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Dette er natten da Kristus brøt dødens lenker
og seirende sto opp av dødsriket!

Påskenatt i Bragernes kirke. Tekst: Fra påskelovsangen



Til ettertanke
Den etiske fordring
Løgstrup skrev for over 60 år 
siden boken «Den etiske for-
dring» der hans mest kjente 
sitat har blitt en veiviser for 
mange.  Han skrev : ”Den en-
kelte har aldrig med et andet 
menneske at gøre uden at han 
holder noget af dets liv i sin 
hånd.” 

Dette er dypt forankret i hvor-
dan Kristus selv møtte mennesker. Være seg den syke 
kvinnen som i folkehavet rørte ved kappen hans for i 
håp bli frisk, og hun ble det.  Jesus brukte tid til å lytte 
til hennes fortelling om et vanskelig liv i utenforskap. 
Ved å bli sett og helbredet kom hun tilbake i fellesska-
pet igjen.

Vi blir tatt med til hvordan Jesus kaller tolleren ned fra 
treet, den lille mannen som var hatet av sine lands-
menn for sitt arbeid for Romerne – Hans møte med 
Jesus førte til en livsforvandling. 

Selv under korsfestelsen ba Jesus for sine bødler: «Far 
tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.» (Luk.23.34.) Også 
den ene kjeltringen som hang på korset ved siden av 
Jesus, ble møtt. Da mannen sa: «Husk på meg når du 
kommer i ditt rike», - var Jesu svar: «Sannelig i dag 
blir du med meg til Paradis…»

Vi har et kall som kirke og menighet å leve med  Jesus 
som forbilde der vi tar vare på hverandre. Og vi må 
arbeide for en kultur der vi utrettelig arbeider for 

Brotherhood. Bildet er tatt av Luisella Planeta Leoni  fra pixabay.

menneskets ukrenkelige verdi. 
At vi passer på at ingen lever i 
utenforskap. 

Dette var tema på et foreldre-
møte nylig, der vi lærte om 
hvor mange barn og unge som 
erfarer å bli frosset ut av fel-
lesskapet. Det gir vonde ring-
virkninger for dem det gjelder 
i årevis etterpå.  Foredragshol-
deren gav oss stafettpinnen på 
hvordan både vi voksne og barn 

kan utfordre oss på å være gode rollemodeller og le-
dere. Være seg i klasserom eller på arbeidsplass eller 
i hverdagslivet. Det er sunt å ha Jesus som forbilde i 
hvordan vi møter hverandre. 

Bibelen forteller om flere møter Jesus hadde med 
kvinner og menn også etter sin oppstandelse. Blant 
dem er møtet mellom Peter og Jesus, der Peter får 
lagt skammen over sitt svik bak seg. Han hadde lovet 
å dø for ham, men da Jesus ble arrestert, hadde Peter 
endt opp med å banne på at han ikke kjente mannen.  I 
møte med Jesus fikk Peter tilgivelse og han ble styr-
ket i vennskapet, og gitt tillit som leder for den første 
kristne menigheten. Jesus så Peter med tilgivelse, 
sannhet og kjærlighet. 

Å være en god rollemodell handler ikke om å unngå 
trå feil, men respektfullt huske: I ethvert møte med et 
annet menneske holder vi noe av den andres liv i våre 
hender.  

Kapellan Margrete S Johansen. 

Sigve T. Reedtz med preste
vigslingen i  Bragernes  kirke 

15. januar og ønsker ham Guds 
 velsignelse over liv og  tjeneste. 
Sigve er vokst opp på Øren, døpt i 
Bragernes kirke og har vært både 
frivillig og vikar her hos oss.

Vi gratulerer 



Noen tirsdagskvelder inviterer vi til stille kvelder i kirken. 
Da legger vi til rette for stillhet i kirkerommet, en kveld 
uten musikk eller annet program. Du inviteres til å være 
stille sammen med andre. En mulighet til å koble seg av 
mas og stress, plikter og avtaler, legge fra seg telefonen 
– og heller koble seg på seg selv. Vi trenger å være stille 
for å høre våre egne tanker og kjenne våre egne følelser. 

Vi lever med så mange inntrykk i samfunnet. Dagene 
fylles med lyd, aktiviteter, samtaler, visuelle inntrykk, 
sosiale medier, skjermer og høyttalere. Blir det et stille 
øyeblikk, tar vi raskt frem mobilen og scroller litt. Vi fyl-
ler stillheten med nye inntrykk. Har vi blitt så uvant med 
stillheten at vi ikke tåler den? Kanskje vi må øve oss på å 
nyte stillheten igjen?

I Bragernes kirke er det også mye lyd. Her er det tett pro-
gram, med gudstjenester, tidebønner, konserter, møter 
og samtaler. Slik skal det være, det er både fint og viktig! 
Men vi tror at det også er viktig å gi plass for stillheten, 

av og til. Da kan vi få ro og tid til å kjenne oss selv og til å 
lytte til Gud. En stille kveld i kirken kan åpne opp for nye 
tanker, økt selvinnsikt og fornyet bønneliv. 

Du bestemmer selv hvordan du vil være stille. Noen synes 
det er godt å tenne lys. Noen liker å se på ikoner. Noen 
leser, eller sitter bare i stillhet. Du gjør det som passer 
for deg. 

Vi avslutter alltid stille kveld med kveldsbønn og nattverd. 
En prest og en diakon forretter sammen. Det er en enkel 
liturgi med veksellesning, en salme og nattverd. 

Du er velkommen til å være med hele kvelden, eller kom-
me innom en tur. 

Velkommen inn i stillheten! Se aktivitetskalenderen for 
datoer og tidspunkt.

Diakon Edel Gervin

Stille kveld

Søndag 19. mars er det duket for konsert i kirken der  Bragernes 
kirkes ungdomskor, Bragernes kantori og herrestemmer fra 
 Bragernes kirkes guttekor mesterverket Gloria av den italienske 
 barokkomponisten Antonio Vivaldi. Dette er et publikumsvennlig 
verk som har gått sin seiersgang over hele verden. 

Dette er avslutningskonserten i Johan Halvorsen Musikkfest, og 
 solistene er Guro Lødemel, Hannah Pold og Mari Askvik. Johan 
 Halvorsen kammerorkester spiller. Dirigent er Jørn Fevang. Det blir 
også framført orkesterverker fra barokken. Billetter kjøpes via Årets 
program 2023 - HALVORSEN  MUSIKKFEST (johanhalvorsen.no)

POPULÆRT VERK I KIRKEN SØNDAG 19. MARS
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Mai er konfirmasjonstid  
Det har vært en flott opplevelse å være sammen med årets 
konfirmantkull. Å starte med 7 dagers leir på Uvdal med 
våre 47 konfirmanter er en gave. Gjennom året har vi fått 
mange møter og opplevelser sammen. Ved å delta som mi-
nistranter under gudstjenestene har de blitt kjent med Bra-
gernes kirkes menighet og gudstjenesteliv. De har hjulpet 
på adventsmarkedet, hatt undervisning om ulike tema og 
dere vil møte dem i byen når de kommer med bøsser under 
fasteaksjonen. 

På nyåret hadde de undervisning om livet, døden og det 
kristne håpet. Anett Glittfjell fra Jølstad har lang erfaring 
med å undervise konfirmantklasser om hva som skjer rundt 
død og begravelse/bisettelser. Diakon Edel fortalte om sor-
gen og sorgreaksjoner vi kan erfare når vi mister noen, og vi 
hadde et tema om det kristne håpet som forteller oss at dø-
den ikke er endelig. Jesus har overvunnet dødens bånd over 
våre liv, og gir oss del i oppstandelsen – (slik altertavlen 
malt av Adolf Tidemann minner oss om.)  

