjenester hver søndag og mulighet for forhåndspåmelding på 

www.bragerneskirke.no og tlf. 32 98 91 00. Endringer i programmet vil komme, avhengig av smittevernregler. 
I løpet av perioden håper vi å kunne åpne for flere arrangementer.  

Kirken holdes mest mulig åpen for besøkende med anledning til lystenning, stillhet og bønn, og samtale med 
prest eller diakon for dem som ønsker det. 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.
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Torsdag 25. mars
12.00 Middagsbønn

20.45 Evensong etter anglikansk 
tradisjon med ungdomskoret. Dir. 
Beate Strømme Fevang, sang-
pedagog Ingeborg Soot, kantorer 
Jørn Fevang og Jon Martin Høie.  
Fri entré.

Lørdag 27. mars
13.00 Orgelhalvtime. Nærmere 
 informasjon kommer

18.00 Konsert «Stabat Mater 
– Jomfru Marias Arie» med NY-
Norsk Messingkvintett, Sean Bell, 
 kontratenor, Marie van Luijk, 
sopran. Komponister Tze Yeoung Ho 
og Maja Linderoth, forfatter  Linda 
Gabrielsen. Billetter kr. 200 for 
voksne, studenter og barn under 
16 år kr. 150.

Søndag 28. mars Palmesøndag  
11.00 Høymesse etter 
palmeprosesjon fra St. Laurentius 
kirke til Bragernes kirke. Kantor 
Anders Eidsten Dahl, prost Kjell 
Ivar Berger og kirketjener Morten 
L. Strand. Takkoffer til Kirkens 
Nødhjelp.

Tirsdag 30. mars
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 31. mars
08.15 Morgenbønn

April
Torsdag 1. april Skjærtorsdag
19.00 Skjærtorsdagsmesse med 
solist. Kantorer Beate Strømme 
Fevang og Jørn Fevang, sokneprest 
Per Erik K. Brodal og kirketjener 
Morten L. Strand. Takkoffer til 
 menighetens arbeid. 

Fredag 2. april Langfredag 
12.00 Økumenisk korsvandring fra 
Strømsø kirke gjennom sentrum 
til Bragernes kirke. Frivillige og 
 ansatte fra kirkene i Drammen.

14.30 Orgelmeditasjon ved kantor 
Jon Martin Høie.

15.00 Pasjonsgudstjeneste. Lesning 
av lidelseshistorien. «Improperie-
ne» av T. Kverno. Bragernes kirkes 
solistensemble, dirigent Jørn 
Fevang, kantor Beate Strømme 
Fevang,  kapellan Margrete Schmidt 
Johansen og kirketjener Morten L. 
Strand.

19.30 Pasjonskonsert med 
 Pergolesis «Stabat Mater».  Hannah 
Agnethe Pold, sopran, Sunniva 
Fevang, alt, Victoria Lewis og 
 Hallvard Holm Høgemo, fiolin, 
 Håkon skagen, bratsj, Nora Nilsen, 
cello, Jon Martin Høie, orgel. Bill. 
kr. 100 studenter, kr. 200 voksne, 
barn under 16 år fri entré.

Lørdag 3. april Påskeaften
21.00 Påskenattsmesse. Sammen-
satt kor, kantorer Beate Strømme 
Fevang, Jørn Fevang og Jon Martin 
Høie, sokneprest Per Erik K. Brodal 
og kirketjener Morten L. Strand. 
Takkoffer til Karisenteret i Egypt.

Søndag 4. april Påskedag
08.00 Påskemorgen ved 
Åspaviljongen med Frelses-
arméens hornorkester.
11.00 Høymesse. Dåp. Kirkens 
 ansatte, Bragernes kantori,  Magnus 
Aa. Oseth, trompet. Takkoffer til 
menighetens misjonsprosjekt i 
Egypt.

Mandag 5. april 2. påskedag
11.00 Høymesse. Kantor Jon Martin 
Høie, kapellan Margrete Schmidt 
Johansen og kirketjener Bent A. 
Møller. Takkoffer til menighetens 
arbeid.

