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Sammen er vi kirke
Forsiden på denne utgaven av Kirkeposten 
er på ingen måte helt tilfeldig valgt. Jeg 
vet ikke hva du legger merke til først på 
bildet, men om du holder bildet ganske 
nært, vil du se en tilsynelatende rotete 
kollasj av små bilder bestående av enkelt
personer.  Holder du derimot bildet litt på av
stand, vil du se at kollasjen av små bilder danner 
et større bilde av Bragernes kirke.

Vi er heldige som har et fantastisk kirkerom. Det tro
ner majestetisk over torget og danner det velkjente 
og mye brukte bildet av Drammen sentrum: torget, 
tårnbygningene og kirken i midten. Også innsiden av 
kirken er vakker – med nygotiske søyler og buer, et 
høyt tak, glassmalerier, altertavle, orgler, ikoner og 
mye mer. Og her i dette hellige rommet skjer det noe 
viktig og livsforvandlende hver søndag og flere ganger 
gjennom uken: møtet mellom det hellige og oss, møtet 
mellom Gud og mennesker. Dette er Kirken: kirkerom
met og samlingen om Ordet og sakramentene (dåpen 
og nattverden).

Samtidig er Kirken også et byggverk av levende stei
ner, mennesker, deg og meg. Og i dette byggverket har 
hver og en av oss en plass som er vår. Uten den enkel
te av oss mangler det noe viktig. Uten den enkelte av 
oss er ikke kirken den samme.

I 1. Korinterbrev skriver Paulus om dette: Dere (Kir
ken) er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. 
Paulus utbroderer bildet ved å vise til at alle de uli
ke delene av kroppen er nødvendige og viktige. Alle 
delene har sine viktige egenskaper og oppgaver. Noen 
synes godt, andre ikke. Noen oppgaver er tilsynelaten
de store og andre mindre. Men alle delene er viktige 
for helheten og for at alt skal fungere. Paulus sier 
også noe om at Gud har gitt oss ulike nådegaver eller 
egenskaper som vi kan bidra med i fellesskapet. Og 
alle trengs.

Slik er det også med den delen av Kirken som 
vi kjenner som Bragernes menighet. Her er 

alle oppgaver og deler viktige for at hel
heten skal fungere. Her trengs det ulike 
mennesker med forskjellige oppgaver for 
at vi skal være Kirke og leve ut Jesu kall 
og oppdrag til oss. Her har også du en vik

tig plass i det store fellesskapet. Her kan du 
bidra med deg og dine egenskaper, slik at vi 

sammen kan være Kirke i tjeneste for våre med
mennesker både i lokalsamfunnet og andre steder, og 
gjennom dette gi Gud ære. 

I år feirer vi frivillighetens år. Og dette er en god an
ledning til å minne oss alle om at å være Kirke ikke er 
en jobb de ansatte tar seg av, men en tjeneste vi står 
i sammen som frivillige og ansatte – med ulike egen
skaper og oppgaver. Uten frivillige ville det ikke vært 
noen kirke slik vi kjenner den. 

I dag bidrar frivillige på mange ulike måter i menig
heten: gudstjenesteverter som tar imot de som kom
mer til gudstjenesten, kirkeverter i åpen kirke, de som 
ber for menigheten, de som går med Kirkeposten, 
medlemmer av menighetsråd og andre råd og utvalg, 
klokkere og tekstlesere i gudstjenester, kormedlem
mer, kakebakere, medhjelpere ved ulike arrangemen
ter i kirken og på menighetshuset, de som hjelper til 
med julekrybben eller Kirkeparken, de som bidrar 
økonomisk til menigheten, de som går på besøk eller 
tar en telefon til noen som trenger en prat, de som le
der samtalegrupper og bibelgrupper, faddere eller alle 
de som på ulike måter er der for sine medmennesker. 
Jeg nevner noen her, men dette er ingen uttømmende 
oversikt. Det finnes mange flere tjenester og oppgaver.

Du, dine egenskaper og ditt bidrag er en viktig del av 
det å være Kirke her på Bragernes og Øren. Hva vil du 
bidra med? Hva er din plass i dette store fellesskapet? 
Og takk for den du er og det du allerede bidrar med! 
Sammen er vi kirke.

Per Erik K. Brodal, sokneprest 

Til ettertanke

MENIGHETENS ÅRSMØTE 
søndag 3. april 2022 kl. 12.30 (umiddelbart etter 
 høymessen) i Bragernes kirke/menighetshus

Saker:
1. Bragernes menighets årsrapport 2021
2. Bragernes menighets årsregnskap 2021
3.  Justering av Bragernes menighets gudstjenestefor

ordning

Sakspapirer legges ut på hjemmesiden og i papir
utgave i våpenhus og menighetskontor i god tid før 
års møtet. 
Årsrapport og årsregnskap vedtas av menighetsrådet 
og legges frem for årsmøtet. 
Justert gudstjenesteforordning legges frem for års
møtet, og årsmøtet uttaler seg om forordningen før det 
sendes til biskopen, som gjør endelig vedtak om justert 
forordning. 



Min salme er

 

NyTT fra menighetsrådet
I år er det frivillighetens år. I Bragernes Menighet har 
vi frivillige som hjelper til på mange områder, og uten 
frivillige hadde ikke menighetslivet vært det samme. Det 
er frivillige som holder kirken åpen for deg når det ikke 
er arrangementer og gudstjenester. Klokkere og kirke
verter er frivillige når de jobber på gudstjenestene. Det 
er frivillige som leverer ut dette bladet du holder i hån
den nå, og redaktørens innsats er også som frivillig. Det 
er frivillige som jobber på kontoret med f.eks. forbere
delser til dåp og lager kirkeeposter som du kan abon
nere på. Vi har frivillige i husstyret, økonomiutvalget 
og i Menighetsrådet. Frivillige sitter i Misjonsutvalget, 
baker til arrangementer, og tar kjøkkentjenesten inni
mellom. Vi har styrer i korene som består av frivillige 
sammen med kantorene. Korforeldre som stiller opp 
når vi arrangerer Julemarked. I Adventsfestivalen har vi 
mange frivillige som jobber som vakter. Frivilligheten er 
virkelig hjertelig tilstede i vår virksomhet.

Uten de frivillige er jeg faktisk ikke sikker på om 
Bragernes Menighet hadde vært et sted med så høyt 

aktivitetsnivå som vi har. Det foregår noe i kirken og 
i menighetshuset mange ganger hver eneste uke. Og 
hvis du tror at kirken står tom når det ikke er søndag 
formiddag, så tar du grundig feil. Her er de liv og akti
vitet hele uken. 

Selv om vi har mange gode frivillige krefter så behøver 
vi flere. Vi har behov for deg som tenker at det er hyg
gelig å levere en kake til fryseren vår i ny og ne, og for 
deg som kunne tenke deg å stille opp i ett av våre sty
rer mer på fast basis. Eller noe midt imellom. 

Har du en god idé og lyst til å drive med noe nytt som 
passer i menighetens regi, som nye samlingspunkter 
eller aktiviteter, så tar vi imot med takk og ser om vi 
kan få det til.