Fasteaksjon 2023 : «Håp i en dråpe vann». 
I januar hadde vi en temakveld med foreldre og konfirman-
ter. Regionskoordinator for Kirkens Nødhjelp, Line Vettestad, 
fortalte om arbeidet Kirkens Nødhjelp driver, og om temaet 
for årets fasteaksjon.  

To uker før påske går rundt 40 000 frivillige bøssebærere fra 
1200 norske menigheter fra dør til dør over hele landet og 
samler inn penger til Kirkens Nødhjelps arbeid. 

Også i år vil Bragernes menighets konfirmanter bidra un-
der fasteaksjonen. Målet er å samle inn penger til vann og 
sanitæranlegg til mennesker som mangler dette. Arbeidet 
strekker seg over mange land og kontinenter, der Line for-
talte om arbeidet i Tanzania og Ukraina. Konfirmanter og 
frivillige vil gå med innsamlingsbøsser fra dør til dør, tirsdag 
28. mars i tiden mellom 18.00-21.00. Ta godt imot bøssebæ-
rerne våre. Følg med, mer informasjon vil komme når det 
nærmer seg. 

Mai måned blir innholdsrik for konfirmantene: De vil bidra 
under samtalegudstjenesten 7.mai. Gudstjenesten avsluttes 
med fest og hilsener for konfirmantene. 13 og 14. mai er det 
konfirmasjonshelg i Bragernes kirke. Under forbønnshand-
lingen lyser Gud sin velsignelse over hver enkelt konfirmant 
og lover å være med dem på vandringen gjennom livet.   

Beste hilsen kapellan Margrete S Johansen 

Foto: Kirkens Nødhjelp 

av sokneprest Per Erik K. Brodal

Når denne utgaven av Kirkeposten kommer ut, er vi allerede 
i gang med fastetiden. Fastetiden er forberedelsen før Den 
hellige uken som strekker seg fra palmesøndag til påske-
dag. Fastetiden er de 40 dagene frem til påskens høytids-
dager. Før vi går inn i fastetiden feirer vi fastelavnsøndag, 
med de påfølgende dagene blåmandag og feitetirsdag. Disse 
dagene er også gitt betegnelsen carne vale, som er latin og 
betyr «farvel til kjøttet» og som vi finner igjen i karneval-
stradisjonen, som nettopp er festen før vi går inn i fasten. Og 
tidligere var det vanlig å kutte ut alt kjøtt i fastetiden. Man 
både spiste og levde enklere, for at både kropp, sjel og ånd 
skulle forberede seg på påskens mysterium. 

Også for oss som lever i 2023 kan det være både nyttig og 
viktig å gi avkall på noe i fastetiden for bedre å få øye på det 
sentrale og forberede oss til påskefesten. Hva vi gir avkall på 
er kanskje ikke det viktigste. Det kan være å spise enklere 
mat (eks. kutte ut kjøtt, kaffe, alkohol, kaker…), men kanskje 
like nyttig for oss som lever i et samfunn som overøser oss 
med informasjon, lyd og bilder, kan det være å kutte ned 
på mediebruk. Kanskje kan vi kutte sosiale medier for en 
periode, se mindre på tv, surfe mindre på nettet, la stillhe-
ten nå ørene våre i stedet for en stadig strøm av musikk og 
stemmer… Rett og slett forsøke et liv «offline» for en perio-
de og heller oppsøke stillheten i kirkerommet, gå på guds-
tjenester, besøke noen som trenger et besøk, ta en telefon 
til den det er lenge siden vi har snakket med, lese dagens 
bibeltekst, sette av tid til bønn. Listen kunne fortsatt. 

En tradisjon som synliggjør fastetidens utadrettede blikk og 
tjenesten for våre medmennesker er Kirkens Nødhjelps Fas-
teaksjon, der konfirmantene samler inn penger til Kirkens 
Nødhjelps arbeid. 

Selve fastetiden innledes med askeonsdag. I Bragernes kir-
ke markeres denne med en evensong (sunget kveldsbønn 
med kor), der vi også feirer nattverd og får askekors tegnet 
i pannen. Askekorset er en gammel tradisjon, som på en og 
samme tid markerer bot og omvendelse, og at vi hører Jesus 
Kristus til. Asken lages ved at vi brenner palmegrenene fra 
fjorårets palmeprosesjon palmesøndag. Og når vi tegnes 
med asken, gjøres det med ordene: Kom i hu, menneske, at 
du er støv og skal vende tilbake til støvet.

Fastetiden og Den hellig uke 



Søndagene er ikke fastedager, heller ikke i fastetiden. Hver 
søndag er en festdag, der vi feirer Jesu oppstandelse. Samti-
dig markeres det også i messene at vi er i fastetiden: vi syn-
ger ikke Gloria (Ære være Gud i det høyeste) og heller ikke 
Halleluja ved evangelielesningen. 

I løpet av fastetiden er det en dag som bryter med det mer 
dempede preget. Dette er Maria budskapsdag. Selve dagen 
er 25. mars, 9 måneder før jul, men feires på den nærmeste 
søndagen. Denne dagen feirer vi engelens ord til Maria om at 
hun skulle føde Guds Sønn. Og vi feirer Marias ja, som mu-
liggjør Jesu fødsel – inkarnasjonen, Gud som blir menneske. 

Den hellige uke innledes med palmesøndag, dagen vi mar-
kerer Jesu inntog i Jerusalem og hans vei mot korsfes-
telsen. Palmesøndag hyller folket Jesus som konge, bare 
noen dager senere – på langfredag – roper de «Korsfest, 
korsfest!» I Bragernes kirke markeres palmesøndag med 
en palmeprosesjon sammen med st. Laurentius katolske 
menighet. Vi samles utenfor Bragernes kirke og går i palme-
prosesjon, med palmegreiner og salmesang, gjennom byen, 
før vi feirer messe i hver våre kirker.

Så kommer påskens triduum: skjærtorsdag, langfredag og 
påskenatt. Gudstjenestene disse tre dagene er én bevegelse 
gjennom døden til livet, og er i utgangspunktet tenkt som én 
lang messe, som begynner skjærtorsdag aften og avsluttes 
påskenatt. Tidligere var man gjerne samlet for å våke og be 
mellom de tre gudstjenestene. Derfor lyses ikke velsignel-
sen skjærtorsdag og langfredag, men kommer først på slut-
ten av påskenattsmessen. 

Skjærtorsdag har to fokuspunkt: fotvaskingen og nattverden. 
Dette er dagen Jesus Kristus bøyer seg ned og vasker dis-
iplenes føtter. Slik snur han perspektivet og viser at Gud er 
kommet til verden for å tjene, ikke herske. Og dette er dagen 
Jesus Kristus innstifter nattverden og ber disiplene fort-
sette å gjøre dette, noe kirken nå har gjort i nesten totusen 
år, og som vi gjør i hver eneste messe i Bragernes kirke. I 
nattverden er Jesus Kristus fysisk og konkret til stede i brø-
det og vinen. Dette er min kropp, som gis for dere. Dette er 
mitt blod, som utøses for dere. I Bragernes kirke avsluttes 
skjærtorsdagsmessen med at vi rydder av alteret og dekker 
det med et sort klede, lyset slukkes og kirken forlates i still-
het. 

