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Vi ønsker alle våre lesere
en god advent

og velsignet julehøytid!



Lukk opp kirkens dører!
Vi er på vei inn i adventstiden. En tid der vi 
forbereder oss til den store julehøytiden. 
En tid som for mange fylles av en rekke 
gjøremål og mye som skal rekkes over før 
julen ringes inn, men også en tid til både 
hygge og ettertanke.

Hvert år markeres denne tiden med Adventsfes-
tivalen i Bragernes kirke og flere av de andre kirkene i 
byen. Og i år er overskriften over festivalen hentet fra 
en av adventssalmene våre med tekst av Olaf Hille-
stad: Lukk opp kirkens dører!

Denne overskriften bærer i seg flere dimensjoner 
som gir god mening i den tiden vi nå er i. I september 
gjenåpnet Norge etter halvannet år med varierende 
restriksjoner knyttet til korona. Det opplevdes godt å 
endelig kunne møtes nesten som før. 

I kirken kunne vi igjen ta i bruk hele rommet. Ingen 
benker må lenger sperres av, det må ikke anvises til 
plasser og en trenger ikke lenger registrere seg for å 
være på gudstjenester og konserter. Vi er mange som 
har gledet oss over at mange nå kan samles og at det 
igjen kan myldre litt i kirkerommet. Ikke minst ser vi 
at mange nå kommer med barna sine til dåp. Det er 
gledelig. Samtidig skal vi ha respekt for at en del men-
nesker fortsatt er bekymret og redde for smitte, og 
derfor ønsker å holde litt avstand og vente med hånd-
hilsing.

I åpen kirke – som har vært prioritert arbeid i menig-
heten gjennom flere år – er kirkens dører nettopp blitt 
lukket opp. I konkret forstand, ved at kirkedørene ofte 
står åpne og inviterer oss alle inn. Og i overført betyd-
ning, ved at flere får oppleve at de har en plass i kirke-
rommet og at det er deres kirke. Selv om kirkedørene 
gjennom høsten og vinteren ikke står vidåpne, så er 
det åpent. Velkommen inn!

I Adventsfestivalen lukkes også kirkens dø-
rer opp for en rekke konserteropplevelser, 

gudstjenestefeiringer og en rekke andre 
samlinger for små og store. I løpet av de 
fire ukene festivalen varer kommer rundt 
12.000 mennesker inn gjennom kirkens 
dører og får på ulike måter et møte med 

julens grensesprengende budskap om Gud 
som elsker oss så høyt at han blir menneske 

og tar bolig iblant oss. Som et lite barn i krybben 
i Betlehem. Han som samtidig er himmelkongen, Gud 
av evighet. 

Det er også han vi lukker opp kirkens dører for i ad-
ventstiden. I flere av de store katedralene markeres 
dette 1. søndag i advent ved at det bankes hardt på ho-
veddøren, kalt kongeporten, før dørene åpnes og pro-
sesjonen med korset først kommer inn. Vi lukker også 
opp dørene for Jesus, Gud selv, slik at han kan komme 
til oss med sine gaver, sin nåde og kjærlighet. Så han 
kan blåse sin Ånd over kirkerommet og oss alle, og vi 
kan begynne et nytt nådens år, et nytt kirkeår også i 
Bragernes og Drammen. 

Lukk opp kirkens dører!  
Mesteren trer inn. 
Reis deg når du hører  
lyden av hans trinn. 
Han vil gjeste huset  
hvor hans alter står, 
rense Herrens tempel  
som i fordums år.

(Norsk Salmebok 2013 nr. 20, vers 1.  
Tekst: Olaf Hillestad 1973)

Med ønske om et godt nytt kirkeår og en velsignet 
 adventstid!

Per Erik K. Brodal 
sokneprest

Til ettertanke

Bragernes kirkes guttekor har denne 
høsten fått mulighet til å være med i en 
oppsetning /dramatisering av brødrene 
Grimms eventyr Jenta uten hender.
 
Sangeren Marianne Hirsti har vært 
regissør, og guttene har lært mye nytt 
utenom det å synge.  Dette er en om-
fattende forstilling der guttene hadde 
mange ulike roller.
 

Ved framføringen i Bragernes kirke 17. 
oktober gjorde guttekoret en flott inn-
sats sammen med skuespillere, solis-
ter og musikere.
 
Guttekoret fikk også mulighet til å dra 
til Fredrikstad domkirke med samme 
forestilling i slutten av oktober.

Jenta uten hender



NyTT fra menighetsrådet
I denne hilsenen fra Menighetsrådet tenker jeg å skrive 
om bedriften vi er deleiere i. 

Kirkelig Gravferdshjelp er et begravelsesbyrå som er 
helt annerledes enn de andre. Byrået er eiet av 8 en-
gasjerte menigheter i Drammen, og et eventuelt over-
skudd fra selskapet vil gå tilbake til det gode arbeidet 
som gjøres i hver enkelt eiermenighet. Vårt hjerte 
banker for lokal forankring og sosialt entreprenør-
skap. Innkjøp foregår lokalt i Drammen, og stolte av et 
samarbeid med Lier VGS blomsterlinja om blomster 
når det er mulig i løpet av året. Hvis du velger Kirkelig 
Gravferdshjelp kommer det ingen overraskelser på 
regningen. Den laveste prispakken koster 29 500,- og 
inneholder alt man behøver for en verdig og fin begra-
velse, men man kan også tilpasse helt etter eget ønske 
og selvfølgelig legge til mer påkostede elementer.  
 

Telefonnummer til Kirkelig Gravferdshjelp er 32890545, 
epost post@kirkeliggravferdshjelp.no. 
Mer informasjon om Kirkelig Gravferdshjelp finner du 
på www.kirkeliggravferd.no.  
Vi håper du vil benytte oss når tiden er inne. 

Over til noe helt annet, vi i menighetsrådet takker Bent 
Møller for innsatsen i sitt arbeide som kirketjener, en 
kanskje litt usynlig rolle men en veldig viktig del av alt 
som foregår i kirken. Kirketjeneren organiserer alt det 
praktiske i alle seremonier og arrangementer, og er 
uvurderlig for at alt skal gå rundt på en sømløs og pro-
fesjonell måte. Bent har nå valgt å gå av med pensjon, 
og vi ønsker han alt godt for pensjonistlivet – og tusen 
takk for alt du har gjort for Bragernes Kirke.  Samtidig 
ønsker vi Elsa Thingelstad hjertelig velkommen til oss 
som ny kirketjener – lykke til i ny jobb!