Med andre ord  har du lyst til å bidra med noe eller 
være med på aktiviteter, så er du alltid hjertelig vel
kommen hos oss!

Heidi H. Låker, menighetsrådsleder

Da velger jeg meg den aller 
siste salmen i Salmeboken;

Nr. 899 «Jeg tror på jordens 
forvandling» av Eivind Skeie 
med melodi av Sigvald Tveit.

Jeg er en lettrørt type og her 
opplever jeg at tekst og me

lodi på en forunderlig måte griper tak og rører ved 
meg hver gang jeg hører/synger salmen.  

På en utrolig flott måte får jeg her være med å synge 
om det kristne håpet om hva vi har i vente – (jeg tror 
på jordens forvandling…) 

Samtidig som jeg påminnes om at min plass er 
i denne verden; det er her jeg lever og har mitt 
 ansvar… (jeg flykter ikke fra verden…)

For en tid siden fulgte jeg bisettelsen til en nær 
venn.  Familien hadde valgt nettopp denne salmen 
da kisten ble båret ut.  

Et sterkt vitnesbyrd om hva som møter oss på den 
andre siden  og en klar oppfordring til oss som skal 
leve videre.

Harald Hægeland

Jeg tror på jordens forvandling.
En tid, et sted, en gang
skal alle ting bli nye
og alt bli fylt med sang!
Ja, jorden skal fornyes,
og gode ting skal skje!
Bak døden venter Jesus.
Den som vil tro, skal se!

Jeg flykter ikke fra verden.
Blant jordens minste små,
der finner jeg den fremtid
som jeg vil vente på.
Ja, jorden skal forvandles,
dens natt går alt mot gry!
Jeg tror at Jesus Kristus
skal gjøre verden ny!

Jeg tror på jordens forvandling
en gang, en tid, et sted,
en fremtid hvor Guds himmel
til jorden senkes ned,
en evighet av glede
da alt det vakre her
blir løftet i Guds klarhet
og stråler bedre der.

Jeg flykter ikke fra verden.
Den jord som engang falt,
er båret av de hender
som skal fornye alt.
Jeg vet at Jesus lever!
Jeg tror at Herren Krist,
når alle håp er ute,
skal stige frem til sist.

Nr. 899 i Norsk Salmebok 2013
Tekst: 1988 Eyvind Skeie

Melodi: 1988 Sigvald Tveit

Jeg tror på jordens  forvandling



Våren er konfirmasjonstid i Bragernes!  
Vi gleder oss over de 
46 konfirmantene vi 
har. Det er en kreativ, 
klok og spennende 
gruppe som har mye 
å bidra med. Vi er 
takknemlige for den 
oppgaven de tar på 
seg som ministran
ter i gudstjenestene 
våre. Dersom dere ser 
de vakre kappene de 
har på seg på guds
tjenestene, er de fra 
vår vennemenighet i 
Egypt. Det er lange tradisjoner med å bruke ministranter i 
gudstjenestene. Det er flott når konfirmanter medvirker på 
ulike oppgaver, og det skaper ekstra liv i fellesskapet.  Det 
er høytid når de leder prosesjonen inn i kirken med kors 
og lys. Og det er høytid for dåpsfamiliene når konfirmanter 
hjelper under dåp, leser tekster og tenner lys. 

Som en av konfirmantene våre sier: «Jeg liker å være kon
firmant i Bragernes kirke fordi det er spennende å lære mer 
om kristendommen og kirken. Det er gøy at vi får prøve ting i 
praksis og vi har det veldig gøy med hverandre.» 

Fasteaksjon 2022: «Håp i en dråpe vann». 

Også i år vil konfirmantene våre bidra under Kirkens nød
hjelp sin fasteaksjon. Målet er å samle inn penger til vann og 
sanitæranlegg til mennesker som mangler dette. Aksjonen i 

år er også med å mar
kere Kirkens Nødhjelp 
sitt 75års jubileum. 
Dersom det er mulig, 
kommer konfirmanter 
og frivillige med inn
samlingsbøsser fra dør 
til dør, tirsdag 05.april 
mlm kl 18.0021.00. Ta 
godt imot bøssebærer
ne våre. Om det ikke er 
mulig å gjennomføre 
aksjonen fysisk, blir det 
en digital fasteaksjon. 
Uansett er vår gave et 

viktig bidrag i arbeidet til de som trenger det! Følg med, mer 
informasjon vil komme!

Utover våren 2022 vil vi ha undervisning om blant annet 
livet og døden og det kristne håpet. Konfirmanter vil bidra 
under samtalegudstjeneste og vi skal ha konfirmasjon. Kon
firmasjonshelgen 7. og 8 mai, er en helg vi feirer med stor 
glede. Under forbønnshandlingen lyser Gud sin velsignelse 
over hver enkelt konfirmant og lover å være med dem på 
vandringen gjennom livet. 

Så er vår bønn at de må bevares i troen og kjenne at kirken 
kan være et raust og åpent hjem de alltid kan være en del av 
gjennom livets mange erfaringer.

Beste hilsen kapellan Margrete S Johansen 

Foto: Kirkens Nødhjelp 

Sammen 
Av Sol Trogstad Vråle

Gudstjenesten samler mennesker på tvers av generasjo
ner. Inne i det vakre kirkebygget er vi sammen. Vi sitter 
sammen, står sammen, lytter, ber og synger sammen. Vi 
deler brød og vin og minnes om at vi tilhører samme Gud 
og samme familie. Gudstjeneste er noe vi gjør sammen.

For meg er det stort å se voksne, eldre, barn og ungdom
mer som deltar i gudstjenestefeiringen sammen. Det er 
stort å se alle som sier ja til en frivillig oppgave i kirke og 
menighet. Oppgaven i seg selv virker kanskje ikke så stor, 
men den er definitivt en viktig del av helheten.

For meg er det å være frivillig det samme som å være 
del av det samme fellesskapet. Når vi ønsker nye konfir
manter velkommen på leir, er et VI som menighet som 
gjør det. Bragernes menighet har en fantastisk ung
domsledergjeng som hvert år gjør en kjempeinnsats på 

konfirmantleir og andre arrangementer for barn og unge 
i kirken. Det er en allsidig gjeng og vi trenger alle – akku
rat slik som de er. Sammen er vi et godt lederteam med 
voksne og ungdommer som kan lage gode møtepunkter 
for dem vi møter. Det er kun sammen vi klarer å lage 
gode og inkluderende felleskap. Ungdomslederne får 
kjenne at de betyr noe viktig for andre og hverandre og 
det er en god følelse.

Jeg har sett gang på gang at det barn og unge trenger er 
noen som bryr seg om dem. De bryr seg ikke noe om vi er 
spesielt kule, eller om vi vet mye om de spillene de liker, 
eller om hvordan vi ser ut eller hvilken alder vi har. Deri
mot merker de fort om vi er sammen med dem bare for
di vi må eller fordi vi har lyst og er interessert i dem.