Langfredag har et dempet preg. Til og med kirkeklokkene 
dempes denne dagen. Lidelsesfortellingen leses og vi syn-
ger langfredagssalmer. Vi minnes Jesu Kristi død på korset 

for oss og for hele 
verdens frelse. Dette 
er eneste dagen i kir-
keåret det ikke feires 
nattverd. I Bragernes 
kirke fremføres van-
ligvis Improperiene 
(Herrens bebreidel-
ser) og Korshyllings-
hymnen med melodi 
av Trond H. F. Kverno. 
På formiddagen er 
det også være en 
felles korsvandring i 
sentrum for flere av 
kirkene i Drammen. 
Her følger vi Jesus 
Kristus på hans vei opp Via Dolorosa – Lidelsens vei. 

Påskenatt er på mange måter høydepunktet i påskefeiringen 
og alle messers mor. Her markerer vi overgangen fra mørke 
til lys, fra død til liv. Kirken er mørklagt og alteret fortsatt 
dekket av sort. Utenfor kirken tennes et bål, ilden velsignes 
og et nytt, stort påskelys tennes. Kristus, verdens lys! Så 
føres lyset inn i den mørke kirken. Menigheten tenner sine 
lys fra påskelyset, og gradvis blir kirken stadig mer opplyst. 
Den vakre påskelovsangen messes, før påskeevangeliet 
leses. Alteret dekkes og alle lys i kirken tennes. Kristus er 
oppstanden! Ja, han er sannelig oppstanden! Endelig kan 
jubelen slippes løs. Påskesalmer synges og den korsfestede 
og oppstandne Jesus Kristus rekkes oss i nattverdens vin og 
brød. Så går alle ut av kirken, ut i byen, og ønsker hverandre 

god påske. Det er 
først nå denne hilse-
nen gir mening. Dette 
var også fra gammelt 
av den store dåpsda-
gen, der dåpskandi-
datene etter forbere-
delser gjennom hele 
fastetiden endelig ble 
døpt og innlemmet i 
Kirken. Derfor kalles 
også påskelyset for 
dåpslyset og er tent 
ved hver dåp i kirken. 

Påskedag og 2. påskedag fortsetter feiringen av oppstandel-
sen. Krist sto opp av døde i påskemorgen røde. Ti synger lydt 
og sjeleglad hans menighet i allen stad. Ære være Gud i det 
høye. Ja, så stor er denne feiringen at kirken fra gammelt 
av feiret 8 dager til ende. Derfor kalles første søndag etter 
påskedag for påskeoktaven, den åttende dagen. Påsketiden 
varer så helt frem til Kristi himmelfartsdag, 40 dager etter 
påske. Like lenge den oppstandne var sammen med disiple-
ne – i følge Apostlenes gjerninger – før han fór opp til him-
melen. 

Vi ønsker dere alle en forberedelsestid med rom for for
dypning og deretter en god påskefeiring! Velkommen til å 
bli med på det som skjer i Bragernes kirke i fastetiden og 
påsken!



«De fleste» korene i Bragernes feirer 
30 års jubileum.
I kirkemusikkens historie i Bragernes er 1993 
et viktig år. Da startet Bragernes kirkes jen-
tekor og guttekor. Disse korene skulle bli 
stammen i korarbeidet for barn og ungdom i 
menigheten. Selv om Bragernes kantori var 
startet fire år tidligere, og selv om aspirant-
koret, ungdomskoret og Minores vokste ut 
av jentekoret og guttekoret senere, velger vi å 
markere 30- årsjubileum for alle  gjennom hele 
2023. Ettersom Kantoriet ikke markerte sitt 30- års 
jubileum i 2019, passer det fint at også dette koret blir 
med på feiringen nå. 

Bragernes kantori
Kantoriet, kirkens store voksenkor, ble startet av kantor Tor 
Johnstad i 1989. Koret var det første i serien av kor tilknyttet 
Bragernes kirke, og etter hvert vokste koret til et livskraftig 
kor med svært mange medlemmer. 

Jentekoret – 60 jenter på første øvelse. 
Det var bredt markedsført at det skulle startes et jentekor i 
kirken. Likevel var det vanskelig å vite hvordan dette ville slå 
an. Dette var i en tid der avisene i byen skrev om slike kultu-
rinitiativ, men vi hadde samtidig ikke samme digitale mar-
kedsføringsmuligheter som i dag. Dirigentene hadde satt 
fram noen få stoler, men da dørene ble åpnet var det hele 60 
forventningsfulle jenter og ca 50 foreldre ute på kirkeplas-
sen. Overveldende! Dette var i januar 1993. Siden økte antal-
let, og koret ble delt i aspirantkor og senere i ungdomskor. 

Guttekoret: en sjelden vare 
Guttekoret ble startet høsten 1993, og selv om koret ikke har 
hatt samme oppslutning som jentekorene, er det ganske 
unikt at menigheten har hatt sammenhengende guttekor-
drift gjennom 30 år. Det er en utfordring at kirken  generelt 
mangler arbeid for gutter, så guttekorarbeid er en viktig 
aktivitet. 

Ungdomskoret
Etter at aspirantkorene hadde vokst ut fra jentekoret og gut-
tekoret gikk det noen år før jentekoret måtte deles slik at de 

større jentene dannet Bragernes kirkes ungdom-
skor. Av og til har ungdomskoret hatt prosjekter 

sammen med de eldste guttene i guttekoret. 

Solistensemblet
Til langfredagsgudstjenesten i 1993 ble det 
satt sammen en korgruppe av noen få voks-
ne sangere der alle hadde solid musikalsk 

bakgrunn. Denne semiprofesjonelle korgrup-
pa gikk etter hvert over til at vi etablerte Bra-

gernes kirkes solistensemble. I mange år hadde 
koret 8 sangere, og i dag er medlemstallet satt til 

13 profesjonelle sangere. 

Minores 
For å sikre bedre rekruttering til korene, ble Minores, koret 
for 5 og 6 åringer, startet som det siste prosjektet. Med det-
te har kirken kor for nesten alle aldersgrupper. At diakonen 
også driver babysang utfyller dette bildet. 

Koropplevelser gjennom 30 år
Fra 1993 (kantoriet fra 1989)  og fram til i dag har korene 
framført store mengder musikk i form av gudstjenester, 
konserter, kirkespill, musikaler, sang ved arrangementer 
i kommune/ samfunn, innspillinger, turneer, turer og mye 
mer. Det musikalske stoffet har hatt en spennvidde fra den 
enkleste barnesang, som «haren uti gresset», til verker som 
J. S. Bachs h- mollmesse. Det har vært et mål å framføre 
mye musikk i kirkens gudstjenestelig samtidig som konser-
ter har vært viktig. Korene har stått for mange uroppførelser 
av musikk skrevet spesielt for oss. Alle korene har vært 
på mange turer i inn og utland: Island, Sverige, Danmark, 
Tyskland, England, Frankrike, Østerrike og Latvia. Mange 
hundre mennesker hatt fått sangopplevelser som medlem 
av korene. 

I jubileumsåret satser korene friskt videre etter at pande-
mien har sluppet taket. Det ligger konserter, gudstjenester, 
musikal, kirkespill og turer foran alle som nå synger i kore-
ne: En 30-åring er enda ung men har også erfaring!

Vi ser fram mot ny klang i katedralen!

Korjubileum!

BRAGERNES SOUND OF MUSIC – KORENE 30 ÅR!
Siste helgen i januar framførte Bragernes kirkes jentekor og 
aspirantkor forestillingen Sound of music i Bragernes Kirke.

En stor takk til alle som medvirket i denne fantastiske 
forestillingen som var full av sang, dans, regi, tale og 
replikker.