Heidi H. Låker, menighetsrådsleder

Døpte
22.08.2021 Jakob Delebekk Torgersen
22.08.2021 Mikkel Røysi
22.08.2021 Edel Agathe Kieliger
29.08.2021 Otto William Rømcke Coyle
29.08.2021 Benjamin Døvre Eikrem
29.08.2021 Jacob Nielsen Noreng
12.09.2021 Niklas Hatlø Moriggi, Strømsgodset kirke
19.09.2021 Alba Chapman
19.09.2021 Emine Folde Veland
26.09.2021 Elio Saggi
26.09.2021 Kiaan Saggi
26.09.2021 Mikkel Bugge Dimmestøl, Nesset kirke
26.09.2021 Eivind Aanstad Stærnes
03.10.2021 Hedvig Caroline Lobben
03.10.2021 Leon Cheng
03.10.2021 Henrik Trogstad Vråle
10.10.2021 Odin Asbjørnsen Frøyd
10.10.2021 Bo Gautneb
10.10.2021 Louise Marie Kårbø
17.10.2021 Johannes Myhre Christensen
17.10.2021 Åse Næss Danielsen
17.10.2021 Isak Fosså Wesetrud
24.10.2021 Kevin Eliassen, Strømsgodset kirke
24.10.2021 Ebba Linea Lund-Roos
24.10.2021 Benjamin Arthur Nilsen Soløy
24.10.2021 Nathaniel Nordli-Koløy
31.10.2021 Frøya Haagensen Karlsen
31.10.2021 Adrian Lundberg Olavsbråten
31.10.2021 Liam Uhnger Tarnovschi
31.10.2021 Sivert Gjertsen

Vigde
04.09.2021 Helene Ersland og David Maximilian Graatrud
18.09.2021  Veronica Iren Myklebust Steffensen og  

Lars Tore Hansen
25.09.2021 Juliane Glienke og Rune Berge
23.10.2021 Martine Brøyn Størdal og Krister Aasbryn Kasta

FAST GIVERTJENESTE OG ENKELTGAVER
Bragernes menighet har en givertjeneste. Å være med i giver-
tjenesten innebærer at du gir et fast beløp regelmessig, f.eks. 
en gang i måneden. Beløpets størrelse og hvor ofte du ønsker 
å gi, bestemmer du selv.

Bragernes menighets givertjeneste har kontonum-
mer 2220.14.83690. Husk å merke innbetalingen «Giver
tjeneste». Gaver på til sammen kr. 500,- eller mer kan gi 
skattefradrag. Ta kontakt for mer informasjon.

Du kan også gi din gave til Bragernes menighet via Vipps. Søk 
opp ”Bragernes menighet” eller bruk Vippsnr. 123 978 og velg 
hvilket område i menighetens arbeid du ønsker å gi en gave til. 
Både enkeltgaver og faste bidrag kan gis på konto eller Vipps.

Gjennom givertjenesten og enkeltgaver blir du en viktig bidrags-
yter til menighetens arbeid. 

Vi takker for ditt bidrag!         
Hilsen Bragernes menighetsråd

PERSONALNYTT
Kirketjener Bent A. Møller går 1. desember av med pensjon 
etter å ha arbeidet som kirketjener i Bragernes menighet si-
den februar 2011. 
Dette markeres i høymessen 21. november. Vi takker Bent for 
den store innsatsen han har lagt ned i arbeidet i Bragernes 
kirke.

Elsa Thingelstad begynner 6. desember i 50% stilling som 
kirketjener i Bragernes kirke. Hun deler kirketjeneroppgavene 
med Morten L. Strand. Vi ønsker Elsa velkommen i staben!

Prost Kjell Ivar Berger gikk av med pensjon 1. oktober. I peri-
oden frem til ny prost er på plass (trolig første kvartal 2022) er 
Berit Basmo Kvidaland (prosterådgiver/prostiprest) fungeren-
de prost i Drammen prosti.



Denne høsten har vi gleden av å møte 46 nye konfir-
manter i Bragernes menighet. Vi valgte å gjøre leiren 
til en konfirmant-uke i Drammen,i Bragernes kirke. 
Det ble en flott uke på leir i Bragernes kirke. Konfir-
mantene fikk oppleve ulike utfordringer. Vi startet med 
teambuilding der ungdommene ble delt i grupper og 
sammen måtte mestre oppgaver. Senere fikk de under-
visning i kirkens unike historie og salmeskatt. De neste 
dagene ble fylt med undervisning og tur i Drammens-
badet. Vi gikk tur til Spiralen med oppgaveløsning og 
erfarte en kveldsmesse med røkelse og nattverd. 

Hele staben har vært med og bidratt for å fortelle fra 
sine fagområdet for å vise hva vår menighet bidrar 
med. Tusen takk til frivillige og stab som bidro til den-
ne uken. En stor takk til menighetsrådet som har valgt 
å dekke hele konfirmasjonskostnaden i år, på grunn av 
bo-hjemmeleir. Neste år gleder vi oss til å gjenoppta 
vårt faste leirsted i Uvdal. 

22. og 24. oktober hadde vi fortellerkveld for konfir-
mantene. Alle levende lys i kirken var tent og musikken 
fra orgelet spilte svakt idet konfirmantene kommer 

Nytt konfirmantkull! 
inn. De finner hver sin pute på gulvet og delt i grupper. 
Gjennom fire ulike grupper får de en vandring inn i fire 
fortellinger. 

Kantor Jørn Fevang viste dem Bachs liv og hans betyd-
ning kirkemusikken i all ettertid.  Kari H Andersen tok 
oss med inn i Jomfru Marias reise da hun sa ja til å bli 
mor til Guds Sønn. Kirketjener Morten L Strand lærte 
oss fra kirkehistorie, arkitektur og bybrann, og Leif Ha-
gen fortalte om Jørgen Moe, de norske eventyrs samler 
og Bragernes kirkes viktige sokneprest. 

Midtveis var en smakfull overraskelse da kateket Sol 
hadde ordnet pizza og brus til alle. Kvelden ble avslut-
tet med bønnevandring og Herrens velsignelse.  