Jeg vil benytte anledningen til å takke alle som på en el
ler annen måte har gitt tid og evner til å jobbe frivillig for 
barn og unge i kirken. Tiden deres har ikke vært bortkas
tet. Det er sammen vi kan lage gode fellesskap og ved å 
bry oss om hverandre at vi kan være kirke sammen. 
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Barn, unge og trosopplæring
Tårnagenthelg
I februar var det Tårnagenthelg i kirken. Det var guds
tjenesteverksted, agentløype, skattejakt og ikke minst 
en spennende tur opp alle trappene til kirketårnet. 

Tro og trylling på 
Konnerud
10 åringer i Dram
men blir invitert til 
tryllekurs og show i 
Konnerud kirke i 19 
mars. Tryllekunst
ner Ruben Gazki er 
lærer og vi får se 
hans flammeshow! 

Trosopplærings kalenderen
19.mars  Trylling og tro for 10 åringer. Samlingen er 
på Konnerud.

05.april – Kirkens nødhjelps fasteaksjon. Alle er vel
komne til å delta.

24.april – Krøllesamling for 3 åringer og gudstjeneste 
for de yngste.

07 og 08 mai  Konfirmasjoner. 

29.mai – Vår i Hagen

2426.juni  Agentleir på Solsetra.

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

Babysang. Hver torsdag kl 11:00 og 12:00 møtes vi på 
menighetshuset. Samlingen inneholder sang, musikk 
og rytmer. Matpakke lunsj fra 11:30

Kor
Bragernes kirke har et stort kormiljø, men det er alltid 
plass til flere medlemmer. Ansvarlig er Jørn og Beate 
Fevang. Se oversikt på nest siste side.

Kirkens nødhjelps fasteaksjon 
2022
05.april samler vi inn penger 
til kirkens nødhjelps arbeid – i 
år er tema rent vann til alle. 
Konfirmantene er selvfølgelige 
klare til å gå med innsam
lingsbøsse, men dette er alle 
velkomne til å være med på! Vi 
trenger flere som vil være med 
å samle inn penger til et viktig 
formål. Oppmøte på menighetshuset kl 18:00.

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

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

Oppgave: Finn 5 feil!
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STORE LETTELSER I SMITTEVERNTILTAK
Myndighetene har åpnet samfunnet mer opp igjen. 
Dette medfører også lettelser for det som foregår i 
kirkene. Det er bl.a. slutt på registrering av navn på 
deltakere og vi kan benytte alle plassene i kirken.  
Det er også åpnet opp for fritidsaktiviteter for alle 
aldersgrupper.



  

Bli med i bibelgruppe
Vil du være med i en bibel
gruppe? Vi har allerede en 
gruppe som er i gang, og 
hvis vi får flere henvendel
ser vil vi starte opp en til. Vi 
møtes ca. hver tredje uke på 
kveldstid menighetshuset. 
Vi følger en bok med et samtaleopplegg med utgangspunkt 
i bibeltekster. Du trenger ingen forkunnskaper for å være 
med. Vi leser litt sammen, samtaler, deler en enkel kvelds
mat og avslutter med en kort tidebønn. Meld gjerne din in
teresse til Kristin Økseter, tlf. 929 98 818.

Stille kveld i kirken!
Når satt du sist helt stille, 
og bare så ut i luften? Uten 
å utrette noe, uten å se på 
mobilen? Kan du huske 
hvordan det var? At tankene 
fikk lov til å fly av sted, at 
du fikk senket skuldrene og pulsen? Et øyeblikk der du ikke 
måtte prestere, men bare fikk være til.

Vi er i forskjellige livssituasjoner. Kanskje synes du livet 
er for stille? Men for mange har nok stillheten nesten blitt en 
mangelvare. Den har blitt erstattet av andre ting. De minut
tene vi får mens vi venter på bussen eller på en avtale blir 
fort fanget av en mobilskjerm. Turen gjennom skogen ak
kompagneres av musikk på øret. Kalenderen fylles opp med 
avtaler og aktiviteter. Kvelden hjemme brukes foran TV og 
andre skjermer. Mange ungdommer har til og med musikk i 
ørene når de sover!

Hva er det som har skjedd? Hvor har det blitt av stillheten? 
Tenker vi kun på den som et tomt øyeblikk som kan fylles 
med noe annet? Eller har vi kanskje blitt litt redd for den?

Jeg tror vi trenger stillheten i livet. Jeg tenker ikke først og 
fremst på fravær av lyd men på tilstedeværelse i oss selv. Å 
kunne hvile hodet, høre våre egne tanker, bearbeide inntrykk 
og minner, reflektere og drømme. Dette er viktig for vår 
mentale helse. Stillheten gjør det også lettere å be, og å lytte 
til hva Gud vil si oss.

I kirken er det ofte lettere å være stille. Kirkerommet gir en 
slags ro, en opplevelse av hellighet. Bragernes kirke er ofte 
åpen. Der kan vi komme inn, sette oss ned, kanskje tenne et 
lys og be en bønn. En tirsdag i måneden inviterer vi til Stille 
kveld – en kveld der stillheten er i sentrum. Da kan vi sitte 
stille sammen, og få litt hjelp til å venne oss til stillheten. 
Kvelden har ingen programposter annet enn at vi avslutter 
med felles kveldsbønn med nattverd.

Du er velkommen, enten du bare kommer innom, eller om 
du blir der hele kvelden. 
Om vi gir plass til litt mer stillhet i livet, tror jeg det vil ha 
en positiv innvirkning på både vårt eget liv og alt rundt oss. 
Stillheten kan åpne øynene våre for det som er viktig i livet. 
Hva om vi tar ut ørepluggene, så vi igjen kan høre naturens 
egne lyder? Hva med å vente på bussen uten å scrolle, og 
bare la tankene fly? Eller hva med å komme til en Stille 
kveld i kirken, og la stillheten gjøre oss godt?

I Klagesangen står det «Det er godt å være stille og vente på 
hjelp fra Herren.» (Klagesangen 3, 26)

Regjeringen har vedtatt 
at 2022 skal være Fri
villighetens år. Et helt 
år der vi feirer frivil
ligheten og viser frem 
mangfold og kreativitet i 
frivillige organisasjoner 
i hele Norge. Målet er 
å anerkjenne den store 

merverdien frivillig arbeid utgjør i samfunnet samt å 
stimulere til mer deltakelse etter en pandemi som har 
vært utfordrende for mange lag og ogranisasjoner.

Også i kirken er frivillig arbeid vesentlig, og Bragernes 
menighet vil være med på denne festen og markeringen. 
Gjennom dette året vil vi snakke mye om frivillighet, 
løfte frem store og små frivillige tjenester, fremsnakke 
de frivillige og feire dem. Vi vil vise frem mangfoldet av 
oppgaver og medarbeidere vi har, vi vil hylle innsatsen 
som gjøres og sist men ikke minst vil vi ønske mange 
nye medarbeidere velkommen med på laget! Vi har bruk 
for mange flere, og vi ønsker å ha deg med!

I Bragernes menighet er det mange frivillige med
arbeidere. Mennesker i alle aldersgrupper som har uli
ke oppgaver i menigheten. Noen er i sving ofte, andre en 
gang i blant. Disse medarbeiderne utgjør en helt nød
vendig kraft i menigheten!