Galina Trintsoukova, klaver, Ingrid Holmen, fløyte, 
Anders Kregnes Hansen, slagverk, Ingeborg Soot, 
abedissen, Sofie Rose Strømme, Maria, Per Erik 
Brodal, kapteinen, Hermann Glienke og dirigent 
Beate Strømme Fevang.

Dette har vært en flott start på 2023 og det første 
store prosjektet i 30 års feiringen som vil fortsette 
gjennom hele året.

Korene tar inn flere medlemmer – ta kontakt!



Adventsfestivalens åpningskonsert.

Colours of Christmas med ungdomskoret.

Anglikans-sudanesisk julegudstjeneste med dåp. Geriljabroderier – Klimafestivalen.
Tatiana på reperasjonskveld 

under Klimafestivalen.

Høymesse med Kodalys Missa Brevis fremført av 
Solistensemble.

Markering av Trafikkofrenes dag i Viken. 
Biskopen i samtale med etterlatt.

Stefanusdagen. Joanna Udal, 
prest i Den anglikanske kirken, 
sammen med Per Erik.

Julaftensgudstjeneste med guttekoret. Høytidsmesse juledag med Kantoriet.

Lysmesse med Minores og aspirantene

Hva har skjedd siden sist …



Mars
Onsdag 1. mars
08.30 Morgenbønn

Torsdag 2. mars
12.00 Middagsbønn

Lørdag 4. mars
13.00 Orgelhalvtime ved Øyvind Sørum. 
Musikk av H. Howells, R. Vaughan Wil-
liams, E. Elgar og C. Franck. Fri entré.

Søndag 5. mars 2. søndag i fastetiden
11.00 Høymesse. Dåp. Prost Øystein 
Magelssen, kantor Anders Eidsten 
Dahl, kirketjener Elsa Thingelstad. 
Takkoffer til menighetens arbeid.

Tirsdag 7. mars 
12.00 Hverdagsmesse.

18.00 – 20.00. Stille kveld. Rom for still-
het, lystenning og bønn.
19.30 Kveldsbønn og nattverd.

Onsdag 8. mars
08.30 Morgenbønn

16.30 – 18.00 Fellesmiddag i menig-
hetshuset. Velkommen små og store 
til god mat i hyggelige rammer. Kr. 50 
pr. person og maks. kr. 150 pr. familie. 
Påmelding senest mandagen før, så 
vi vet hvor mye mat vi skal lage. Ring 
32 98 91 00 før kl. 15 eller følg lenken 
i Facebook-arrangementet for digital 
påmelding. 

Torsdag 9. mars
12.00 Middagsbønn

Fredag 10. mars
11.30 – 14.00. Kvinnenes internasjonale 
bønnedag i Metodistkirken.

Lørdag 11. mars
13.00 Orgelhalvtime med elever ved 
Tønsberg kulturskole. Fri entré. 

Søndag 12. mars 3. søndag i fastetiden
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan Mar-
grete S. Johansen, kantorigruppe, 
kantor Beate Strømme Fevang og Jørn 
Fevang, kirketjener Morten L. Strand. 
Takkoffer til «Veien ut».

Tirsdag 14. mars
Ingen hverdagsmesse pga. Skisprinten.

Onssdag 15. mars
16.30 – 18.00 Fellesmiddag i menig-
hetshuset. Velkommen små og store 
til god mat i hyggelige rammer. Kr. 50 
pr. person og maks. kr. 150 pr. familie. 
Påmelding senest mandagen før, så 
vi vet hvor mye mat vi skal lage. Ring 
32 98 91 00 før kl. 15 eller følg lenken 
i Facebook-arrangementet for digital 
påmelding. 

Torsdag 16. mars
12.00 Middagsbønn

Fredag 17. mars
11.00 Lunsjkonsert Halvorsen Musikk-
fest 2023 med den italienske fløyte- og 
pianoduoen Diana Nocchiero og Andje-
la Bratic, unge talenter fra Drammen 
kulturskole og prisvinnere fra nasjona-
le konkurranser, bl.a. Daniel Hernes. 
Lunsjkonserten har en allsidig og va-
riert meny og varer ca. 50 minutter. Fri 
entré.

Lørdag 18. mars
13.00 Orgelhalvtime med orgelstudenter 
ved Norges musikkhøgskole. Fri entré. 

Søndag 19. mars 4. søndag i fastetiden
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Per 
Erik Brodal, kantor Jon Martin Høie, 
kirketjener Elsa Thingelstad. Takkoffer 
til menighetens arbeid.

19.00 Halvorsen Musikkfest 2023 Fi-
nale!. Bachs dobbeltkonsert for to 
fioliner og orkester med Christopher 
Tun  Andresen og Birgitte Stærnes som 

fiolinsolister, Albinonis konsert i d-moll 
med Brynjar W. Kolbergsrud som trom-
petsolist, og Vivaldis Gloria for kor, 
solister og orkester med Bragernes 
kantori, Bragernes kirkes ungdomskor 
og herrestemmene fra guttekoret, 
sangsolistene Guro Lødemel, Hannah 
Agnethe Pold og Mari Alsvik, sam-
mensatt festivalorkester og dirigent 
Jørn Fevang. Billetter kr. 300. Se Årets 
 program 2023 – HALVORSEN MUSIKK-
FEST (johanhalvorsen.no)
 
Tirsdag 21. mars
12.00 Hverdagsmesse.

Onsdag 22. mars
08.30 Morgenbønn

12.00-18.00 Misjonsbasar i menighets-
huset

Torsdag 23. mars
12.00 Middagsbønn

12.00-18.00 Misjonsbasar i menighets-
huset

Fredag 24. mars
12.00-18.00 Misjonsbasar i menighets-
huset

Lørdag 25. mars
12.00-15.00 Misjonsbasar i menighets-
huset.

13.00 Max Regers 150 års jubileum. 
Espen Melbø spiller Regers koralfanta-
si over «Ein feste Burg ist unser Gott». 
Fri entré.

Søndag 26. mars Maria budskapsdag
11.00 Familiemesse. Dåp. Kapellan 
Margrete S. Johansen, Bragernes kir-
kes jentekor, kantor Beate Strømme 
Fevang og Jon Martin Høie, kirketjener 
Morten L. Strand. Takkoffer til menig-
hetens arbeid.

AKTIVITETSKALENDER
Mars – mai 2023

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.

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.

 



Tirsdag 28. mars
12.00 Hverdagsmesse

18.00 – 21.00 i menighetshuset: Stopp 
og fiks! Vi reparerer klær i fellesskap.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.
Ta godt imot bøssebærerne som 
 kommer på kvelden.

Onsdag 29. mars
08.30 Morgenbønn

16.30 – 18.00 Fellesmiddag i menig-
hetshuset. Velkommen små og store til 
god mat i hyggelige rammer. Kr. 50 pr. 
person og maks. kr. 150 pr. familie. På-
melding senest mandagen før, så vi vet 
hvor mye mat vi skal lage. Ring 32 98 91 
00 før kl. 15 eller følg lenken i Facebook- 
arrangementet for digital påmelding. 

Torsdag 30. mars
12.00 Middagsbønn

April
Lørdag 1. april
13.00 Orgelhalvtime ved Wolfgang 
 Kogert. Musikk av J.S. Bach og 
Jean-Pierre Leguay. Fri entré.

Søndag 2. april Palmesøndag
10.30 Palmeprosesjon fra Bragernes 
kirke i samarbeid med St. Laurentius 
katolske kirke.