Det har vært en fin start på tiden sammen med nytt 
kull. Samtidig har det også vært tid for å takke av siste 
del av 2020/2021 årets konfirmantkull. De hadde sin 
konfirmasjonsmesse helgen inn i jubileumsuka! Takk 
for det dere gav gjennom året dere var konfirmanter!   

Vi gleder oss over konfirmantene våre og deres famili-
er. Beste hilsen kapellan Margrete S Johansen. 



Barn, unge og trosopplæring

Siden sist
13 barn fikk sin 4-års bok og 4 barn fikk sin 6-årsbok 
på høsttakkefesten i september. Vi snakket både om 
skapelsen og årstidene og om alt vi kan takke for. 

Mange barn fikk møte kirkerottene Vesle og Fredo i en 
morsom forestilling i Konnerud kirke i november. 

Andre helgen i januar er det Lys Våken samling i kirken 
for 11-12 åringer! Det blir en helg med mange aktivite-
ter, rebusløype, gudstjeneste forberedelser, refleksløy-
pe ute på kvelden og ikke minst overnatting i kirkerom-
met. Temaet gjennom helgen var å være Lys Våken for 
hverandre, for Gud og for jordkloden vår. 

Tårnagenthelg
20. februar kan de som går på 2.trinn være agenter i 
kirken. Søndag feirer vi først gudstjeneste sammen og 
så blir det spennende aktiviteter og tur opp i kirketår-
net.

Trosopplærings kalenderen
8- 9.januar 2022 – Lys Våken samling for 11 og   
12 åringer.

20.februar – Tårnagent samling for 2.klassinger.

19 og 20.mars - Trylling og tro for 10 åringer.  
Samlingen er på Konnerud.

5.april – Kirkens nødhjelps fasteaksjon.  
Alle er velkommen til å delta.

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

Faste samlinger
Søndagsskolen. Noen søndager samles søndagsskolen 
i kirken. 

Babysang. Hver torsdag kl 11:00 og 12:00. Ta med mat-
pakke til lunsj 11:30. Vi møtes vi på menighetshuset. 
Samlingen inneholder sang, musikk og rytmer.

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

Minores: Øver onsdager 16:30-17:10 (5 og 6-åringer)
Gutteaspiranter: Øver onsdager 17:00-17:45 (2-3 trinn)
Jenteaspiranter: Øver torsdager fra 17:00-18:00 (2-4 
trinn)
Jentekoret: Øver torsdager 18:00-19:30 (5-8 trinn)
Guttekoret: Øver onsdager 17:30-19:00 (4.trinn og opp-
over.)
Ungdomskoret: Øver torsdager 19:30-21:30 (9.trinn og 
oppover.)

Vi søker nye frivillige og søndagsskole ledere!
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. 

Under gudstjenesten går søndagsskolen til kapellet til 
en samling for barna. Vi hører en bibelfortelling, teg-
ner, leker og prater. Vi søker flere søndagsskole lærere 
som kunne tenke seg å lede disse samlingene. Er du 
interessert - ta kontakt med Sol Vråle. 

Kontakt
Ansvarlig for barn, unge og 
trosopplæring er kateket 
Sol Trogstad Vråle. e-post: 
sv455@kirken.no 

Bruk det  mystiske tårn
agentalfabetet til å tyde 
den hemmelige meldingen:
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Hva har skjedd siden sist …

Avskjedsgudstjeneste med prost Kjell Ivar Berger.

Også arbeidsstua er i gang igjen denne høsten.

Ordinasjon av Ellen Sæle Hansen, som var i 
praksis hos oss i vår.

Familiemesse med jentekoret.

Misjonskveld med nytt fra Anafora og 
Anastasia i Egypt.

Misjonskveld med loddsalg.
Babysangen er i gang igjen hver 
torsdag på menighetshuset.

Også denne 
høsten har 
babysangen 
i Bragernes 
menighet vært 
på besøk på 
Losjeplassen bo- 
og servicesenter.

Det er en stor glede at det er ekstra 
mange dåp denne høsten.

Hveragsmessene holdes hver 
tirsdag kl. 12.00 i Bragernes kirke.

Konfirmasjon høsten 2021.



Markering av Drammen Pride.

Drammen filatelistklubb 
har lansert et eget 

frimerke i anledning 
Bragernes kirkes 
150-årsjubileum.

Jubileumsutstillingen i forbindelse 
med kirkens 150-årsjubileum. 

Utstillingen er satt sammen av 
Torkild Alsvik og Bjørg Juriks.

Jubileumshøymesse i anledning 
Bragernes kirke 150 år.

Før guttekorets 
forestilling i 
Fredrikstad 
domkirke.

Kirkekaffe på kirkebakken etter jubileums-
høymessen.

Barnetegninger fra elevene ved 
Bragernes skole i forbindelse med 

jubileet.

Denne supre gjengen organiserte årets 
TV-aksjon på Bragernes.

Biskopen på jubileumshøymessen.

Utstilling av kirketekstiler i forbindelse 
med kirkens 150-årsjubileum.

Fra forestillingen Jenta uten 
hender i Fredrikstad domkirke.

Halloween-overraskelse for 
guttekoret på bussen hjem fra 

Fredrikstad domkirke.

Ordfører Monica 
Myrvold Berg deltok 
i jubileumsfeiringen 
og inviterte til 
mottakelse på 
rådhuset.

Bragernes 
barokk hadde 
urfremføring 
av nyskrevet 
musikk av 
Herman 
Vogt under 
jubileumsuken.



November
Lørdag 27. november
10.30 – 15.00 Adventsmarked i menig-
hetshuset. Salg av små julekrybber, 
ikonkort, håndarbeider, hjemmebakte 
kaker mm. Juleverksted for barn, ut-
lodning, tombola og korsang.

11.30 Åpning av julekrybben utenfor 
kirken. Sang ved jentekoret og gutteko-
rets aspiranter.

Søndag 28. november. 1. søndag i 
 Adventstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan 
Margrete Schmidt Johansen, sokne-
prest Per Erik K. Brodal, kantor An-
ders Eidsten Dahl, kirketjener Morten 
L. Strand, Anne Stine Dahl, cello, og 
 Ingeborg Soot, mezzosopran. Takkoffer 
til egen menighet.