Vi ønsker at menigheten skal være et fellesskap man 
kan kjenne tilhørighet til. Et sted hvor man kan kjenne 
at man betyr noe for andre og oppleve mestring. Her kan 
man utfordres, og lære nye ting. Men også komme med 
ideer og være med på å bygge opp noe, sammen med 
andre. Du er velkommen, slik du er, med dine evner og 
ideer.

Hvis du melder deg til tjeneste, tar vi gjerne en prat med 
deg. Vi vil bli litt kjent med deg, og høre hva du er opp
tatt av. Hva liker du å gjøre, hva er dine interesser? Liker 
du å synge, lage mat, gå tur, gå på gudstjeneste, jobbe 
med barn eller ungdom, dyrke grønnsaker eller kanskje 
besøke et medmenneske? Vi har ganske stort spenn av 
tjenester, og vi ønsker å finne en oppgave som du kan 
blomstre i. Noen ting gjør vi sammen i fellesskap, andre 
ting kan man gjøre alene. Noen oppgaver er synlige, 
andre foregår mer i det stille. Men alle er viktige. Når du 
vet hva du vil delta på, vil du få nødvendig opplæring og 
oppfølging slik at du kan kjenne deg trygg i oppgaven du 
skal utføre.

Alle organisasjoner som deltar i Frivillighetens år har 
en egen dato der man kan vise seg frem og feire litt ek
stra. Den norske kirke har fått 12.juni som «Vår dag». 
Da planlegger vi i Bragernes en stor markering i kirke
parken, en hagefest for store og små. Vi vil bruke denne 
muligheten til å hylle alle som står på for menigheten og 
til å feire fellesskapet og frivilligheten. Det kommer mer 
informasjon om denne festen i neste utgave av kirke
posten.

Bruk denne muligheten, la 2022 bli et Frivillighetens år 
for deg også! Bli frivillig, vi ønsker deg velkommen på 
laget, og ser frem til mange fine opplevelser sammen!

Diakon Edel Merete Gervin



Hva har skjedd siden sist …

Adventsfestivalens åpningskonsert Händels Messias.

Fire julaftensgudstjenester ble gjennomført med maks 50 
personer på hver.

Evangelieprosesjon med 
ministranter.

Samtale med de hellige tre 
konger.

Misssa Sancti Stephani av Terje Kvam med Bragernes kirkes 
solistensemble i høymessen på Kristi kongedag.

Endelig kunne vi ha Adventsmarked igjen.

I januar ble hoved
orgelet tatt fra 
hverandre og renset.

Kirketjener Bent A. Møller ble 
takket av som kirketjener etter 
flere år i Bragernes kirke.

Fra nattverdsliturgien i høy
messe med fokus på klima ifm 
Klimafestivalen.

Kirketjener Elsa Thingelstad ble 
ønsket velkommen og bedt for.

Åpning av julekrybba og servering av gløgg.



Mars
Lørdag 5. mars
13.00 Orgelhalvtime med Jon Martin 
Høie. Musikk av F. Anderssen. Fri entré.

Søndag 6. mars 1. søndag i fastetiden
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Per 
Erik K. Brodal, kantor Jørn Fevang og 
kirketjener. Takkoffer til menighetens 
arbeid.

14.00 Fellesmiddag i menighetshuset. 
Velkommen til fellesskap med god 
mat og hyggelig stemning for alle ge
nerasjoner. Kr. 50 pr. person og maks. 
kr. 150 pr. familie. Påmelding: SMS til 
92998818 innen fredag 4. mars.

Tirsdag 8. mars Den internasjonale 
kvinnedagen
12.00 Hverdagsmesse.

18.00 – 20.00. Stille Kveld.
19.30 Kveldsbønn og nattverd.

Torsdag 10. mars
12.00 Middagsbønn

Fredag 11. mars
Markering av Kvinnenes internasjonale 
bønnedag. Nærmere informasjon kom
mer.

Lørdag 12. mars
13.00 Orgelhalvtime med Bina Kumar 
Karpsiova. Musikk av J. Pachelbel og J. 
S. Bach. Fri entré.

15.00 Åpning av utstillingen «Kloden 
vår» med Drammenskunstnerne Rag
nar Sten, Oddmund Raudberget, John 
Erik Johnsen, Silje Holst, Maria Mer
cedes Gomez Brekke og Darek Adam
ski. Utstillingen henger til og med 26. 
mars. Åpningstider som for «Åpen kir
ke». Fri entré. 

Søndag 13. mars 2. søndag i fastetiden
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan Mar
grete Schmidt Johansen, kantor Beate 
Strømme Fevang og kirketjener. Takk
offer til Blå Kors.

Tirsdag 15. mars
12.00 Hverdagsmesse.

Torsdag 17. mars
12.00 Middagsbønn

Fredag 18. mars
11.00 Johan Halvorsen musikkfest 
2022. Lunsjkonsert med talenter fra 
Drammen kulturskole, prisvinnere fra 
Midgardkonkurransen og Ungdom
mens musikkmesterskap. Fri entré.

Søndag 20. mars 3. søndag i fastetiden
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan Mar
grete Schmidt Johansen, kantor Anders 
Eidsten Dahl og kirketjener. Takkoffer 
til «Veien ut». Musikere fra Halvorsen 
musikkfest.

Kl.19.00 Johan Halvorsen musikkfest 
2022. Johannes Brahms: Ein Deutsches 
Requiem. Konsert med Oslofjord kam
merfilharmoni og Bragernes kirkes 
solistensemble med solister, dirigent 
Jørn Fevang. Billetter kr. 300. 

Tirsdag 22. mars
12.00 Hverdagsmesse.

18.00 Innrøkningsmesse.
18.30 Ørkenmesse inspirert av kop
tiskortodoks liturgi. Nattverd, røkelse, 
lys og ikoner. Ansatte og frivillige i Den 
norske kirke.

Torsdag 24. mars
12.00 Middagsbønn

Fredag 25. mars
11.00 – 13.00 Formiddagstreff i menig
hetshuset. Fellesskap, formiddagsmat, 
kaffe, kake, utlodning, sang og andakt. 
Fri entré. Nærmere program kommer.

Lørdag 26. mars
13.00 Orgelhalvtime med Milkica 
Radovanovic. Musikk av J. S. Bach, Ch. 
M. Widor og O. Messiaen. Fri entré. 

Søndag 27. mars Maria budskapsdag
11.00 Familiemesse. Dåp. 
Lys Våken! Sokneprest Per Erik K. Bro
dal, kapellan Margrete S.  Johansen, 
kateket Sol Trogstad Vråle, kantorer 
Beate Strømme Fevang og Jon Martin 
Høie, kirketjener og Bragernes kirkes 
jentekor. Takk offer til Bragernes me
nighets arbeid.

17.00 Kveldsmesse med innsettelse 
av Øystein Magelssen som ny prost. 
Biskop Jan Otto Myrseth, kantor Jørn 
Fevang og Beate Strømme Fevang, 
Bragernes kirkes ungdomskor, kantor 
Jon Martin Høie, kirketjener og flere 
med virkende fra prostiet.
Kirkekaffe i menighetshuset etter 
kveldsmessen.