11.00 Høymesse. Dåp. prost Øystein 
Magelssen, kantor Anders Eidsten 
Dahl, kirketjener Elsa Thingelstad.
Takkoffer til Kirkens Nødhjelp,
fasteaksjonen.

Tirsdag 4. april
12.00 Hverdagsmesse.

Onsdag 5. april
08.15 Morgenbønn

Torsdag 6. april Skjærtorsdag
18.00 Skjærtorsdagsmesse. Sokne-
prest Per Erik K. Brodal, kantor Beate 
Strømme Fevang og Jørn Fevang. Takk-
offer til menighetens arbeid.

Fredag 7. april Langfredag 
12.00 Økumenisk korsvandring fra 
Strømsø kirke gjennom sentrum til 
Bragernes kirke. Frivillige og ansatte 
fra kirkene i Drammen.

14.30 Orgelmeditasjon ved kantor Jon 
Martin Høie. Arild Sandvolds orgelso-
nate over ”Naglet til et kors på jorden”. 
Fri entré.

15.00 Pasjonsgudstjeneste. Lesning av 
lidelseshistorien. Bragernes kirkes so-
listensemble. Trond Kvernos «Imprope-
ria Salvatoris nostri». Kapellan Margrete 
S. Johansen, kantor Beate Strømme 
Fevang og Jørn Fevang, kirketjener Mor-
ten L. Strand. 

20.00 «Stabat mater» av Pergolesi. 
Sopran, alt, strykekvartett og orgel. Bil-
lettsalg i døren.

Lørdag 8. april Påskeaften
12.00 – 14.00 «Påskeegget» i menighets-
huset. Håvard Svendsrud spiller trekk-
spill. Mer informasjon kommer.

21.00 Påskenattsmesse. Dåp. Tenning 
av påskeilden og påskelyset. Røkelse. 
Sokneprest Per Erik K. Brodal, kapellan 
Margrete S. Johansen, kantor Beate 
Strømme Fevang og Jørn Fevang, kir-
ketjener Morten L. Strand. Takkoffer til 
Karisenteret i Egypt.

Søndag 9. april Påskedag
08.00 Påskemorgen ved Åspaviljongen 
med Frelsesarméens hornorkester.

11.00 Høytidsmesse. Dåp. Magnus Aa. 
Oseth, trompet, prost Øystein Magels-
sen, sokneprest Per Erik K. Brodal, 
kapellan Margrete S. Johansen, kantor 
Beate Strømme Fevang, Jørn Fevang og 
Jon Martin Høie, Bragernes kantori, kir-
ketjener Morten L. Strand. Takkoffer til 
Misjonsprosjektet i Egypt.

Mandag 10. april 2. påskedag
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan Margre-
te S. Johansen, kantor Britta  Schäfer, 
kirketjener. Takkoffer til  menighetens 
arbeid.

Tirsdag 11. april
12.00 Hverdagsmesse

18.00 – 20.00. Stille kveld. Rom for still-
het, lystenning og bønn.
19.30 Kveldsbønn og nattverd.

Onsdag 12. april
08.15 Morgenbønn

16.30 – 18.00 Fellesmiddag i menighets-
huset. Velkommen små og store til god 
mat i hyggelige rammer. Kr. 50 pr. per-
son og maks. kr. 150 pr. familie. Påmel-
ding senest mandagen før, så vi vet hvor 
mye mat vi skal lage. Ring 32 98 91 00 
før kl. 15 eller følg lenken i Facebook-ar-
rangementet for digital påmelding. 

Torsdag 13. april 
12.00 Middagsbønn

Lørdag 15. april
13.00 Max Regers 150 års jubileum. Jon 
Martin Høie spiller Regers koralfanta-
si over «Halleluja! Gott zu Loben». Fri 
entré.
 
Søndag 16. april. Påskeoktaven
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Per 
Erik K. Brodal, Bragernes kirkes gutte-
kor, kantor Jørn Fevang og Jon Martin 
Høie, kirketjener Elsa Thingelstad. Takk-
offer til «Ung kirkesang».

Menighetens årsmøte holdes i kirken 
umiddelbart etter messen. Årsrapport 
og -regnskap legges ut på bragerneskir-
ke.no, i våpenhuset eller kan hentes på 
menighetskontoret i god tid 
før møtet.

Mangat 17. april
19.00 – 21.00 Drammen kirkeforum i 
menighetshuset. «Putin og Kirill – stat 
og kirke i Russland». Foredrag ved pro-
fessor og forfatter Vebjørn  Horsfjord, 
Institutt for samfunnsfag, religion og 
etikk ved Høgskolen i Innlandet.  Samtale 
i plenum, kulturinnslag, enkel servering. 

Tirsdag 18. april
12.00 Hverdagsmesse

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

Onsdag 19. april
08.15 Morgenbønn

16.30 – 18.00 Fellesmiddag i menig-
hetshuset. Velkommen små og store til 
god mat i hyggelige rammer. Kr. 50 pr. 
person og maks. kr. 150 pr. familie. På-
melding senest mandagen før, så vi vet 
hvor mye mat vi skal lage. Ring 32 98 91 
00 før kl. 15 eller følg lenken i Facebook- 
arrangementet for digital påmelding. 

Torsdag 20. april
12.00 Middagsbønn

Lørdag 22. april
13.00 Max Regers 150 års jubileum. 
Hannah Marie Carding spiller Regers 
koralfantasi over «Alle Menschen müs-
sen sterben». Fri entré.

Søndag 23. april 3. søndag i påske tiden
11.00 Familiemesse. Dåp. Krøllesam-
ling. Minores framfører syngespillet 
«Skapelsen» av E. Hovland. Kapellan 
Margrete S. Johansen, kateket Sol 



Trogstad Vråle, kantor Beate Strømme 
Fevang og Jørn Fevang. Takkoffer til 
Søndagsskoleforbundet.

19.00 Håndverkeren i Drammen. 
Musikalkonsert med Bragernes kirkes 
ungdomskor, Trond Nilsen mfl. Dir. 
Beate Strømme Fevang. Billetter kr. 
150/100.

Tirsdag 25. april
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 26. april
08.15 Morgenbønn

16.30 – 18.00 Fellesmiddag i menig-
hetshuset. Velkommen små og store 
til god mat i hyggelige rammer. Kr. 50 
pr. person og maks. kr. 150 pr. familie. 
Påmelding senest mandagen før, så 
vi vet hvor mye mat vi skal lage. Ring 
32 98 91 00 før kl. 15 eller følg lenken 
i Facebook-arrangementet for digital 
påmelding. 

Torsdag 27. april
12.00 Middagsbønn

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

Lørdag 29. april
13.00 Verdi duo, Olga Pyatnitskikh, 
sopran og Franscesco Buccino framfø-
rer operaperler. Fri entré.

Søndag 30. april 4. søndag i påske
tiden
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Per 
Erik K. Brodal, kantor Anders Eidsten 
Dahl, kirketjener Elsa Thingelstad. 
Takkoffer til menighetens arbeid.

Mai
Tirsdag 2. mai
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 3. mai
08.15 Morgenbønn

16.30 – 18.00 Fellesmiddag i menig-
hetshuset. Velkommen små og store til 
god mat i hyggelige rammer. Kr. 50 pr. 
person og maks. kr. 150 pr. familie. På-
melding senest mandagen før, så vi vet 
hvor mye mat vi skal lage. Ring 32 98 91 
00 før kl. 15 eller følg lenken i Facebook- 
arrangementet for digital påmelding. 