19.00 Adventsfestivalens åpningskon-
sert. Messias av G. F. Händel. Solister: 
Eldrid Gorset, sopran, Sunniva Fevang, 
mezzo, Mathias Gillebo, tenor, Magnus 
Kjelstad, bass. Orkester. Bragernes 
kantori, ungdomskoret, herrestemmer 
fra guttekoret, dir. Jørn Fevang. Bill. på 
checkin.no og v/inngang. Barn under 
12 år og ledsager med bevis fri entré. 
kr. 350 og 250, avhg. av plassvalg.

Tirsdag 30. november
12.00 Hverdagsmesse. Adventsmusikk 
fra barokken.

19.30 Konsert med Hokksund manns-
kor. Bill. kr. 300 ved inngangen.

Desember
Onsdag 1. desember
08.15 Morgenbønn

21.00 i St. Laurentius katolske kirke. 
Gregoriansk bønn før natten. Medlem-
mer av Bragernes kantori.

Torsdag 2. desember
12.00 Middagsbønn

Fredag 3. desember
11.00 – 13.00 Formiddagstreff i menig-
hetshuset. Eli-Sofie Thorne forteller 
om gamle juletradisjoner. Fellesskap, 
formiddagsmat, kaffe og kake, utlod-
ning, sang og andakt.

20.00 Konsert med koret Cantus. Bill. 
på checkin.no: kr. 300 ordinær/265 
honnør 67 år eller honnørkort (1 pr. 
kort)/200 student/185 under 18 år.

Lørdag 4. desember
13.00 Orgelkonsert. Olivier Messiaens 
Ni meditasjoner over «Jesu fødsel», 
«La Nativité du Seigneur». Anders 
Eidsten Dahl, orgel. Tekstmeditasjoner 
ved Per Erik Brodal. Fri entré.

Søndag 5. desember 2. søndag i 
 Adventstiden
11.00 Høymesse på 
menneskerettighetsdagen. Dåp. 
Konfirmantene deltar. Deltakelse fra 
Amnesty. Kapellan Margrete Schmidt 
Johansen, kateket Sol Trogstad Vråle, 
kantor Jørn Fevang, kirketjener Morten 
L. Strand. Takkoffer til Amnesty.

17.00 Lysmesse. Bragernes kirkes Mino-
res, jenteaspirantkor og gutteaspirant-
kor. Syngespillet «Til Betlehem» av 
Kjell Ivar Berger og Jørn Fevang. Sofija 
Pavlovic, fiolin og kantor Beate Strøm-
me Fevang. Kapellan Margrete Schmidt 
Johansen. Takkoffer til Bragernes jule-
krybbe. Fri entré.

19.00 Konsert. Drammens Damekor. 
Dir. Marija Pavlovic, solister Cecilie 
Schilling og Iryna Matviichuk. Gjestekor: 
Drammens Mannskor og Mannskoret 
Barden med Iryna Matviichuk, dir., So-
fija  Pavlovic, fiolin, Galina Trintsoukova, 
 klaver og orgel. Fri entré.

Mandag 6. desember
19.00 Konsert med Megabandet. Bill. kr. 
200 ved inngangen.

Tirsdag 7. desember
12.00 Hverdagsmesse. Adventsmusikk 
fra barokken.

19.00 Christmas Carol Service. Chaplain 
The Revd. Canon Joanna Udal og orga-
nist/choirmaster John Chapman fra St. 
Edmund’s Church.

Onsdag 8. september
08.15 Morgenbønn.

21.00 i St. Laurentius katolske kirke. 
Gregoriansk bønn før natten. Medlem-
mer av Bragernes kantori.

Torsdag 9. desember
12.00 Middagsbønn

19.30 Te Deum Laudamus! Konsert med 
Bragernes kirkes ungdomskor, jentekor, 
guttekor, kantori og Trio Vario: Julia 
Gusek, sopran, klokkespill, Astrid G. 
Marvik, bukkehorn, klarinetter, Monica 
M. Døsen, piano, Jon Martin Høie, orgel/
klaver, Eirik Krokfjord, baryton, Magnus 
Aa. Oseth, trompet, dir. Beate Strømme 
Fevang og Jørn Fevang. Uroppførelse av 
Te Deum av Jørn Fevang, skrevet til kir-

AKTIVITETSKALENDER
27. november 2021 – 28. februar 2022

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 98 91 00.

Dato for oppstart av knøtteklubb annonseres senere. 

Vær oppmerksom på at det kan bli endringer i programmet. Følg med på menighetens nettsider, 
oppslagstavler, Facebook, Instagram og abonnér gjerne på «Bragernes kirkepost», menighetens 

elektroniske informasjonsbrev som sendes ut hver uke. Påmelding: post.drammen@kirken.no.
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kens 150-års jubileum. Bill. på checkin.
no, på menighetskontoret og ved inng.: 
kr. 200 og 100, avhg. av plassvalg. Barn 
under 12 år og ledsager med bevis fri 
entré.

Lørdag 11. desember
19.00 Konsert. Drammen Symfoni-
orkester. Per Kristian Skalstad, diri-
gent, Lydia Hoen Tjore, sopran. 
Bill. kr. 250/barn/studenter kr. 150.

Søndag 12. desember 3. søndag i 
 Advent
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Per 
Erik K. Brodal, kantor Beate Strøm-
me Fevang, solist Ingeborg Soot, 
kantor Jørn Fevang, kirketjener Elsa 
 Thingelstad. Takkoffer til Kirkens By-
misjon Drammen

20.30 Konsert «Vår jul». Maria Arredon-
do, Torstein Sødal, Christian Ingebrigt-
sen, Gaute Ormåsen, Tine Ting Helseth 
og Øystein Lund Olafsen. Bill.: ticket-
master.no kr. 500/300 ekskl. avgift.

Mandag 13. desember Luciadagen
19.00 Konsert. St. Hallvard videregåen-
de skole, musikk, dans og dramalinjen. 
Bill. kr. 250, kr. 100 (elev/student). 

Tirsdag 14. desember
12.00 Hverdagsmesse. Adventsmusikk 
fra barokken. 

17.30 og 20.30 Konsert «Seine Natt 
Desember 21» med Trygve Skaug. Bill. 
på eventim.no kr. 485 inkl. avg.

Onsdag 15. desember
08.15 Morgenbønn

11.00 Barnehagegudstjeneste. Sok-
neprest Per Erik K. Brodal, kapellan 
 Margrete Schmidt Johansen.

18.00 Konsert «Deilig er jorden». Rein 
Alexander, Anita, Christine og Marie. 
Bill. på ticketmaster.no. kr. 515 inkl. 
avgift, ledsager med gyldig ledsager-
bevis kr. 20.

