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De tre neste månedene feires det viktige begivenheter i Bragernes 
Kirke, bl.a. påske og konfirmasjon. Kirkeposten vil referere fra 
disse begivenhetene.
I forbindelse med disse begivenhetene er vi nok engang i den 
grunnleggende perioden av kristendommens tro. Jeg tenker tilbake på min 
oppvekst i Chile, og jeg vil dele med dere noen av mine opplevelser fra min 
barndom.
 I mitt hjemland var påsken i begynnelsen av høsten. Alle helgenstatuene i 
kirken var tildekket med svarte kleder, og gudstjenesten på selve Langfredag 
varte i minst tre timer. Stemningen fikk meg til å føle at jeg var i en begravelse, 
og at jeg hadde mistet en av mine nærmeste. Det var en litt skremmende opp-
levelse. To dager senere, på selve påskedagen, var det helt annerledes. Stemn-
ingen var med ett lys og lett. Dagen ble feiret med altfor mye mat. Vanligvis ble 
det servert fisk og skalldyr. Denne skiftningen forvirret meg.
 Det å kjenne til Jesus og hans korsfestelse og den grusomme urett som var 
vendt mot ham på grunn av hans tro, -og fordi han var Guds sønn og sendt 
ned for å frelse oss, var for meg et grunnleggende veiskille. Kunnskapen om 
dette var for meg viktigere enn selve oppstandelsen. Mine tanker var nok 
preget av at jeg kommer fra et land hvor urettferdighet var noe man så og 
opplevde hver eneste dag.
 Da jeg kom til Norge for 31 år siden, oppdaget jeg på nytt håpet og det posi-
tive med Jesus oppstandelse, og det har gledet mitt sinn. Nå er jeg også i stand 
til å se oppstandelsen som en viktig del av påskefeiringen.
 I denne utgave av Kirkeposten skriver tidligere sogneprest Torstein Lalim 
om det frivillige arbeidet. Det er i dag flere frivillige som engasjerer seg i 
menighetens aktiviteter enn tidligere. Aktivitetene er mer differensierte enn 
tidligere, og de frivillige medarbeiderne kan nå mer velge ut den aktiviteten 
de har lyst til å være med på.
 Kirkeposten er en av aktivitetene i kirken som blir laget av frivillige 
medarbeidere. Bladet blir delt ut til ca. 8.000 medlemmer av Bragernes 
menighet. Selve finansieringen av bladet er basert på inntekten fra annonser 
og pengegaver. Antallet annonser har i den senere tid gått ned, det samme 
gjelder pengegaver. Situasjonen er derfor at Kirkeposten sliter økonomisk. 
I denne sammenheng trenger vi frivillige medarbeidere som kan engasjere 
seg i det å skaffe flere annonsører.  I tillegg vedlegger vi i denne utgaven av 
Kirkeposten en giroblankett som en oppfordring til leserne om å støtte bladet 
med en pengegave. 
 Solidaritet i praksis er et viktig stikkord i Bragernes menighet. Årets 
Fasteaksjon er en solidaritetsaksjon hvor de innsamlede midler går til Kirkens 
nødhjelp.

Berta Lucía Abarzúa
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TIL ETTERTANKE…
                  ved  Prost 

Astrid Bjellebø BayeganGå og fortell
«Gå og fortell at tom er hans grav.
Livet han vant, da livet han gav,
Gav det for oss og kjøpte oss fri.
Frelse og fred han alle vil gi.»
(Nsb 191)

Da jeg begynte å tenke på påsken og påskens budskap, 
dukket dette verset opp i mitt indre, og jeg begynte 
straks å nynne på salmen: «Han er oppstanden, 
Halleluja. Lov ham og pris ham! Halleluja! Jesus vår 
frelser lenkene brøt. Han har beseiret mørke og død.»
Det er store ting vi har å fortelle, og det er grunn til 
jubel og glede: «Lov ham og pris ham vår Frelser og 
venn, han som gir syndere livet igjen. Halleluja vi 
skyldfrie er. Halleluja, vår Frelser er her.»