Torsdag 4. mai
12.00 Middagsbønn

Søndag 7. mai 5. søndag i påsketiden
11.00 Høymesse med konfirmantene. 
Kapellan Margrete S. Johansen, kate-
ket Sol T. Vråle, kantorer Beate Strøm-
me Fevang og Jørn Fevang, kirketjener 
Morten L. Strand. Takkoffer til «Dråpen 
i havet».
Fest for konfirmantene og deres nær-
meste i menighetshuset etter høymes-
sen.

Tirsdag 9. mai
12.00 Hverdagsmesse

18.00 – 20.00. Stille kveld. Rom for still-
het, lystenning og bønn.
19.30 Kveldsbønn og nattverd.

Onsdag 10. mai
08.15 Morgenbønn

16.30 – 18.00 Fellesmiddag i menig-
hetshuset. Velkommen små og store 
til god mat i hyggelige rammer. Kr. 50 
pr. person og maks. kr. 150 pr. familie. 
Påmelding senest mandagen før, så 
vi vet hvor mye mat vi skal lage. Ring 
32 98 91 00 før kl. 15 eller følg lenken 
i Facebook-arrangementet for digital 
påmelding. 

Torsdag 11. mai 
12.00 Middagsbønn

Lørdag 13. mai 
11.00 Konfirmasjonsmesse. 
13.00 Konfirmasjonsmesse. 
Solist, Magnus Aa. Oseth, trompet, 
 Menighetens ansatte og frivillige. Takk-
offer til menighetens konfirmantarbeid. 
Konfirmasjonsmessene er åpne for 
alle. Bli med og fyll kirken  og feire 
konfirmantene vår denne helgen!

Søndag 14. mai 6. søndag i påsketiden
11.00 Konfirmasjonsmesse. Ungdom-
skoret, Magnus Aa. Oseth, trompet, 
menighetens ansatte og frivillige. Takk-
offer til menighetens konfirmantarbeid.
Konfirmasjonsmessene er åpne for 
alle. Bli med og fyll kirken og feire kon-
firmantene våre denne helgen!

Tirsdag 16. mai
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 17. mai Grunnlovsdagen
11.45 Festgudstjeneste etter at bar-
netoget har passert kirken. Kapellan 
Margrete S. Johansen, kantor Anders 
Eidsten Dahl, Mannskoret Barden. 
Takkoffer til menighetens arbeid.

Torsdag 18. mai Kristi himmelfartsdag
11.00 Høymesse. Sokneprest Per 
Erik K. Brodal, kantor Jørn Fevang. 
 Takk offer til Areopagos.

Søndag 21. mai søndag før pinse
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Per 
Erik K. Brodal, kantor Britta Schäfer, 
Takkoffer til menighetens arbeid.

Tirsdag 23. mai
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 24. mai
08.15 Morgenbønn

16.30 – 18.00 Fellesmiddag i menig-
hetshuset. Velkommen små og store 
til god mat i hyggelige rammer. Kr. 50 
pr. person og maks. kr. 150 pr. familie. 
Påmelding senest mandagen før, så 
vi vet hvor mye mat vi skal lage. Ring 
32 98 91 00 før kl. 15 eller følg lenken 
i Facebook-arrangementet for digital 
påmelding. 

Torsdag 25. mai 
12.00 Middagsbønn

Fredag 26. mai
11.00 – 13.00 Formiddagstreff i menig-
hetshuset. Fellesskap, formiddagsmat, 
kaffe, kake, utlodning, sang og andakt. 
Nærmere program kommer. Fri entré.

Søndag 28. mai Pinsedag
11.00 Høytidsmesse. Dåp. Sokneprest 
Per Erik K. Brodal, kapellan Margrete 
S. Johansen, kantor Jørn Fevang og 
Jon Martin Høie, kirketjener Elsa Thin-
gelstad. Takkoffer til Misjonsselskapet.
Arrangement i kirkeparken etter 
 messen. Mer informasjon kommer.

Mandag 29. mai 2. pinsedag
12.00 Gudstjeneste i sportskapellet på 
Tverken.

Tirsdag 30. mai
12.00 Hverdagsmesse.

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

Onsdag 31. mai
08.30 Morgenbønn

16.30 – 18.00 Fellesmiddag i 
 menighetshuset.
Velkommen små og store
til god mat i hyggelige rammer. Kr. 50
pr. person og maks. kr. 150 pr. familie.
Påmelding senest mandagen før, så
vi vet hvor mye mat vi skal lage. Ring
32 98 91 00 før kl. 15 eller følg lenken
i Facebook-arrangementet for digital
påmelding.



BLI HAGEVENN!
Vi trenger flere frivillige i kjøkken-
hagen vår. Kan det være aktuelt for 
deg? 

Som hagevenn blir du en del av et 
fellesskap som møtes ukentlig i 
Kirkeparken og Albumhagen gjen-
nom dyrkesesongen. Der dyrker 
vi økologiske 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 forkunnska-
per 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 
opplevelse, som blir enda bedre når vi kan dele det 
med noen. Hagevenner får også lov til å høste noe av 
overskuddet i hagen.

Menigheten har et samarbeid med Voksenopplæringen 
i Drammen om språkpraksis for elevene der. 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 prak-
siselevene. 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 insekter og bli unge hagevenner. 

Som frivillig bestemmer du selv hvor mye 
du vil være med. 

Vil du melde deg som hagevenn eller øn-
sker du å vite mer om prosjektet? Ta gjer-
ne kontakt med diakon Edel på eg539@
kirken.no eller 90993785.

Stopp og fiks!
Under Klimafestivalen §112 inviterte vi til en repara-
sjonskveld som vi kalte «Stopp og fiks!» En kveld der 
vi reparerte klær og tekstiler i fellesskap. Vi hadde 
en symaskin til utlån, nål og trå, litt lapper og annet 
utstyr. Alle kunne ta med seg noe hjemmefra som de 
ønsket å reparere. Noen var erfarne i faget, andre var 
nybegynnere. Eva Kittelsen fra My Visible Mend holdt 
et inspirerende foredrag for oss om hvorfor det er så 
viktig å reparere. 

Vi lærte av hverandre og hjalp hverandre, og vi ble 
inspirert til å reparere enda mer når vi kom hjem. I 
løpet av kvelden ble det etterspurt om vi kunne gjøre 
dette flere ganger. Nå kan vi med glede invitere til en 
ny Stopp og fiks! Tirsdag 28.mars samles vi igjen i me-
nighetshuset for å reparere. Velkommen skal du være! 
Det er gratis og drop-in.

Noen å snakke med? 
Av og til byr livet på utfordringer det ikke er godt å bære 
alene. Da kan det være nyttig å snakke med noen. Menig-
hetens diakon og prester er tilgjengelig for samtaler. Vi har 
faglig kompetanse og lang erfaring med samtaler. Du be-
stemmer selv hva du ønsker å snakke om, og ingen tema er 
for store eller for små. Vi har taushetsplikt, og samtalene 
er selvsagt gratis. Ta gjerne kontakt med oss for en avtale.

 • Du kan sende oss en epost (adresser finner du bakerst 
i bladet)

 • Du kan komme innom menighetskontoret

 • Du kan ringe sentralbordet på 32 98 91 00

 • Du kan komme til kirken når den er åpen, så kan kirke-
verten sette deg i kontakt med oss

 • Diakonen er som regel tilgjengelig i kirken på tirsdager 
kl. 13.00-15.00

Andre alternativ: 
Kirkens SOS: 22400040
Mental helse: 116 123
Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111

På www.nettkirken.no kan du chatte anonymt i stedet for å 
snakke. Også der er det prester og diakoner som svarer.