21.00 i St. Laurentius katolske kirke. 
Gregoriansk bønn før natten. Medlem-
mer av Bragernes kantori.

Torsdag 16. desember
10.00 Skolegudstjeneste med Øren sko-
le. Sokneprest Per Erik K. Brodal.

12.00 Middagsbønn

Fredag 17. desember
09.00 Skolegudstjeneste med Brager-
nes skole. Kapellan Margrete Schmidt 
Johansen.

18.00 Konsert med Helene Bøksle. 
Bill. på ticketmaster.no kr. 530 inkl. 
avgift, ledsager med gyldig ledsager-
bevis kr. 20. 

Lørdag 18. desember
19.00 Konsert med Chris Medina, Pernil-
le Øiestad, Eirik Næss & Lars Støvland
Bill. kr. 395,- / stud. kr. 250,- / u. 16 år 
kr. 150,- på via tickio.com

Søndag 19. desember 4. søndag i 
 Advent
11.00 Høymesse med «De ni lesnin-
ger». Dåp. Kapellan Margrete Schmidt 
Johansen og kantor Jon Martin Høie, 
kirketjener Morten L. Strand. Ingeborg 
Skarre Stensland, mezzosopran, Eivind 
Holmboe Leifsen, saksofon. Takkoffer 
til egen menighet.

17.00 Konsert «Stille Natt. Hellige 
natt». Alexander Rybak, Ingrid Berg 
Mehus, Maria Haukaas Mittet, Hans 
Marius Hoff Mittet og Rune Larsen med 
musikerne Tove Kragset og Bernt-Rune 
Stray. Bill. på ticketmaster.no kr. 515 
inkl. avgift.

Mandag 20. desember
13.00 Skolegudstjeneste med Børre-
sen skole. Kapellan Margrete Schmidt 
 Johansen.

Tirsdag 21. desember
12.00 Hverdagsmesse. Adventsmusikk 
fra barokken.

18.00 Konsert «Julenatt». Wenche 
Myhre, Jørn Hoel og Emil Solli- Tangen 
med musikerne Frøydis Grorud og 
Trond Lien. Bill. på ticketmaster kr. 515 
inkl. avgift.

Onsdag 22. desember
08.15 Morgenbønn

21.00 i St. Laurentius katolske kirke. 
Gregoriansk bønn før natten. Medlem-
mer av Bragernes kantori.

Torsdag 23. desember
12.00 Middagsbønn. 

23.00 Midnattskonsert. «Et incarnatus 
est!» Julen synges inn. Bragernes kirkes 
solistensemble, Birgitte Stærnes, fiolin, 
Jon Martin Høie, orgel, Jørn Fevang, dir. 
Bill. på checkin.no og ved inngang 
kr. 300, med studentbevis kr. 100, led-
sagere med gyldig bevis fri entré.

Fredag 24. desember Julaften
12.00 Julaftensgudstjeneste på 
 Hamborgstrøm bo- og servicesenter. 
 Kapellan Margrete Schmidt Johansen.

12.00 Julaftensgudstjeneste på Losje-
plassen bo- og servicesenter. Sokneprest 
Per Erik K. Brodal.

13.45 Julaftensgudstjeneste. Jente-
aspirantkoret og gutteaspirantkoret, 
 menighetens ansatte. 
15.00 Julaftensgudstjeneste. Gutteko-
ret, solist Sunniva Fevang, menighetens 
 ansatte. 
16.15 Julaftensgudstjeneste. Jentekoret 
og ungdomskoret, solist Ingeborg Soot, 
menighetens ansatte.
Alle tre gudstjenester: Magnus 
 Aannestad Oseth, trompet. Takkoffer til 
NMS og Kirkens Nødhjelp.

Lørdag 25. desember Juledag
11.00 Høytidsmesse. Dåp. Sokneprest 
Per Erik K. Brodal, kapellan  Margrete 
Schmidt Johansen, kantorer Jørn 
Fevang, Beate Strømme Fevang,  Hannah 
Agnethe Pold, solist. Takkoffer til menig-
hetens misjonsprosjekt i Egypt.

Søndag 26. søndag desember 
2. juledag
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Per 
Erik K. Brodal, kantor Jørn Fevang, solist 
Sakarias Fredriksen Tranvåg. Takkoffer 
til Stefanusalliansen.

Tirsdag 28. desember
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 29. desember 
08.15 Morgenbønn

Torsdag 30. desember
12.00 Middagsbønn

Fredag 31. desember Nyttårsaften
23.00 Midnattsmesse. Kapellan Margrete 
Schmidt Johansen, kantor Jon Martin Høie

Januar 2022
Lørdag 1. januar Nyttårsdag
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan Margrete 
Schmidt Johansen og kantor Jon Martin 
Høie. 

Søndag 2. januar Kristi Åpenbaringsdag
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Per 
Erik K. Brodal og kantor Anders Eidsten 
Dahl.

Tirsdag 4. januar
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 5. januar
08.15 Morgenbønn



Torsdag 6. januar 
12.00 Middagsbønn

Søndag 9. januar. 2. søndag i 
Åpenbaringstiden
11.00 Familiemesse. Dåp. Lys Våken. 
Markering Klimafestivalen. Kapellan 
Margrete Schmidt Johansen, kate-
ket Sol Trogstad Vråle, kantor Beate 
Strømme Fevang og Jørn Fevang.

15.30 Åpning av utstillingen «Kloden 
vår». Drammenskunstnerne Darek 
Adamski, Maria Mercedes Gomez 
Brekke, Silje Holst, John Erik Johnsen, 
Oddmund Raudberget og Ragnar Steen. 
Utstillingen inngår i årets «Klimafesti-
val §112» og henger t.o.m. 23. januar. 
Åpningstider som for Åpen kirke.

Tirsdag 11. januar
12.00 Hverdagsmesse

18.00 – 20.00 Stille kveld
19.30 Kveldsbønn med nattverd

Onsdag 12. januar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 13. januar
12.00 Middagsbønn

Lørdag 15. januar
13.00 Barokkmusikk for orgel og or-
kester. Sammensatt orkester og or-
ganistene Jon Martin Høie og Anders 
Eidsten Dahl. Fri entré.