Tirsdag 29. mars
12.00 Hverdagsmesse

19.00 Konsert i Bragernes menighets
hus med Håvard Svendsrud, trekkspill, 
Arvid Engegård, fiolin, og Svein Hau
gen, kontrabass. Billetter kr. 200 på 
Hoopla.no.

Torsdag 31. mars
12.00 Middagsbønn

AKTIVITETSKALENDER
Mars – mai 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 89 91 00.

Det kan bli endringer 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.

 



April
Lørdag 2. april
13.00 Orgelhalvtime med Anders 
Eidsten Dahl. Musikk av J. S. Bach, C. 
 Franck og K. Nystedt. Fri entré.

Søndag 3. april 4. søndag i fastetiden
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Per 
Erik K. Brodal, kantor Jørn Fevang 
og kirketjener. Takkoffer til Rett Fram 
Opplevelser.

Menighetens årsmøte umiddelbart 
etter høymessen. Årsrapport og regn
skap legges ut på www.bragerneskirke.
no, i våpenhuset eller kan hentes på 
menighetskontoret i god tid før møtet.

14.00 Fellesmiddag i menighetshuset. 
Velkommen til fellesskap med god 
mat og hyggelig stemning for alle ge
nerasjoner. Kr. 50 pr. person og maks. 
kr. 150 pr. familie. Påmelding: SMS til 
92998818 innen fredag 1. april.

18.00 Orgelkonsert ved Jon Martin Høie 
i samarbeid med Norges musikkhøg
skole. Musikk av C. Baden, L. Solberg, 
F. Valen og J. Haarklou. Fri entré.

Tirsdag 5. april
12.00 Hverdagsmesse.

18.00 – 21.00 Fasteaksjon 2022: «Håp 
i en dråpe vann» til inntekt Kirkens 
Nødhjelps arbeid med bl.a. å sikre at 
mennesker i nød får tilgang til vann, 
hygiene og sanitære løsninger. Ta vel 
imot konfirmanter og frivillige bøsse
bærere som banker på døren. Blir det 
problemer med gjennomføringen, la
ges et digitalt alternativ. 

Onsdag 6. april
08.15 Morgenbønn

18.00 Drammen Symfoniorkester in
viterer til populærkonsert med sopra
nen Lina Johnson. De presenterer et 
russiskinspirert program med kjente 
stykker som Svanesjøen og Nøtteknek
keren. Dirigent Jørn Fossheim. Billetter 
kr. 100/200.

Torsdag 7. april 
12.00 Middagsbønn

Lørdag 9. april
13.00 Orgelhalvtime med Ellinor Grim
nes. Musikk av C. Franck og L. Vierne. 
Fri entré.

Søndag 10. april Palmesøndag
11.00 Høymesse etter palmeprosesjon 
fra St. Laurentius kirke til Bragernes 
kirke. Dåp. Vikarprest, kantor Anders 
Eidsten Dahl og kirketjener. Takkoffer 
til Kirkens Nødhjelp.

Tirsdag 12. april
12.00 Hverdagsmesse

18.00 – 20.00. Stille Kveld.
19.30 Kveldsbønn og nattverd.

Onsdag 13. april
08.15 Morgenbønn

22.00 Ad Fontes presenterer Tenebrae 
– Nocturne, natten før skjærtors
dag. Ad Fontes solister, medlemmer 
av Consortium Vocale, dirigent Terje 
Kvam. Musikk av Tallis, Palestrina, Ge
sualdo, Allegri, Couperin m. fl. Billetter 
kr. 200.

Torsdag 14. april Skjærtorsdag
18.00 Skjærtorsdagsmesse.  Kapellan 
Margrete Schmidt  Johansen, kantor 
Beate Strømme Fevang og Jørn Fevang 
og kirke tjener. Takk offer til Bragernes 
 menighets arbeid. 

Fredag 15. april Langfredag 
12.00 Økumenisk korsvandring fra 
Strømsø kirke gjennom sentrum til 
Bragernes kirke. Frivillige og ansatte 
fra kirkene i Drammen.

15.00 Pasjonsgudstjeneste. Lesning 
av lidelseshistorien. Bragernes kirkes 
solistensemble.
Trond Kverno: Improperia Salvatoris 
Nostri. Sokneprest Per Erik K. Brodal, 
kantor Beate Strømme Fevang og Jørn 
Fevang og kirketjener.

20.00 G. Pergolesi: «Stabat Mater». 
Sandrine Schau, sopran, Sunniva 
Fevang, alt. Strykekvartett og orgel. 
Bill. kr. 200/100.

Lørdag 16. april Påskeaften
12.00 – 14.00 «Påskeegget» i menig
hetshuset. Nærmere informasjon kom
mer.

13.00 Orgelhalvtime med Jon Martin 
Høie, orgel, og Andreas Öberg, horn. 
Musikk av A. Sandvold og C. Saint
Saëns. Fri entré. 

21.00 Påskenattsmesse. Dåp. Sok
neprest Per Erik K. Brodal, kapellan 
Margrete Schmidt Johansen, kantor 
Beate Strømme Fevang og Jørn Fevang 
og kirketjener. Korgruppe.Takkoffer til 
Karisenteret i Egypt.

Søndag 17. april Påskedag
08.00 Påskemorgen ved Åspaviljongen 
med Frelsesarméens hornorkester.

11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Per 
Erik K. Brodal, kapellan Margrete Sch
midt Johansen, kantorer Jørn Fevang 
og Beate Strømme Fevang, kirketjener 
og Bragernes kantori. Takkoffer til 
Bragernes menighets misjonsprosjekt 
i Egypt.

Mandag 18. april 2. påskedag
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Per 
Erik K. Brodal, kantor Jon Martin Høie, 
solist og kirketjener. Takkoffer til Bra
gernes menighets arbeid.

Tirsdag 19. april
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 20. april
08.15 Morgenbønn

Torsdag 21. april
12.00 Middagsbønn

Lørdag 23. april
13.00 Orgelhalvtime med «Verdi Duo». 
Francesco Buccino, orgel, og Olga Py
atnitskikh, sopran. Musikk av Cantelo
be, Verdi og Puccini. Fri entré.

Søndag 24. april 2. søndag i påsketi-
den
11.00 Familiemesse. Dåp. Kapellan 
Margrete Schmidt Johansen, kateket 
Sol Trogstad Vråle, kantorer Beate 
Strømme Fevang og Jørn Fevang, kir
ketjener. Minores framfører syngespil
let Skapelsen av E. Hovland. Takkoffer 
til Buskerud søndagsskolekrets.

Tirsdag 26. april
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 27. april
08.15 Morgenbønn

Torsdag 28. april
12.00 Middagsbønn
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Fredag 29. april
11.00 – 13.00 Formiddagstreff i menig
hetshuset. Fellesskap, formiddagsmat, 
kaffe, kake, utlodning, sang og andakt. 
Fri entre. Nærmere program kommer. 

Lørdag 30. april
13.00 Orgelhalvtime med Jostein Da
lebø. Norsk musikk fra nyere tid av S. 
Volle, T. Tjervåg og J. Dalebø. Fri entré.