Tirsdag 6. april
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 7. april
08.15 Morgenbønn

Torsdag 8. april 
12.00 Middagsbønn

Søndag 11. april  2. søndag i På-
sketiden
11.00 Familiemesse med tårnagen-
ter og Bragernes kirkes guttekor. 
Dir. Jørn Fevang, kantor Jon Martin 
Høie, kateketvikar Sigve T. Reedtz, 
sokneprest Per Erik K. Brodal og 
kirketjener Bent A. Møller. Takk-
offer til Changemaker (Kirkens 
Nødhjelps ungdomsorganisasjon).

Tirsdag 13. april
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 14. april
08.15 Morgenbønn

Torsdag 15. april
12.00 Middagsbønn

Lørdag 17. april
13.00 Orgelhalvtime. Nærmere 
informasjon kommer.

Søndag 18. april  3. søndag i 
Påsketiden
11.00 Høymesse. Dåp. Kantor Jon 
Martin Høie, kapellan Margrete 
Schmidt Johansen og kirketjener 
Bent A. møller. Takkoffer til menig-
hetens arbeid.

19.00 – 20.00 Drammen kirkeforum 
«Tro det eller ei. Tros- og livsyns-
politisk utvalgsarbeid i Oslo». 
Foredrag ved Trond Bakkevig, 
prest med doktorgrad i teologi, tidl. 
 generalsekretær i Mellomkirkelig 
råd, kjent for arbeid med religions-
dialog i Midt-Østen mm. Antakelig 
digitalt møte på Zoom. Nærmere 
informasjon kommer.

Tirsdag 20. april
12.00 Hverdagsmesse
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Onsdag 21. april
08.15 Morgenbønn

18.15 Evensong etter anglikansk 
tradisjon. Bragernes kirkes gutte-
kor, kantor Jørn Fevang (dirigent), 
sangpedagog Marija Pavlovic, 
 kantor Jon Martin Høie (orgel) 
og sokneprest Per Erik K. Brodal 
 (liturg). Fri entré.

Torsdag 22. april
12.00 Middagsbønn

Lørdag 24. april
13.00 Orgelhalvtime. Nærmere 
 informasjon kommer.

Søndag 25. april  4. søndag i 
Påsketiden
11.00 Familiemesse med fram-
føring av syngespillet «Så lenge vi 
vandrer på jorden» av E. Hovland. 
Gutte- og jentekor aspiranter, kan-
torer Beate  Strømme Fevang og 
Jørn Fevang, kateketvikar Sigve 
T. Reedtz, sokneprest Per Erik 
K.  Brodal og kirke tjener Mor-
ten L. Strand. Takkoffer til Norsk 
 Søndagsskoleforbund.

12.30 (rett etter familiemessen) 
Menighetens årsmøte i kirken. 
Årsmelding og regnskap legges ut 
i kirken, på menighetskontoret og 
www.bragerneskirke.no i forkant.

Tirsdag 27. april
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 28. april
08.15 Morgenbønn

Torsdag 29. april
12.00 Middagsbønn

Mai
Lørdag 1. mai Arbeider-
bevegelsens dag
11.00 1. mai gudstjeneste. Prost 
Kjell Ivar Berger og kantor  Beate 
Strømme Fevang, kirketjener 
 Morten L. Strand. Takkoffer til 
Flyktningehjelpen.

Søndag 2. mai  5. søndag i 
Påsketiden
11.00 Høymesse. Dåp. Samtale med 
konfirmantene. Kapellan  Margrete 
Schmidt Johansen, kateket Sol 
Trogstad Vråle, kateketvikar Sig-
ve T. Reedtz, kantor Jørn Fevang, 
 kirketjener Morten L. Strand. Takk-
offer til Dråpen i havet.

Tirsdag 4. mai
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 5. mai
08.15 Morgenbønn

Torsdag 6. mai
12.00 Middagsbønn

Lørdag 8. mai Frigjøringsdagen
10.00 Konfirmasjonsmesse.  
12.00 Konfirmasjonsmesse. 
14.00 Konfirmasjonsmesse. 
Menighetens ansatte og frivillige, 
Odd Nilsen, trompet, solist. Takk-
offer til menighetens konfirmant-
arbeid.