Våren 2021 laget 
Conveyor AS en 
3D-modell av hele 
Bragernes kirke. 
Fra første stund 
har planen vært å 
ha en «oppdagel-
sesferd» for barn 
og unge slik at de 
skal kunne få opp-
leve kirkerommet 
på en helt ny måte.

Prosjektet er et 
samarbeid mellom 
Bragernes menig-
het og Conveyor 
AS. Vi fikk støtte 
gjennom innova-
sjonsmiddler fra 
Kirkerådet.

Vi har laget en digital modell av Bragernes Kirke tilret-
telagt for barn og unge. Modellen skal være utforsken-
de og informativ med fokus på lek og læring. Den skal 
kunne styrke samarbeid mellom kirke og skole. Model-
len skal være utforskende og informativ med fokus på 
lek og læring, hvor barn og unge blir kjent med kirken 
og kirkerommet på en innovativ måte.

I modellen møter vi de tre kirkemusene som viser oss 
rundt på utvalgte interessepunkter i kirken digitalt. 

Digital formidling av kirkerommet for barn og unge
Barna møter små 
fortellinger, in-
formasjon, quiz 
og oppgaver som 
handler om Bra-
gernes kirke, kir-
kerommets bruk 
og om tro generelt. 

Modellen skal 
kunne fungere 
både som et ledd 
i forberedelser til 
besøk i kirken og 
som supplement 
til fysiske besøk 
i kirken av skole-
klasser og i tros-
opplæring. Den 
skal også være 
tilgjengelig slik at 

den kan brukes frittstående i hjemmet eller for eksem-
pel i et klasserom.

8. januar 2023 var vi klare for lansering. Deltagerne på 
kirkens arrangement Lys våken fikk prøve modellen og 
begeistringen var stor. 

«Dette var gøy og jeg lærte mye!» Frida 11 år

Link: https://wieso.io/viewer/42

Døpte
13.11.2022 Andrea Skui Robbins
13.11.2022  Emily Iben Hagberg 

Wike (Tangen kirke)
13.11.2022  Johannes 

Sanderød
13.11.2022  Odin Sønsteby 

Stewart
20.11.2022  Viktor Jøntvedt 

Engerud
20.11.2022 Amalie Devold Bjørnson
20.11.2022 Pernille Gretland Fossum
27.11.2022 Thelma Eiriksdottir Moen
27.11.2022  Patrick Otto Syvertsen 

Carlqvist
04.12.2022  Storm-Gabriel Normann 

Borgersen
01.01.2023  Clara Charlotte Louise 

 Terletzki
01.01.2023 Felix Konrad Terletzki

08.01.2023  Henrik Alvsaker- 
Svanemyr

15.01.2023  Leo Sebastian Blanco- 
Jensen (Kristiansand 
domkirke)

22.01.2023 Jonathan Berg Borgan
22.01.2023  Frida Sofie Bredrup 

 Engebretsen
29.01.2023 Mikkel Martinussen
29.01.2023 Emma Karlsen Uggen
29.01.2023 Ulrik Eikås Boye

Vielser
11.11.2022  Ane Pernille Bergskaug 

Haug 
og Erling Andre Karlsen

10.12.2022  Ann Mari Heggdal og 
Daniel Strømsnes 
 HeggdalFASTEAKSJONEN 28. MARS 2023

Et håp kan begynne med en dråpe vann og gi en fremtid uten sult, 
fattigdom, sykdom og konflikt. Vær med i årets fasteaksjon og gjør 
en forskjell for de som trenger det aller mest. Din støtte redder liv.

Vipps til 2426
www.fasteaksjonen.no

HÅP
i en dråpe vann

VIPPS
2426



Barn, unge og trosopplæring
Lys Våken
I januar var 11 og 12 åringer på overnatting i kirken. Vi 
hadde refleksløype, aktiviteter, stjerneskudd, gudstjeneste 
verksted og kveldsavslutning. Deltagerne var med på guds-
tjenesten søndag og hadde mange viktige oppgaver. Etterpå 
var det menighetens juletrefest med gang rundt juletreet og 
de tre hellige konger kom med godteri til barna. 

Tårnagenthelg
I februar var det Tårna-
genthelg i kirken for 8- og 
9-åringer. Det var guds-
tjenesteverksted, agentløy-
pe, skattejakt og ikke minst 
en spennende tur opp alle 
trappene til kirketårnet. 

Trylling og Tro 
11.mars kommer 
 tryllekunster Ruben Gazki 
til Konnerud kirke. Det blir 
tryllekurs for barna, gudstjeneste og trylleshow. 

Trosopplærings kalenderen
11.mars - Trylling og tro for 10 åringer. Samlingen er på 
Konnerud.
28.mars – Kirkens nødhjelps fasteaksjon. Alle er velkomne 
til å delta.
23.april – krøllesamling for 3 åringer og gudstjeneste for de 
yngste.
23.april – Vår i Hagen
13. og 14.mai - Konfirmasjoner 

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

Babysang. Hver torsdag kl 11:00 og 12:00 møtes vi på me-
nighetshuset. Samlingen inneholder sang, musikk og ryt-
mer. Matpakke lunsj fra 11:30. Vi føler skoleruta.
Knøtteklubb. Hver torsdag fra kl 11:00-13:00 møtes vi på 
menighetshuset. Passer for barn 1-4 år med en voksen. 
Samlingen inneholder sang, musikk og fri lek. Ta med mat-
pakke. Vi føler skoleruta. 

Kor
Bragernes kirke har et stort kormiljø, men det er alltid plass 
til flere medlemmer. Ansvarlig er Jørn og Beate Fevang. Se 
oversikt på side 15. 

Kirkens nødhjelps fasteaksjon 2023
28.mars samler vi inn penger til kirkens nødhjelps arbeid – i 
år er tema rent vann til alle. Konfirmantene er selvfølgelige 
klare til å gå med innsamlingsbøsse, men dette er alle vel-
komne til å være med på! Vi trenger flere som vil være med 
å samle inn penger til et viktig formål. Oppmøte på menig-
hetshuset kl 18:30.

Vi søker nye søndagsskoleledere!
Søndag er gudstjeneste dag! Under guds-
tjenesten går søndagsskolen til kapellet 
til en samling for barna. Vi hører en bibel-
fortelling, 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.  
e-post: sv455@kirken.no

13

Søndagsskolen – mer enn du tror

BARNASBARNAS
Tegn en strek 
fra 1 til 2 og 
så videre. 
Hva gjemmer 
seg her? 

Prikk til prikkPrikk til prikk

Finn fem feil!Finn fem feil! Her er Jesus på besøk hos Sakkeus. De to bildene er nesten like. 
Finner du de fem feilene på bildet til høyre? Tegning: Chiara Bertelli

Hvilke 
gaver blir vi 
sjelden glade 

for?
Oppgaver.

Så var det 
de to forelska 

blekksprutene som 
gikk arm i arm 
i arm i arm i 

arm ...

Har du hørt 
om han som 
sov så tungt 

at senga knakk 
sammen?

Vitser
Vitser
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  Gi barnebladet 
 Barnas til et barn 
   du er glad i!

Disse oppgavene er 
hentet fra bladet.

  Bestill abonnement 
 på sondagsskolen.nosondagsskolen.no 
  eller 22 08 71 0022 08 71 00

BARNAS
BARNAS

Salme 86,12: Jeg vil prise deg, 

Herre, min Gud, av hele mitt 

hjerte og evig ære ditt navn.  

Jesus elsker meg

4
2023

SupersetningBibelskatt

Side 12: Jesus 
og disiplene i Getsemane

Inntoget i Jerusalem
Side 18: Se info om 

påskekalenderen!