Mai
Søndag 1. mai Arbeiderbevegelsens 
dag
11.00 Høymesse med konfirmantene. 
Dåp. Kapellan Margrete Schmidt Jo
hansen, kateket Sol Trogstad Vråle, 
kantor Beate Strømme Fevang og Jørn 
Fevang og kirketjener. Takkoffer til 
Dråpen i havet.

14.00 Fellesmiddag i menighetshuset. 
Velkommen til fellesskap med god 
mat og hyggelig stemning for alle ge
nerasjoner. Kr. 50 pr. person og maks. 
kr. 150 pr. familie. Påmelding: SMS til 
92998818 innen fredag 29. april.

Tirsdag 3. mai
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 4. mai
08.15 Morgenbønn

Torsdag 5. mai
12.00 Middagsbønn

Lørdag 7. mai 
11.00 Konfirmasjonsmesse.  
13.00 Konfirmasjonsmesse. 
Menighetens ansatte og frivillige. Takk
offer til Bragernes menighets konfir
mantarbeid.

Søndag 8. mai 4. søndag i påsketiden 
og Frigjøringsdagen
11.00 Konfirmasjonsmesse. Ungdom
skoret, menighetens ansatte og frivil
lige. Takkoffer til menighetens konfir
mantarbeid.

Tirsdag 10. mai
12.00 Hverdagsmesse

18.00 – 20.00. Stille Kveld.
19.30 Kveldsbønn og nattverd.

Onsdag 11. mai
08.15 Morgenbønn

20.30 Vårkonsert med Bragernes kan
tori. Solist Ingeborg Soot, dirigent Jørn 
Fevang. Musikk av Mehndelssohn: Drei 
geistliche Lieder og Verlei uns Frieden 
mm. Fri entré.

Torsdag 12. mai 
12.00 Middagsbønn.

Søndag 15. mai 5. søndag i påsketiden  
11.00 Familie og pilegrimsmesse på 
St. Hallvarddagen. Dåp. Guttekoret, 
sokneprest Per Erik K. Brodal, kantorer 
Jørn Fevang og Jon Martin Høie, kir
ketjener. Takkoffer til «Ung kirkesang».

Tirsdag 17. mai Grunnlovsdagen
11.45 Festgudstjeneste etter at barne
toget har passert kirken. Sokneprest 
Per Erik K. Brodal, kantor Jon Martin 
Høie og kirketjener. Takkoffer til Bra
gernes menighets arbeid.

Onsdag 18. mai 
08.15 Morgenbønn

Torsdag 19. mai 
12.00 Middagsbønn

Fredag 20. mai
Ettermiddag og kveld: Kulturnatt 
Drammen. Dropin dåp, konserter og 
korte gudstjenester. Fri entré. Se egne 
oppslag og annonser for detaljert pro
gram.

Søndag 22. mai 6. søndag i påsketiden
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Per 
Erik K. Brodal, kantor Anders Eidsten 
Dahl og kirketjener. Takkoffer til Bra
gernes menighets arbeid.

Tirsdag 24. mai
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 25. mai
08.15 Morgenbønn

Torsdag 26. mai Kristi Himmelfartsdag
11.00 Høymesse. Kapellan Margrete 
Schmidt Johansen, kantor Anders 
Eidsten Dahl og kirketjener. Takkoffer 
til Areopagos.

Fredag 27. mai
11.00 – 13.00 Formiddagstreff i menig
hetshuset. Fellesskap, formiddagsmat, 
kaffe, kake, utlodning, sang og andakt. 
Nærmere program kommer. Fri entré.

Søndag 29. mai søndag før pinse
11.00 Høymesse. Kapellan Margrete 
Schmidt Johansen, kantor og kirketje
ner. Takkoffer til menighetens arbeid.

Tirsdag 31. mai
12.00 Hverdagsmesse.

18.00 Innrøkningsmesse.
18.30 Ørkenmesse inspirert av kop
tiskortodoks liturgi. Nattverd, røkelse, 
lys og ikoner. Ansatte og frivillige i Den 
norske kirke.

Døpte
14.11.2021  William Gjøsæter  

Wiik
14.11.2021 Theo Cermak Aass
14.11.2021  Filip Soriano  

Vad, Stord kyrkje
14.11.2021  Marie Alexandra  

Cermak Aass
21.11.2021  Frida Eklund  

Amundsen,  
Tranby kirke

21.11.2021 Jonatan Landsverk Holmvik
26.11.2021  Nicholas Rolland Frølich 

Fuglesang
26.11.2021 Magnus Eggen Høeg
26.11.2021 Emma Langebro Schinkowitch
26.11.2021 Nikolai Soen Brestrup
26.11.2021 Sean Luca Kaper
28.11.2021 Noah Stolpmann
28.11.2021 Nora Marie Mathisen
28.11.2021 Noah Osa Aardal
28.11.2021 Marie Gulhaugen
28.11.2021 Mio Løken Roa
28.11.2021  Hedda Finnby Lunda, 

Frogner kirke

05.12.2021 Michelle Heggdahl
05.12.2021  Ella Augusta Nordlid 

Aashamar
05.12.2021 Tomine Sargel Liang
05.12.2021 Frida Lehne Bulie
12.12.2021 Martin Berg Lundgreen
12.12.2021 Axel Bølstad BockPedersen
19.12.2021 Oscar Stenseth Bergheim
19.12.2021 Emilia Ertzeid Asla
25.12.2021 Max Skjersåker Eull
02.01.2022 AdaJohanne Sørli
09.01.2022 Herman Joval  Henriksen
09.01.2022 Hennie Røed Hegle
16.01.2022 Gustav Jarl Fjerdingstad Laugerud
16.01.2022 Mikkel Hatterud Ekeberg
16.01.2022  Hennie Torgersen Thougaard, 

Frogner kirke
16.01.2022 Fabian Eskås Helgetveit
23.01.2022  EivindKrisander Vontaine 

 Johansen
30.01.2022 Milla Linnea Larsen Nilsen

Vigde
20.11.2021 Mette Elton og Ivar Kristian Roland



Brahms Requiem i Johan Halvorsen musikkfest
Bragernes kirkes solistensemble skal framføre Ein 
deutsches Requiem av Johannes Brahms i Johan Halv
orsen musikkfest søndag 20. mars kl. 19.00.

Verket gjøres i en versjon der orkesteret er mindre enn 
i den originale versjonen, og det er Oslofjord kammer
symfoni som spiller.

Dette verket er et monumentalt og vakkert verk; et av 
de mest berømte i musikkhistorien.

Bragernes kirkes Solistensemble består av 13 sangere 
som alle arbeider med musikk på heltid. Det er andre 
året på rad at koret får en stor oppgave av Halvorsen 
musikkfest.

Bragernes menighet har et nært samarbeid med mu
sikkfesten, og det er vi svært takknemlig for.

Foto: Børre Helgerud

Foto: Anne Julie Granberg

Frivillighetens klang under kirkehvelvet!
Kirken drives i stor grad av frivillighet. Mange har sagt 
det slik: De ansattes viktigste oppgave er å rekruttere 
frivillige til kirkens arbeid.