Søndag 9. mai  6. søndag i påske-
tiden
11.00 Konfirmasjonsmesse. 
 Menighetens ansatte og frivillige, 
Odd Nilsen, trompet, solist. Takk-
offer til menighetens konfirmant-
arbeid.

Tirsdag 11. mai
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 12. mai
08.15 Morgenbønn

Torsdag 13. mai Kristi Himmel-
fartsdag
11.00 Høymesse. Kantor Anders 
Eidsten Dahl, sokneprest Per Erik 
K. Brodal og kirketjener Morten L. 
Strand. Takkoffer til Areopagos.

Søndag 16. mai Søndag før pinse 
11.00 Høymesse. Kantor Bea-
te Strømme Fevang, sokneprest 
Per Erik K. Brodal og kirketjener 
 Morten L. Strand. Takkoffer til Rett 
Fram Opplevelser.

Mandag 17. mai Grunnlovsdagen
11.45 Festgudstjeneste etter at 
 barnetoget har passert kirken. 
Kantor Jørn Fevang, prost Kjell Ivar 
Berger og kirketjener Morten L. 
Strand. Mannskoret Barden. Takk-
offer til menighetens arbeid.

Tirsdag 18. mai
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 19. mai 
08.15 Morgenbønn

Torsdag 20. mai 
12.00 Middagsbønn

Søndag 23. mai Pinsedag
11.00 Høymesse. Kantorer Jørn 
Fevang og Anders Eidsten Dahl, 
 kapellan Margrete Schmidt 
 Johansen, sokneprest Per Erik K. 
Brodal og kirketjener Morten L. 
Strand. Takkoffer til Det norske 
Misjonsselskap.

Mandag 24. mai 2. pinsedag
12.00 Gudstjeneste i sportskapel-
let ved Tverken. Organist Kirsten 
 Nilsen og prest Jon Jørgensen.

Tirsdag 25. mai
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 26. mai
08.15 Morgenbønn

Torsdag 27. mai
12.00 Middagsbønn

Søndag 30. mai Treenighetssøndag
11.00 Høymesse. Kantor Jon Martin 
Høie, sokneprest Per Erik K. Brodal 
og kirketjener Morten L. Strand. 
Takkoffer til menighetens arbeid.



Julaften ble en annerledes dag i Bragernes kirke 
pga corona situasjonen, med innspilling av jul-
aftengudstjenesten uka før, som ble sendt digitalt 
på julaften.

Vi var svært glade for at alle korgutter og jenter 
under 13 år kunne være med på dette. Det ble en 
flott julaftensgudstjeneste som ble sendt, med bla 
de kjære julesangene våre Et barn er født i Betle-
hem, Julekveldsvisa, Jeg er så glad hver julekveld 
og Deilig er jorden.

Bragernes kantori, kirkens store voksenkor, har 
hatt flere runder med øvepauser i pandemien, 
men sangerne sitter utålmodige og venter på å 
starte igjen.  Likevel:  Koret hadde en flott høst 
fram til nedstengingen i november. Det siste koret 
fikk framføre var flott musikk på allehelgensdag 
1. november. Koret sang bl a en sats fra Elias av 
Mendelssohn og en av Griegs salmer. 

Det ble ingen julesang, men om under et år er det 
jul igjen.  Kantoriet skal delta på kirkejubileet 12. 
september sammen med guttekoret, jentekoret og 
ungdoms koret.

Sangerne har virkelig store ting i vente i og med 
at Händels Messias skal framføres på advents-
festivalens åpningskonsert. Dette verket har koret 
gjort mange ganger før, men det er lenge siden 
sist. 

Koret fikk mange nye medlemmer i høst, og nå er 
tiden virkelig inne for å ta imot enda flere slik at alt 
er klart når vi plutselig kan starte igjen. Ikke minst 
er Händels Messias en fin anledning til å starte. 
Interesserte sangere kan ta kontakt med dirigenten 
på mail jf668irken.no

Snart dukker Bragernes kantori opp igjen!