Oppgave:



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

Spar opptil 50% ved kjøp av gravstein 
hos oss.

Vi utfører alt av vedlikehold 
på eksisterende gravminner.

Kontakt oss, vi er her for å hjelpe deg.

Kontakt: Tlf: 4000 2448
E-post: post@gravstein24.no

www.gravstein24.no

Støtt våre annonsører - de støtter oss

Psykolog

Aase Prøitz
ENKELTPERSONER, PAR OG FAMILIER

Hauges gate 24, 3019 Drammen
Mobil: 91 33 61 91
www.psykologproitz.no

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

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

Takk!

Vi skal være best i Norge på 
utvikling, planlegging og gjennomføring

av eiendoms- og byggeprosjekter.

www.vedal.no
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TORGET VEST – 3019 DRAMMEN
TLF.: 32 20 10 10

CAPPENSGT. 16 - 3016 DRAMMEN
Telefon 32 83 31 59 - Mobil 941 14 766

Alt i rørleggerarbeid og sanitærutstyr - Baderomsmøbler
Oppvaskmaskiner - Vaskeromsutstyr

Tining - Rep. vannskader

N. Storgt. 11 - Inng. Schwenckegt.
Drammen - Tlf.. 32 83 99 95

EDUARD WERNER A/S

Din lokalbank i Drammen

Telefon: 03000
www.dnbnor.no

Nedre Torggt. 5, 3015 Drammen
Tlf.: 32 83 60 05

Revisjon – Skatt – Avgift
Økonomisk Rådgivning

Nedre Storgt. 42, 3015 Drammen
Tlf: 32 83 88 90

www.ey.no

Drammen Fotklinikk
Rådhusgt. 18, 3015 Drammen

Telefon: 93 29 18 11

Marianne Båsum
Aut. fotterapeut

Sunne føtter er glade føtter!

Optika AS
Engene 16, 3015 Drammen

SYNSPRØVE – TIMEAVTALE
TLF.: 32 27 78 00

Briller - Kontaktlinser - Synsprøver

N. Storgt. 11 - Tlf. 32 83 15 10
GÅGATA

HOUSE OF

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgt 4, 32 89 89 50

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

Bok & Media
KRISTELIG BOKHANDEL

V i  h a r  g o d t  u t v a l g  i  g a v e r  t i l
k o n f i r m a n t e r ,  b i b l e r  o g  s a l m e b ø k e r

Haugesgate 17 • 3019 Drammen • Tlf.: 32 83 52 95

Eiendomsmeglere MNEF

ETABLERT 1918

HAUGESGT 83, 3019 DRAMMEN
TLF: 32 83 56 50 – FAX: 32 83 97 05

TORGET VEST – 3019 DRAMMEN
TLF.: 32 20 10 10

KP0210.indd   14 30.05.2010   09:33:45



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 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: Trykk-service AS  
Finansiering: Frivillig kontingent og annonser 
Bankgiro: 2220.14.83690 Adresse: Kirkegt. 7, 3016 Drammen  
Epost: post.drammen@kirken.no

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. 11.00 og 12.00 i menighetshuset, unntatt i 
skolens ferier. Kontaktperson: Diakon Edel Gervin 

Knøtteklubben: Hver torsdag kl. 11.00-13.00, unntatt i skolens ferier.
 Kontaktperson: Kateket Sol Trogstad Vråle 

Aspirantkoret: Gutter og jenter fra 2. til 4. klasse
Torsdag 17.00 – 18.00 

Kontaktperson: Beate Strømme 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 

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

Følg oss på Instagram og Facebook 

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

Kirkekontoret (felles for alle menighetene i Drammen) er åpent 
hverdager kl 09.00 - 15.00.
Albums gate 8, 3016 Drammen
tlf. 32 98 91 00
post.drammen@kirken.no



I løpet av kirke-
året bærer prest, 
kantor, diakon og 
kateket stola med 
ulike farger under 
gudstjenesten. Kle-
det (antependiet) på 
alter og prekestol 
skiftes også ut i 
samme rytme. Fire 
forskjellige farger 
blir brukt: Fiolett, 
hvit, rød og grønn.

Den eldste drakt 
som ble brukt i 
gudstjenesten var 
hvit, og det var den-
ne fest- og gledes-
fargen som preget 
gudstjenestene fram 
til middelalderen.

Etter at silken fra det fjerne Østen var kommet i 
bruk på 1100-tallet, kom det også bestemte for-
skrifter om farger. Først i middelalderen møter vi 
gudstjenestekledninger i forskjellige farger. Disse 
skulle veksle med kirkeårstidene. Det er først og 
fremst messehagelen (som brukes under nattverds-
feiringen i gudstjenesten) og stolaen (brukes av 
presten ved alle gudstjenester) som har de litur-
giske fargene. Fargene kan også brukes på andre 
tekstiler som pynter kirken, for eksempel på alteret 
og prekestolen.

Fra ca. år 1200 ble det vanlig med fire liturgiske ho-
vedfarger. Disse kalles for kirkeårsfargene:

Fiolett – symboliserer forberedelse, oppgjør og 
sorg. (Advent, fastetida.) 
Hvit – symboliserer glede, fest og renhet. (Jul, 
 påske.) 

Rød – symboliserer 
Ånden (ild) og offer 
(blod). (Pinse og 
martyrdagene.) 
Grønn – symbolise-
rer vekst og liv. (Det 
alminnelige kirkeå-
ret.)

Hovedperioder i 
 kirkeåret:
Adventstiden - fiolett 
Juletiden (Julaften 
- nyttårsdag/Jesu 
navnedag) - hvitt 
Kristi åpenbarings-
dag - hvitt 
Åpenbaringstiden (– 
Søndag før faste/
Fastelavnssøndag) 
- grønt 
Fastetiden (Askeons-

dag – Påskeaften) - fiolett 
Påsketiden (Påskenatt – Søndag før pinse) - hvitt 
Pinse (Pinsedag – Andre pinsedag) - rødt 
Treenighetssøndag - hvitt 
Treenighetstiden - grønt 
 
Farger på spesielle dager 
Hvitt: Maria budskapsdag, Sankthans (Jonsok), Mik-
kelsmess, Allehelgensdag og andre helgendager. 
Hvitt kan også benyttes 1. søndag i advent, Skjær-
torsdag og siste søndag i kirkeåret (Kristi konge-
fest). 
Rødt: Stefanusdagen (Andre juledag), Aposteldagen 
(6. søndag i treenighetstiden), Olavsdagen (Olsok) og 
andre martyrdager. 
Fiolett: Bots- og bønnedag. 
Grønt: Høsttakkefest og Skaperverkets dag.

Kilde: kirken.no

Kirkeårets farger

Bladet når en stor leserkrets. Det distribueres fire gan-
ger i året til alle husstander på Bragernes og Øren. Det 
kan også leses på våre nettsider. Videre distribueres det 
til Drammen kirkelig fellesråds kontor og menighetskon-
torene i Nye Drammen prosti, inkl. tidligere Lier prosti.

Her er gjeldende annonsepriser:

En kvart side kr. 2.500. En åttendedels side kr. 1.250. 
En halv side kr. 5.000. Mindre enn en åttendedel kr. 625. 
En hel side kr. 10.000. 

Ta gjerne kontakt med ansvarlig for annonser i Kirkeposten, Hanna Moen (hm855@kirken.no), dersom dere har 
spørsmål eller ønsker å bestille annonse. 

Ønsker du å annonsere i Kirkeposten?