Kirken har uendeligheter av oppgaver for frivillige, og 
for en kantor er det viktig å løfte fram den store innsat
sen det ligger i å være korsanger i Bragernes. De aller 
fleste søndagsmessene  våre, med unntak av corona
perioden, har korsangere fra korene. Disse sangerne 
stiller trofast opp til øvelser hver uke, til søndagsmes
ser og konserter året igjennom.

Foreldrene som kjører barna sine til våre kor, gjør en 
stor frivillig innsats for at kirken skal kunne lage kor
klang. Korene har dugnader for å skaffe økonomi etc. 
Alt er frivillig arbeid.

Til syvende og sist er det slik at uten all denne frivillige 
innsatsen hadde den vokale klangen i kirkerommet 
vært minimal. Tenk på det neste gang du hører et av 
korene: Her ligger det hundrevis av dugnadstimer bak 
det du hører.

Vi takker for alle frivillige sangere.

Til Bragernes kirkes 
150 års jubileum i 
2021 skrev vår kantor 
Jørn Fevang musikk 
til teksten Te Deum. 
Nå er den endelig 
utgitt. Deler av ver
ket ble uroppført ved 
jubileumsmessen 
for Bragernes kirkes 
jubileum i september 
2021. Hele verket 
planlegges fremført i 
en konsert med kore
ne i Bragernes kirke i løpet av 2022.

Te Deum er en av de eldste kristne hymnene. Den 
kalles også den ambrosianske hymnen etter legenden 
om at Ambrosius improviserte denne hymnen ved 
Augustins dåp i 387. Struktur og innhold i hymnen kan 
også tyde på at den har vært brukt som en nattverd
bønn, slik vi også ved noen anledninger har gjort i 
Bragernes kirke og på våre konfirmantleire.

Te Deum er en av kirkens sentrale tekster fra old
kirken, og tanken var at det er viktig å løfte denne 
teksten fram også i vår tid, og den passer godt til et 
kirkejubileum. Stykket er skrevet slik at det  synges 
vekselvis på latin og norsk. Noen steder lyder begge 
språk samtidig.

Verket ble skrevet med tanke på  at  unge barne
korsangere  skulle kunne delta sammen med en 
besetning av SATB.  Mye av verket er derfor unisont. 
Stykket har også partier skrevet for Bragernes kirkes 
ungdomskor, et kor av damestemmer. Stykket har fire 
satser, og i tre av satsene er det barytonsolist med i 
tillegg til koret. Instrumentariet er orgel og trompet.

TE DEUM



Vi fortsetter vår vandring i gatene i Bragernes bydel, 
og har denne gangen funnet veien til Claus Trondsens 
gate. Gaten begynner ved Thornegaten, 
krysser Cappelensgate og fortsetter i en 
bue opp mot den østre del av Bygfogd 
Lyches gate. Det er en fredelig gate 
med eldre, velholdte bolighus – ho
vedsakelig i tre. 

Gaten fikk sitt navn i 1911 og den er 
oppkalt etter Claus Trondsen (ca. 1614
1676). Han var kjøpmann på Bragernes – 
hvor han også var overformynder. Clausen tilhørte 
en fornem Osloslekt – og flere av hans forfedre hadde 
vært borgermestre i Oslo, blant annet hans far Trond 
Clausen.

Claus Trondsen valgte å forlate hjembyen for å slå 
seg ned ikke så langt unna. Claus Trondsen kom i ung 
alder til Bragernes og ble kirkeverge her i 1644. Her 

kom han til å sette varige spor etter seg. Da han kom 
til Bragernes, hadde han arvet en betydelig formue og 

han rådet over ikke mindre enn 20 gårdsbruk. I 1673 
gav han seks gårder på Hadeland til en av de 

små fattigstuene   på Bragernes. Denne 
fattigstuen ble byens første, og den 
ble også en av byens mange stiftelser 
og legater som fikk Claus Trondsens 
navn.

Claus Trondsens eget hus lå i Gjeter
gatenlike ved det fattighuset han gav 

så store gaver til. Claus Trondsens stiftelse 
eksiterer fortsatt. Den nåværende bygningen ligger i 
Arupsgate 1, og den ble bygd i 1873. Den var lenge fat
tighus, og blant annet bodde komponisten Johan Halv
orsens mor der som fattig enke med tre barn. I dag 
huser bygningen boliger for eldre.

Kilde: Drammen byleksikon

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

Av Berit Barre

Fellesmiddag
Én søndag i måneden inviterer 
vi denne våren til fellesmiddag i 
menighetshuset kl.14.00. Her blir det 
enkel og god middag, og alle gene
rasjoner er velkomne. Vi byr også på 
kaffe og te, og noen ganger blir det 
dessert. Etter en lang periode med 
begrenset sosial kontakt er det mange som savner å 
kunne spise et måltid sammen med andre. Vi ønsker å 
legge tilrette for fellesskap i menigheten og det å spise 
sammen er en god måte å bli kjent på.

Det koster 50 kr per person og maks 
150 kr for en familie. For å beregne 
mat er det påmelding til 92998818 
innen fredagen før, eller man kan 
skrive inn navn på påmeldte på ar
rangementet på Facebook.

Kunne du tenke deg å hjelpe til litt 
praktisk i forkant eller etterkant av 

middagene? Det blir oppgaver som å lage mat, dekke 
bord, rigge stoler og bord, opprydning og oppvask. Vi 
trenger flere frivillige på laget! Du bestemmer selv 
hvor ofte og mye du vil bidra. Ta kontakt med diakonen 
på eg538@kirken.no, så finner vi ut av det.



BLI HAGEVENN! 
Vil du bli frivillig i menighetens dyrke
lag? Bli en hagevenn!

Som hagevenn blir du en del av et 
fellesskap som møtes ukentlig i Kir
keparken og Albumhagen gjennom 
dyrkesesongen. Der dyrker vi øko
logiske grønnsaker, urter og blomster. 
Sammen gjør vi mange praktiske oppgaver 
i hagen, mens vi blir kjent med hverandre og 
har det gøy sammen. Oppgavene varierer, og du 
trenger ingen forkunnskaper om dyrking. Gartner 
Merete Paulsen vil veilede oss i arbeidet og vi lærer av 

hverandre underveis. Å følge 
utviklingen i hagen gjennom 
sesongen er en givende opp
levelse, som blir enda bedre 
når vi kan dele det med noen. 
Hagevenner får også lov til å 
høste med seg av overskud
det i hagen.

Menigheten har et samarbeid 
med Voksenopplæringen i 
Drammen om språkpraksis 
for elevene deres. Voksne 
som lærer norsk kommer 
til Kirkeparken og jobber 
sammen med oss, og øver 

på norsk i praksis. På denne måten 
blir hagevennene viktige støttespillere 
for praksiselevene. Vi jobber sammen, 
snakker sammen og blir kjent med 
hverandre.

I tillegg til språkpraksis inviterer vi også 
skoleklasser og barn i menigheten til 
ulike aktiviteter i Kirkeparken gjennom 
sesongen. De får være med og så og 

høste, og får lære hvordan man kan dyrke 
mat på en miljøvennlig måte, ta vare på insek

ter og bli unge hagevenner.