Bragernes Kantori ser Händels Messias i horisonten bak Korona!
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LITT STATISTIKK FOR 2020:

Noen tall fra annerledesåret 2020
2020 var et annerledes år på mange måter. Dette gjenspeiler 
seg også i statistikken. Tallene kan ikke brukes til sammen-
likning med tidligere år, men det er et viktig historisk mate-
riale for ettertiden. Her kan du se noen tall fra året som er 
gått.

I 2019 ble det totalt holdt 239 gudstjenester med til sammen 
14.950 deltakere. 69 av disse gudstjenestene og 10.353 av 
deltakerne var på søndager og helligdager. I 2020 ble det 
holdt totalt 154 gudstjenester med til sammen 6.021 del-
takere. Av disse var 54 gudstjenester og 4.286 deltakere på 
søndager og helligdager. Denne drastiske nedgangen både 
i antall gudstjenester og besøkende har selvsagt sammen-
heng med pandemien. I to lange perioder (13. mars – 30. mai 
2020 og 9. november – 31. desember) ble det ikke holdt noen 
åpne gudstjenester, men kun enkle dåpsgudstjenester med 
faddere og familie tilstede. I perioden mellom 31. mai og 8. 

Når denne utgaven av Kirkeposten kommer ut, har vi levd med 
ulike grader av smitteverntiltak i et år. Disse har naturlig nok 
også påvirket hva vi kan gjennomføre som kirke, og ikke minst 
på hvilken måte ulike deler av kirkens liv kan gjennomføres.

Det grunnleggende er at vi som kirke følger de til enhver 
tid gjeldende smittevernregler. Dette er regler gitt både av 
nasjonale (storting og regjering), regionale (fylkeskommune) 
og lokale (kommune) myndigheter og nasjonale (kirkerådet) 
og lokale (kirkeverge og prost) kirkelige myndigheter. Hvilke 
smittevernregler som til enhver tid gjelder for Bragernes 
menighet finner du på www.bragerneskirke.no.

Her finner du litt informasjon om de ulike områdene:

Gudstjenester gjennomføres når det er tillat å samle folk i 
kirkene. Her kan det være begrensninger på hvor mange det 
er lov å samle. Det kan også være aktuelt å ha flere korte 
gudstjenester etter hverandre på søndag formiddag. I perio-
der vi ikke har lov til å samles, sender vi korte gudstjenester 
på nett. Og det vil være mulighet til å forhåndspåmelde seg 
på www.bragerneskirke.no og tlf. 32 98 91 00, for å vite at det 
er plass på den aktuelle gudstjenesten.

Nattverd vil det alltid være mulig å få, også i de periodene 
det ikke holdes åpne gudstjenester. Det kan gjennomføres 
enkle nattverdshandlinger i kirkerommet/kapellet med en-
keltpersoner eller personer som bor i samme husstand. For 
personer som ikke kan komme til kirken, kan det også gjen-
nomføres nattverd i hjemmet. Ta kontakt med prest, dersom 
du ønsker å motta nattverd.

Dåp gjennomføres også i de periodene vi ikke kan ha åpne 
gudstjenester. Vanligvis har vi dåp i høymessen/familiemes-
sen søndag formiddag, men på grunn av antallsbegrensning 
eller forbud mot arrangementer, har vi også egne dåpsguds-
tjenester søndag formiddag eller på andre tidspunkter. Det kan 
i perioder være begrensninger på hvor mange som kan være 
tilstede. Ta kontakt for mer informasjon og for å melde dåp.

Vielser kan også gjennomføres i den tiden vi er inne i. Her 
kan det også være antallsbegrensning på hvor mange som 
kan være tilstede. Også i perioder med strenge smittevern-
regler er det mulig å gjennomføre vielser, men da kan det 
være at kun brudepar og forlovere får være tilstede. Kanskje 
kan perioden vi er inne i nå være det ideelle tidspunktet, 
dersom du ønsker en vielse uten så mange gjester. Ta kon-
takt for mer informasjon og for å melde vielse.

Gravferder – både bisettelser og begravelser – er spesielt 
ivaretatt i reguleringene som gis fra myndighetene, og kan 
gjennomføres selv om det er stengt for andre arrangemen-
ter. Også her kan det være antallsbegrensning, blant annet 
for å opprettholde god avstand mellom deltakerne.