Søndag 16. januar. 3. søndag i 
Åpenbaringstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest 
Per Erik K. Brodal og kantor Beate 
 Strømme Fevang.

16.00 Markering av trafikkofrenes dag 
på Bragernes torg.
16.40 Gudstjeneste med markering 
av trafikkofrenes dag. Sokneprest Per 
Erik K. Brodal. Biskop Jan Otto Myrseth 
deltar.

Tirsdag 18. januar
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 19. januar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 20. januar
12.00 Middagsbønn

Søndag 23. januar 4. søndag i 
Åpenbaringstiden 
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Per 
Erik K. Bodal og kantor Jon Martin Høie

Mandag 24. januar: 19.00 – 21.00 
Drammen kirkeforum. Klimautfordrin-
gene og kirkens engasjement. Biskop 
em. Atle Sommerfeldt. Mer info kom-
mer.

Tirsdag 25. januar
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 26. januar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 27. januar
12.00 Middagsbønn

20.45 Evensong med ungdomskoret

Fredag 28. januar
11.00-13.00 Formiddagstreff i storsa-
len. Fellesskap, formiddagsmat, kaffe 
og kake, utlodning, sang og andakt.

Søndag 30. januar 5. søndag i Åpenba
ringstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan 
 Margrete Schmidt Johansen og kantor 
Jørn Fevang.

Februar
Tirsdag 1. februar
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 2. februar Kyndelsmesse
08.15 Morgenbønn

Torsdag 3. februar
12.00 Middagsbønn

Lørdag 5. februar
13.00 Orgelhalvtime ved elever fra mu-
sikklinjen, St. Hallvard videregående 
skole. Fri entré.

14.00 – 17.00 Drop-in dåp.

Søndag 6. februar Kyndelsmesse 
 Samefolkets dag
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest 
Per Erik K. Brodal og kantor Anders 
 Eidsten Dahl

Tirsdag 8. februar
12.00 Hverdagsmesse

18.00 – 20.00 Stille kveld.
19.30 Kveldsbønn med nattverd.

Onsdag 9. februar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 10. februar
12.00 Middagsbønn

Søndag 13. februar Såmannssøndag
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan 
 Margrete Schmidt Johansen og kantor 
Jørn Fevang

Tirsdag 15. februar
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 16. februar
08.15 Morgenbønn

Torsdag 17. februar 
12.00 Middagsbønn

Søndag 20. februar Kristi forklarel
sesdag. Verdens dag for sosial rettferd
11.00 Familiemesse. Dåp. Jente,- og 
gutteaspirantene framfører synge-
spillet Mannen i treet. Tårnagenter. 
 Sokneprest Per Erik K. Brodal, kate-
ket Sol Trogstad Vråle, kantor Beate 
Strømme Fevang og Jørn Fevang.   

Tirsdag 22. februar
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 23. februar
08.15 Morgenbønn
18.15 Evensong med guttekoret

Torsdag 24. februar
12.00 Middagsbønn

Fredag 25. februar
11.00-13.00 Formiddagstreff i storsa-
len. Fellesskap, formiddagsmat, kaffe 
og kake, utlodning, sang og andakt.

Lørdag 26. februar
13.00 Orgelhalvtime ved kirkemusikk-
studenter ved Norges musikkhøgskole. 
Fri entré.

Søndag 27. februar Fastelavnssøndag
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan 
 Margrete Schmidt Johansen og kantor 
Jon Martin Høie.

Allehelgenskonserten med ungdoms koret 7.november var ikke i sam-
arbeid med  Buskerud Begravelsesbyrå, slik det sto i  forrige utgave av 
Kirkeposten.

Konserten ble arrangert i sam-
arbeid  med  Avskjed Begravelse 
og med støtte fra  Drammen 
 kommune.10



BILLETTER PÅ TICKETMASTER.NO
HAVET

Alexander Rybak ✶ Rune Larsen ✶ Ingrid Berg Mehus 
Maria Haukaas Mittet ✶ Hans Marius Hoff Mittet 

BRAGERNES KIRKE  SØNDAG 19. DESEMBER KL 17.00

Stille Natt Hellige Natt

Deilig er jorden
«Deilig er jorden» har vært min fa-
voritt-julesalme siden barneskolen. 

Når vi avslutter med deilig er jor-
den i kirken på julaften, da starter 
julen skikkelig for meg. Og så 
 elsker jeg Bragernes kirke sin 
 variant med trompetinnslag. Det 

setter en helt spesiell høytidelighet over det hele. Det er 
også en salme som en fullsatt kirke faktisk synger med på, 
noe som viser et fellesskap rundt det høytidelige. 

Jeg liker både melodien, teksten og måten den bygger seg 
opp på, og synes salmen inneholder livets viktigste elemen-
ter. Kjærlighet, fred, liv, død og frelse. 

I det digitale og hyppige nyhetsbildet med ting som er trist 
og skremmende. Hverdagens samfunn som skaper ulikheter 
og et evig tidspress, da kan vi fort glemme alt det fine blant 
oss. Både det som spirer og gror i skaperverket rundt oss, 
og smilene og varmen fra våre medmennesker. 

Når jeg hører deilig er jorden i juletiden, kan jeg lukke øyne-
ne, og kjenne på akkurat det, at jorden faktisk er deilig. At 
selv om livet ikke alltid er slik man skulle ønske, er det lov å 
fryde seg, og kjenne på sin indre fred. 

Min salme er

Elsa Thingelstad

Englene sang den
Først for markens hyrder;
Skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden! 
Menneske, fryd deg.
Oss er idag en Frelser født.

Den minner meg på at tiden er dyrebar, at tiden kommer, 
men også at tiden går ut. At noen har vært her før oss, og 
at noen vil komme etter oss, og at vi må være der for hver-
andre, og ta vare på hverandre. 

Den forteller meg at jorden er ikke vårt endelige bestem-
melsessted, men at vi skal vandre mot himmelen. For til 
syvende og sist er vi kanskje alle hyrder her på jorden, og 
pilgrimmer omgitt av glade toner når vi en dag går ut av 
 tiden…  og til paradis med sang.

Deilig er jorden,
Prektig er Guds himmel,
Skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre 
riker på jorden
Går vi til paradis med sang.

Tider skal komme,
Tider skal henrulle,
Slekt skal følge slekters gang;
Aldri forstummer 
tonen fra himlen
I sjelens glade pilgrimssang!