Hvis du vil melde deg som hagevenn eller ønsker å vite 
mer om prosjektet, ta gjerne kontakt med diakon Edel 
på eg539@kirken.no eller 90993785.

Velkommen til utstillingen  
«Kloden vår» 12. – 26. mars 2022
Denne utstillingen skulle egentlig blitt vist i januar, men 
strenge smitteverntilak førte dessverre til utsettelse.

Derfor er vi nå ekstra glade for å kunne invitere til 
åpning av utstillingen «Kloden vår», lørdag 12. mars  
kl 1500.

Her viser de seks 
anerkjente Dram
menskunstnerne 
Darek Adamski,  Ma
ria Mercedes Gomez 
Brekke,  Silje Holst, 
John Erik Johnsen, 
 Oddmund Raudber
get og Ragnar Sten 
sine arbeider i kirke
rommet.

Utstillingen blir 
hengende oppe i pe
rioden 12. – 26. mars 
2022.  Åpningstidene 
er samme som for 
Åpen kirke, og det er 
gratis entré.

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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Mikkelsmesskonferansen 2022
29. og 30. september 2022 

arrangerer Bragernes me
nighet en tverrfaglig konfe
ranse om gudstjenesten i 
samarbeid med Drammen 
kirkelige fellesråd og Ad 
Fontes – akademi for mu
sikk og liturgi. Vi tar sikte 

på å etablere dette som en 
årlig konferanse.  

Tema for i år er ”En større skatt 
ei tenkes kan..” Nattverden  for verdens liv. 

Forelesere blir blant annet Merete Thomassen (prest 
og førsteamanuensis i liturgikk ved Det teologiske 
fakultet), William Skolt Grosås (prest i Birkeland me
nighet i Bjørgvin og tilknyttet den økumeniske kommu
niteten i BjärkaSäby), Terje Kvam (kantor, komponist, 
kunstnerisk leder i Ad Fontes og tidligere domkantor i 
Oslo domkirke) og Kjetil Kringlebotten (prest og Doctor 
of Philosophy ved University of Durham), i tillegg til 
flere av menighetens ansatte. Det blir også evensong 
med Bragernes kirkes ungdomskor.

Mer informasjon finner du på  
www.mikkelsmesskonferansen.no 



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

Støtt våre annonsører - de støtter oss

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

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

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

Takk!



Menighetsstaben

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

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
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

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 
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.

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

Sentralbord: 32 98 91 00 
åpent hverdager kl. 09.00-15.00.

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. 11.00 og 12.00 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 56åringer. 
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 1820 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

Følg oss på Instagram og Facebook 



Bragernes menighet har et bredt tilbud til ulike alders
grupper: gudstjenester, åpen kirke, trosopplæring for 
barn og unge, kor i ulike aldre, bibel/samtalegruppe, 
formiddagstreff for eldre, babysang, arbeidsstue, samta
letilbud og mye mer.

For å gjennomføre dette er vi avhengig av gaver, i tillegg 
overføringene Den norske kirke får fra stat og kommune.

De to årene vi har bak oss med pandemi har ført til lavere 
inntekter. Dette skyldes blant annet lengre perioder med 
antallsbegrensning på gudstjenester eller at det har vært 
helt stengt for fysiske gudstjenester. Dette igjen medfører 
at det kommer mindre inn i takkoffer i gudstjenestene. I 
årene 2020 og 2021 kom det for eksempel til sammen inn 
ca. kr. 160.000, mindre i takkoffer til egen menighet.  Vi 
har også hatt mye mindre utleie av menighetshuset under 
pandemien.

I tillegg har mange av de ordinære utgiftene løpt som 
vanlig og strømutgiftene har økt betraktelig. Vi har også 
en god del bygningsmasse som krever vedlikehold.

I sum medfører dette at vi nå er inne i en periode hvor vi 
mer enn tidligere er avhengig av gaver til menighetens 

arbeid. Vi er derfor takknemlig for alle som ønsker å 
bidra.

Gaver kan gis på følgende måter:  
Vippsnummer 123 978 – der kan du velge hvilket områ
de av menighetens arbeid du ønsker å gi til. Du kan også 
gi en gave uten å velge et spesielt område. Da prioriterer 
menighetsrådet bruken av det som kommer inn. 
Kontonummer 2220.14.83690. Merk betalingen med 
«gave» og eventuelt spesifiser hvilket område du ønsker 
å gi gaven til.
 
Fast givertjeneste. Da setter du opp et automatisk må
nedlig trekk med et fast beløp fra din konto til menig
hetens kontonummer 2220.14.83690. Merk innbetalin
gen «givertjeneste».
 
Minnegave. Det er også mulig å gi en minnegave til 
Bragernes menighet i forbindelse med bisettelse/be
gravelse. Gaven kan gis på kontonummer 2220.14.83690 
(merk gaven med ”Minnegave” og navn på avdøde) eller 
Vippsnummer 667 962.

Gaver på til sammen kr. 500 eller mer kan gi skattefra
drag. Ta kontakt for mer informasjon.

Ønsker du å gi en gave til menighetens arbeid?

Intervju med frivillig medarbeider Aleksander Nikolai Dahl
Aleksander en en av våre frivillige medar
beidere. Han er en allsidig mann på 18 år 
som allerede har hatt mange forskjellige 
oppgaver hos oss.  Hvordan startet dette, 
Aleksander?

 Det begynte da jeg var konfirmant. Gjen
nom konfirmantåret, og særlig på leiren, 
ble jeg kjent med ungdomslederne og så 
hvor viktig jobb de gjorde. Etter konfir
masjonen ble jeg med i guttekoret, der 
flere av ungdomslederne gikk. Der fikk jeg 
mange venner og trivdes godt. Året etter 
ble jeg med som ungdomsleder på leir.

Siden da har Aleksander vært aktiv som 
ungdomsleder, noe han liker veldig godt. 
Men han har mange andre oppgaver 
også. I tre år har han vært menighetens 
representant på UBDM (Ungdommens 
bispedømmemøte). Han har assistert kir
ketjeneren av og til, hjulpet til med å sette 
opp den store julekrybben, vært frivillig på 
adventsmarkedet og han er klokker med 
jevne mellomrom. I tillegg synger han fremdeles i koret, 
som bidrar med sang på gudstjenester. 

 Forresten så hadde jeg arbeidsuke i 
kirken også. Det var veldig fint! Da ble jeg 
kjent med flere av de som jobber der, og 
fikk gjøre mye forskjellig.

  Hva er motivasjonen din for å være frivil
lig i menigheten?

  Jeg liker det, for her får jeg gode opp
levelser og minner, og jeg har glede av 
å være en liten del av noe større. Her 
møter jeg nye venner og blir kjent med 
unge og gamle. Jeg synes også det er 
spennende å se utviklingen i kirken, og å 
påvirke den. 

  Til slutt må jeg spørre deg, hva er det du 
liker best av alle oppgavene du har?

  Jeg liker best å jobbe med ungdom. 
Særlig å være med på konfirmantleir. 
Det er fantastisk å se hvert årskull og å 
følge ungdommene gjennom året.

Vi takker Aleksander for alt han bidrar 
med! 

      Edel Gervin 