Åpen kirke gjennomføres når dette tillates av myndighete-
ne. Også i perioder hvor det ikke har vært tillat med arran-
gementer, har kirkene – med noen få unntak – fått holde 
åpent. Dette vil vi fortsette med i tiden fremover.

Samtaler kan avtales med kirkens ansatte. Samtaler kan 
gjennomføres i menighetens lokaler med god avstand, på 
institusjoner (for beboere der) eller på telefon.

Kor, konfirmantsamlinger og andre aktiviteter gjennomfø-
res når dette er tillatt og innenfor de smittevernreglene som 
gjelder. Myndighetene og kirken har tydelig sagt at samlin-
ger for barn og unge vil bli prioritert høyt og før aktiviteter 
for voksne. 

KIRKE under pandemien

november ble det holdt gudstjenester med begrensning på 
antall deltakere (varierende begrensning mellom 50 og 200).

I 2019 ble 96 personer døpt. For 2020 er tallet 70 personer. 
Flere som hadde meldt dåp i 2020 har utsatt denne til 2021, 
og vi vil gjøre det vi kan for å legge til rette for fine dåps-
handlinger innenfor smittevernreglene i år. Det samme gjel-
der for vielser, der det i 2019 var 35 vielser og i 2020 ble det 
feiret 21 vielser.

Åpen kirke har holdt åpent i store deler av 2020, bortsett 
fra en lengre periode på våren. Også her ser vi en nedgang. 
I 2019 var det 7.383 besøkende i åpen kirke, mens det i 2020 
var 3.120 besøkende. Det er også holdt betraktelig færre 
konserter. I 2019 var det 83 konserter, mens det i 2020 ble 
holdt 36 konserter. Dette skyldes ikke minst forbudet mot 
arrangementer som har vært i store deler av året, også det 
meste av perioden da Adventsfestivalen skulle vært holdt. 
Som en kuriositet kan det også nevnes at tre av Adventsfes-
tivalens konserter ble holdt med 10 personer i publikum, si-
den dette var antallsbegrensningen i den aktuelle perioden. 



Det at det er holdt færre gudstjenester med færre deltakere 
har også medført en nedgang i takkoffer på gudstjenestene. 
I 2019 kom det inn kr. 133.911,- til egen menighet og  
kr. 194.855,- til andre organisasjoner. I 2020 er tallene  
kr. 56.933.- til egen menighet og kr. 65.463,- til andre 
 organisasjoner. Vi minner om at det er mulig å gi takkoffer 
og andre gaver på Vippsnr. 123 978 eller kontonummer 
2220.14.83690. Både menigheten og andre organisasjoner 
er avhengig av gaver også i denne tiden vi nå er inne i. 

Det som er nytt i 2020 er streaming og opptak av guds-
tjenester, tidebønner, sanger og konserter på nett. Dette 
er et forsøk på å kunne gi blant annet et tilbud om guds-
tjenester og annet til menigheten i de periodene vi ikke kan 
samles i kirkene. Dette er selvsagt ikke det samme som å 
samles, men vi håper det har vært noen positive bidrag og 
lyspunkter i tiden vi har lagt bak oss. 

Det har totalt vært lagt ut 93 gudstjenester, konserter, tide-
bønner og liknende på nett (facebook og hjemmeside). Disse 
har hatt 60.564 visninger (kortere eller lengre visninger) 

og statistikken viser 32.695 unike seere. For å konkretisere 
dette litt mer, kan vi nevne at 897 personer så julaftensguds-
tjenesten som ble sendt på vår egen hjemmeside og Dram-
mens Tidendes side. Her er nok det reelle tallet enda høyere, 
siden flere familier så gudstjenesten sammen. Juleevange-
liet som ble lest inn av ulike mennesker med tilknytning til 
Drammen ble sett av 3.507 personer og påskenattsmessen 
som ble streamet er sett av 494.

Siden det ikke var tillatt å ha noen arrangementer i store 
deler av advent, ble også årets adventsmarked digitalt. Her 
kom det inn kr. 14.650,- til menighetens arbeid, arbeidsstua 
solgte varer for kr. 8.060,- og misjonsprosjektet fikk inn  
kr. 2.450,-.