Norsk salmebok 2013, nr. 48
Tekst: B. S. Ingemann 1850

Melodi: fra Breslau 1842



Det er ikke mange kvinner som har fått gater opp-
kalt etter seg i bydelen vår. Men en kvinne hadde stor 
innflytelse da hun levde, og hun huskes fortsatt av 
alle som er interessert i mat og matlaging - og det er 
 Hanna Winsnes.

Hanna Winsnes gate er en villagate 
på Toppenhaug mellom Strøtvetvei-
en og Lammersgate, og den krysser 
Tord Pedersens gate. Gaten fikk 
navnet sitt i 1929.  Gatenavnkomiteen 
hadde foreslått å kalle den gaten 
som fikk Tord Pedersens gate, for 
Hanna  Winsnes gate. Men borger-
mesteren foreslo å bytte om de to 
navnene da han mente at Tord Pe-
dersen fortjenester for byen vår var 
større.  Dermed fikk han en lang 
gate oppkalt etter seg, men Hanna 
Winsnes måtte nøye seg med en mer 
beskjeden gate. Noe som vi i ettertid 
kan beklage!

Hanna Winsnes (1789-1872) ble født 
på Bragernes i Drammen, og hun var 
datter av byens borgermester Hans 
Strøm. Faren døde da Hanna var ti år 
og hun flyttet med moren til Køben-
havn. Moren døde fem år senere.

Hanna vendte tilbake til hjembyen 
der hun noen år var husbestyrerinne 
hos sin søster.  Hanna fikk lite for-
mell utdannelse, men hun var vitebe-
gjærlig og leste det hun kom over. 

Hanna giftet seg med presten Paul Winsnes i 
 Bragernes kirke i Drammen i 1817. De fikk i alt 8 barn 

sammen, og familien flyttet flere ganger til prestegår-
der på Østlandet. Lengst bodde de i  Tanum prestegård 
ved Larvik og Vang på  Hedemarken. 

På prestegårdene var det stor hus-
holdning, og mange som skulle ha 
mat; familien, gjester og tjeneste-
folk. Hanna mente at kunnskap var 
veien til et godt liv, og det var viktig 
for henne at unge kvinner lærte hus-
holdningsfaget skikkelig. Hun skrev 
derfor  «Lærebog til de forskjellig 
grener av husholdningen» i 1845 - en 
bok som ble utgitt i mange utgaver 
og   trykt i mange opplag. Hun skrev 
også en bok for fattige familier og for 
«tarvelige» husmødre. 

Hanna Winsnes var en produktiv 
forfatter. Hun skrev underholdnings-
romaner under pseudonymet Hugo 
Schwartz, og under eget navn gav 
hun blant annet ut en katekisme på 
vers, og eventyrboken «Aftenene på 
Ekelund». Skildringen av «Ekelund» 
er sterkt inspirert av Austad gård ved 
Drammen.

Selv om Hanna forlot Drammen 
1817, hadde Drammen en stor plass 
i hjertet hennes, og hun kunne aldri 
«Bli glad en dag i noen annen by enn 
Drammen, den skjønneste by i Nor-
ges land, ja i verden» skriver Zinken 
Hopp i boka «Hanna  Winsnes, dikter 
og kokk.

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

Av Berit Barre

Bragernes kirkes ungdomskor sin juleplate «Colours of christmas» er nettopp sluppet! 

Den ligger allerede ute på spotify, og selges som «fysisk» CD plate på adventsmarkedet,  
i kirken framover mot jul og på menighetskontoret.

Kanskje dette blir årets julegave.

Kr. 150, pr. CD.

Julegavetips:
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STOPP! LAPP! REPARER! 
I dette nummeret vil vi slå et slag 
for å reparere klær og tekstiler! Kle-
sindustrien er en av verstingene på 
CO2-utslipp, og for hvert nye plagg vi 
kjøper bidrar vi til ytterligere utslipp! 
Derfor er det et veldig godt klimatil-
tak å ta vare på de klærne vi har, og 
å ha dem lengst mulig. Det er viktig 
å behandle klærne forsiktig, vaske 
dem skånsomt (og ikke for ofte!) og 
vedlikeholde dem godt. Men selv om 
vi er forsiktige, så kan mange klær gå 
i stykker etter hvert. De blir tynnslitte, sømmer går opp 
og det blir hull på knær og albuer. Da kan vi reparere 
dem!

Der mange måter 
å reparere klær på. 
Man kan gjøre det 
tilnærmet usynlig, 
Og i mange tilfel-
ler er det kanskje 
det peneste. Men 
det kan også være 
ganske fint med 
synlig reparasjon. 

Hvis du stopper sokken i en annen farge, så kan det 
være en fin kontrast, og et tydelig vitnesbyrd om at 
denne sokken ville noen ta vare på. Man kan også sy på 

en lapp (klippet fra avlagte klær som 
ikke lenger lar seg reparere) eller bro-
dere et lite motiv over hullet. Når man 
reparerer et plagg får det ny verdi, både 
fordi den varer lenger, og fordi den har 
fått en ny historie. Når reparasjonen er 
synlig blir også historien synlig. Nå har 
det nærmest blitt en trend å brodere 
blomster over hull og reparere jeans 
med den japanske syteknikken Sashi-
ko. Søk gjerne etter tips og råd på nett, 
det er mange flinke der ute, som vi kan 
bli inspirerte av.

Hva trenger vi for å reparere klær? Nål og tråd, gjer-
ne en stoppesopp, 
brodergarn, tynn 
ulltråd (til ullklær), 
avlagte klær (til 
lapper) og god fan-
tasi. Har du i tillegg 
symaskin, så blir 
mulighetene flere!

Julegavetips: 
Er du god på å re-
parere klær? Kanskje du kan gi bort gavekort på repa-
rasjon i julegave til noen som ikke har tid til å reparere 
selv? Eller kanskje skal vi i menigheten invitere til en 
stoppekveld, der vi reparerer klær sammen? Følg med, 
så kanskje dukker det opp noe.