Dette er noen tall. I tillegg er det mye viktig som har skjedd 
og som ikke er tallfestet her. Dette gjelder ikke minst alle 
korøvelser, samtaler med mennesker i ulike sammenhen-
ger, telefonsamtaler med mennesker som sitter alene, folk 
som har besøkt julekrybben, alle bønner som er bedt og 
mye, mye mer.

I år er Bragernes kirke 150 år, og Bragernes menighet 
vil feire jubileet på forskjellige måter. For eksempel vil 
vi lage en liten utstilling som skal fortelle litt om kir-
kens historie gjennom disse årene. 
 
Derfor går vi nå ut og spør om noen kan ha noe i sine 
gjemmer som vi kan få låne, og som kan være med på 
å vise litt fra disse årene - aller helst fra så langt tilba-
ke som mulig: gamle fotografier, for eksempel, dåps-
klær, en tidstypisk brudekjole... Eller noe helt annet....? 
 
Utstillingen er ment å holdes i løpet av september.  
Vi hører svært gjerne fra Kirkepostens lesere.

Kontaktinformasjon: 
E-post: pb887@kirken.no 
Telefon: 32 98 91 00

I år er Bragernes kirke 150 år. Det er grunn til å feire, kan-
skje særlig midt i en pandemi,  at vi har et fantastisk kirke-
bygg i vår menighet. Samtidig er det enda større grunn til å 
takke for alle de menneskene som har gått ut og inn i dette 
huset gjennom disse 150 årene. 

Når vi feirer gudstjeneste, er det «sammen med de troen-
de gjennom alle tider og med de himmelske hærskarer» 
slik det synges i nattverdliturgien. 

I høymessen 12. september deltar guttekoret, jenteko-
ret og ungdomskoret. Biskopen vil også være med denne 
dagen. Korene har det siste året hatt flere «coronastopp» i 
øvelsene, men nå ser vi fram til en bedre vår, sommer og 
ikke minst høst der Kirkejubileet står i fokus. 

Det har vært tradisjon at det skrives musikk til jubileer. 
I tidligere tider ble det skrevet store kantater til nesten 
enhver anledning i byen. Kantor og organist i Brager-
nes skrev f eks en kantate til 50-årsjubileet i 1921, og 
 Bragerneskantor Daniel 
Hanssen skrev kantate 
til Strømsø kirke i 1942. 
Kantateskriving er ikke 
så vanlig lenger, men 
det skrives ofte «bruks-
musikk» til søndagene 
rundt omkring. Til høy-
messen 12. september 
ser vi også for oss at 
det skrives ny musikk 
av mindre format: Slik 
vi ofte gjør i Brager-
nes vil det bli skrevet 
forspill til salmene for 
orglene, ofte begge to 

på én gang. Dette er menigheten vant til å oppleve, men 
de færreste tenker kanskje  over at alt dette er skrevet i 
Bragernes i vår egen tid. Et av korstykkene til høymessen 
12. september er skrevet av kantor Jørn Fevang og er 
allerede ferdig. Det er tenkt framført av guttekoret, ung-
domskoret og jentekoret sammen med sangere fra kan-
toriet. Stykket er for to orgler og trompet. Teksten som er 
brukt er første halvdel av en av kirkens største hymner 
fra 300- tallet: 

Te Deum Laudamus, O, Gud, vi lover deg. Korene synger 
vekselvis på latin og norsk. Dette er en jublende tekst som 
er godt egnet for jubileet. Teksten kalles ofte også den Am-
brosianske lovsang fordi Ambrosius etter legenden skal ha 
improvisert teksten ved Augustins dåp. Sannsynligvis blir 
det skrevet et lite korstykke til i forbindelse med nattver-
den i messen. 

Planleggingen av kirkens 150 års jubileum og 
 jubileumshøymessen 12. september er i gang
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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!

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
(ut april)
SIGVE THORBERGSEN 
REEDTZ
st577@kirken.no
Tlf. arbeid: 32 98 91 89

Frivillig kontormedarbeider
VIBEKE MEYER SCHJELDERUP
vs749@kirken.no

Frivillig kontormedarbeider
HANNA MOEN
hm855@kirken.no

Frivillig kontormedarbeider
ANNY GETZ
ag362@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

Kapellan 
MARGRETE SCHMIDT 
JOHANSEN
mj296@kirken.no
32 98 91 83

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

Kirketjener
Morten Løberg Strand
ms895@kirken.no
tlf. arbeid: 32 98 91 88

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: Trykk-service 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.

Kateket
(permisjon ut april) 
SOL TROGSTAD VRÅLE 
sv455@kirken.no
Tlf. arbeid: 32 98 91 89



I de siste månedene har jeg – i likhet med mange 
andre - gått mye tur. Jeg har gått i Bragernesåsen, 
jeg har gått langs elven og jeg har gått i byens ga-
ter. Og mens jeg har gått, har jeg sett på gateskil-
tene og tenkt: Hvem var de menneskene som har 
fått en gate oppkalt etter seg? Når levde de, og 
hva har de utrettet siden de er funnet verdige til å 
gi navn til en gate.

Disse spørsmålene har jeg tenkt å gi svar på i en 
kort artikkel i hvert nummer av menighetsbladet 
framover.

Jeg vil begynne med en av bydelens hovedgater: 
Hauges gate. Denne gaten var opprinnelig en 
forlengelse av Engene. Den begynner ved Brager-
nes torg og fortsetter fram til Rebannsbakken. I 
den delen av gata som ligger nærmest torget, er 
det forretningsgårder. Videre oppover gata er det 
boligblokker. Ved enden av gata ligger Børresen 
skole. 

Gata fikk sitt navn i 1892, og den er oppkalt etter 
Hans Nielsen Hauge. (1771 -1824). Han ble født i 
Rolvsøy i Østfold for nøyaktig 250 år siden, og han 
er utvilsomt den enkeltpersonen som har hatt 
størst innflytelse på kirkelivet i Norge etter refor-
masjonen. 

Hauge fikk tidlig et religiøst gjennombrudd, og 
opplevde et kall til å forkynne evangeliet slik at 
mennesker skulle omvende seg til en levende tro. 
Dette førte ham på reiser rundt i landet. Konven-
tikkelplakaten av 1741 forbød andre enn prestene 

å forkynne uten godkjenning fra soknepresten, og 
Hauge måtte forkynne andre steder enn i kirkene. 
Ofte var han i hjemmene til sine tilhengere -som 
ble kalt Haugianere.  (illustrasjon: Tiedemann: 
Haugianerne)

Hauge ble arrestert og fengslet flere ganger for 
brudd på Konventikkelplakaten. I 1809 ble han 
imidlertid løslatt fordi landets myndigheter treng-
te hans kunnskap om saltutvinning. Dermed er 
vi over på en annen side ved av Hans Nielsens 
Hauges virksomhet – som grunder og forret-
ningsmann. Hauge var en dyktig organisator og 
han hadde et stort nettverk av kontakter. Han drev 
handel selv, og tok blant annet handelsborgerskap 
i Bergen for å kunne drive handel i Nordland.

Hauge oppmuntret sine venner til å satse på in-
dustri og forretningsvirksomhet. Blant annet satte 
noen av dem i gang med en papirfabrikk i Eiker.

Hauge var flere ganger i Drammen, og grunnla 
haugianske menigheter her. I 1818 tok han initiativ 
til å grunnlegge Drammen bomuldspinderi. Denne 
bedriften flyttet to år senere til Nedre Eiker og ble 
kjent som Solberg spinneri. 

Hauge har satt spor etter seg både i kirkelivet og i 
næringslivet i byen vår. Det er med andre ord flere 
gode grunner til at Hans Nielsen hauge skulle få 
oppkalt en gate i Drammen etter seg!

Kilder: Drammen byleksikon og Store norske 
 leksikon

GatelanGs …
Ny artikkelserie om gatene i bydelen vår  
og om menneskene som har gitt  
navn til gatene. 

Av Berit Barre

Pensjonert prest og fjerde generasjons 
 Bragernes beboer.