Christmas Carol Service tirsdag 
 7.desember kl.19.00 i Bragernes kirke.
Drammen Ladies Guild vil gjerne få takke Den norske kirke 
og Den Anglikansk kirke St. Edmunds Church i Oslo, for 
godt samarbeid helt siden 1968. Vi vil samtidig få gratu-

lere Bragernes kirke med 
150-årsjubileet.
Vi gleder oss til å arrangere 
The Carol Service igjen. The 
Reverend, Joanna Udal, 
organist/choirmaster, John 
Chapman, med kor deltar. 
Sogneprest Per Erik K. Bro-
dal vil også delta. Bildene 
er fra Strømsø kirke, hvor vi 
holdt vårt 50-årsjubileum.
Alle som er glad i å synge 
engelske julesalmer og som 

kommer i julestem-
ning av å høre jule-
evangeliet bli lest, er 
hjertelig velkommen.

En varm hilsen og en 
velsignet advent og 
julehøytid.
D.L.G. v/ Kaye  
Westeng.

Utstillingen «Kloden vår»  
9 – 23 januar 2022
Søndag 9 januar kl 1530 er det offisiell åpning av ut-
stillingen «Kloden vår».

Her viser de seks 
anerkjente Dram-
mens-kunstnerne 
Darek Adamski,  
Maria Mercedes 
Gomez Brekke, 
 Silje Holst, John 
Erik Johnsen, 
 Oddmund Raud-
berget og Ragnar 
Sten sine arbeider i 
kirkerommet.

Utstillingen inngår 
i årets «Klimafesti-
valen §112» og blir 
hengende oppe fra 
9- 23 januar 2022.

Åpningstidene er 
samme som for 
Åpen kirke.

Velkommen 
 innom!

Fra venstre: Oddmund Raudberget, Maria 
Mercedes Gomez Brekke, Darek Adamski, 
John Erik Johnsen, Ragnar Sten. Silje 
Holst var ikke til stede da bildet ble tatt.
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BLÅRESEPTVARER
inkontinens, stomi,  
ernæring, kateter

Gratis hjemkjøring!

Tlf: 32 80 80 80 • Rosenkranzgata 11, Drammen

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

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

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

Støtt våre annonsører - de støtter oss

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

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
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Optika AS
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TORGET VEST – 3019 DRAMMEN
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VIL DU STØTTE OSS MED EN ANNONSE?
Ta kontakt med Hanna Moen på hm855@kirken.no. 
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Menighetsstaben

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

Funt. prost 
BERIT BASMO 
KVIDALAND 
bk729@kirken.no 
tlf. arbeid 32 98 91 13

Kantor 
ANDERS E. DAHL
ad562@kirken.no
mobil: 97 65 47 72

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

Kirketjener 
ELSA THINGELSTAD
et578@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

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
tlf. arbeid 32 98 91 83

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

Bragernes menighet:
Menighetskontoret er er vanligvis betjent 
mandag til torsdag kl 10.00 – 13.00

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  
Epost: post.drammen@kirken.no

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

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

Sentralbord: 32 98 91 00 – åpent hverdager kl. 09.0015.00.

ANDRE AKTIVITETER
I tillegg til høymesser, konserter og andre åpne 

arrangementer er det en rekke tilbud som er tilpasset 
spesielle aldersgrupper og interesser.

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

Knøtteklubben: starter opp så snart smittesituasjonen tillater det.
 Kontaktperson: Kateket Sol Trogstad Vråle 

Guttekorets aspiranter: For gutter i 2.og 3. klasse 
Onsdag 17.00 – 17.45 

Kontaktperson: Jørn Fevang

Guttekoret: Fra 4. klasse og oppover 
Onsdag 17.30 – 18.50 

Kontaktperson: Jørn Fevang

Kantoriet (voksne) 
Onsdag kl. 19.00 – 21.15 

Kontaktperson: Jørn Fevang 

Bragernes kirkes minores er et kor for 5-6-åringer. 
Onsdag 16.30 – 17.10 

Kontaktperson: Beate Strømme Fevang 

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

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

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

Kontaktperson: Beate Strømme Fevang 

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

Kontaktperson: Kirsten Motzfeldt



Når vi tar bort all innpakning, glitter og stas, 
er det et veldig enkelt bilde som gjenstår 
som selve julens hjerte: et sårbart spe-
barn født inn i en natt så klar og kald, 
i en krybbe i en stall. Det er et kraft-
fullt bilde også på vår sårbarhet. 

For en tilfeldig forbipasserende må 
det ha sett ganske hverdagslig ut, 
men for de første som kom på bars-
elvisitt, ble det klart at det var selve hå-
pet som var født til jord. 

Det skjedde så umerkelig og stille. Gatene var for-
latt og vertshusene overfylte. Ingen opptog og fyrverkeri 
for den lille. Men englene, Guds egne budbærere, var 
der og lyste opp den mørke vinternatten. 

Meteren er blitt et velkjent begrep gjennom koronatiden. 
Av omsorg for hverandre har vi måttet holde avstand, og 
helseministerens metermål ble flittig brukt som en vei-
leder og et symbol på smittevernet. Nå kan vi heldigvis 
slippe andre nærmere inn på livet og tillate oss både et 
håndtrykk og en klem når det faller naturlig. 

Denne juletiden erstattes meteren av en halvmeter. 
Julenattens håpstegn er en halvmeter av kjøtt og blod, 
av myk og naken hud som  appellerer til all vår omsorg 
og nærhet og kjærlighet. Når Gud lar seg føde inn i vår 

verden, så kommer han på nøyaktig samme 
måte som da alle vi andre begynte vår 

livsvandring. 

Det var en uventet vending for alle 
som håpet at Gud skulle gripe inn og 
gjøre vei i vellinga for sitt eget under-
trykte, okkuperte folk. I stedet for å 
komme som hærfører for en mektig 

armé, kom han som en ydmyk og sår-
bar tjener. 

Men etter hvert forstod vi at denne fødse-
len er bekreftelsen på at Gud holder sine løfter. 

Profetene hadde flere hundreår tidligere snakket om et 
barn som skulle fødes og være Freds fyrsten og tegnet 
på Guds nærvær midt i all sorg og frykt og smerte og 
ensomhet. 

Også denne julen utfordres vi til å elske slik Gud elsker, 
dele slik Gud deler, være nær hos hverandre og hos de 
som trenger omsorg og trøst slik Gud etter sitt løfte er 
nær hos oss i all vår nød. Vi kan omfavne det sårbare, 
nyfødte barnet i Betlehem ved å omfavne de som er ut-
satte og nakne i dagens verden. 

Slik kan håpet leve videre og julegleden spres.

Biskop Jan Otto Myrseth

En halvmeter med håp