Vi lever i et informasjonssamfunn. Gjennom aviser 
og TV blir ikke bare de lokale og nasjonale hendelser 
kjent, hele verden kommer rett inn i vår egen stue. På 
TV kan vi zappe oss gjennom den ene kanalen etter 
den andre og se ulike program 24 timer i døgnet. 
Utvalget er stort…..
Postkassen fylles med aviser, tidsskrifter og reklame, 
tilbudene synes å være uendelig mange.
Gjennom internett kan vi skaffe oss informasjon om 
det meste, alt i overflod.

I løpte av dagen og uken treffer vi mange mennesker, 
og vi snakker om det ene og det andre, ofte blir det 
løst prat om vær og vind, en sjelden gang deler vi fra 
vårt eget indre og forteller noe om det som virkelig 
betyr noe og som opptar våre tanker.

Kvinnene som kom til graven tidlig påskedagsmorgen 
for å sørge ved den korsfestede Jesu grav, ble 
overveldet av det som møtte dem. Ved den tomme 
graven satt en lysende engel som sa til de skremte 
kvinnene: «Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, 
den korsfestede. Han er ikke her, han er oppstått slik 
som han sa. Skynd dere av sted til hans disipler og 
si: «Han er stått opp fra de døde …..». Det fortelles 
om kvinnene at:   «De skyndte seg da bort fra graven 
med frykt og stor glede, og løp for å fortelle det til 
disiplene.» (Matt 28, 1-8)

Lykkelige fortalte de, først til sine venner disiplene, 
senere til familie, naboer, slekt og venner:  «Jesus 
lever.» I to tusen år har mennesker fortsatt å vitne 
om at Jesus, Guds sønn ble menneske og tok bolig 

i blant oss. Han brakte himmelen til jorden. Han er 
menneskenes Frelser, som beseirer mørke og død 
og bringer oss inn i lyset…inn i et fortrolig og nært 
forhold til den allmektige Gud, som holder hele 
verden, med all dens skjønnhet og godhet, smerte, 
vold og uro, i sin hånd. «Livet han vant, da livet han 
gav.» Han er den eneste som kan gi oss tilgivelse for 
vår synd mot Gud. Han er den eneste som kan åpne 
Guds rike for oss mennesker.

I vårt intense informasjonssamfunn hører vi lite om 
Jesu vidunderlige og fantastiske frelsesverk.
Mange barn og unge vet ikke hvorfor vi feirer påske.
De nyter høytidens fridager på fjellet eller ved sjøen, 
eller slapper av hjemme sammen med foreldre, 
søsken, besteforeldre. De deler bordfellesskap med 
slekt og venner.
Hvem forteller dem om at Jesus innstiftet nattverden 
på skjærtorsdag, og siden har fortsatt å invitere til 
bordfellesskap….
Hvem forteller om langfredagens svik, løgn, intriger og 
maktkamp….og om Jesu rene kjærlighet, som overvant 
all ondskap…
Hvem forteller om gleden over 
den åpne grav…fordi: «Han 
har stått opp – som selv 
han har sagt»…..
Så blir engelens 
utfordring til kvinnene 
også vår utfordring…
gå og fortell…
Påsken er en 
enestående 
anledning også  til 
å invitere familie 
og venner med 
til kirken…til 
et vidunderlig 
budskap og vakre 
salmer; «Han 
er oppstanden, 
Halleluja.»

God påske

Foto: Bent A. Møller



Det nye året begynte med juletrefest, først en 
i eldresenteret og så en på søndag 7. januar i 
menighetshuset. Der fikk vi besøk av Pledrik og 
Oddrun Hyttedalen. Det var et populært besøk, og 
alle barn og voksne koste seg. Gang rundt juletreet 
er bestandig hyggelig, og da de «Hellige Tre Konger» 
kom på besøk med poser - da var det topp!

Prestebemanningen har vært litt usikker i 
Bragernes i 2006, men nå ser vi frem til å ønske 
familien Kaarstad velkommen. I midten av januar 
kom flyttebilen til Drammen med vår nye kapellan, 
Stig Kaarstad, med familie. Vi håper familien vil 
trives, og at det vil bli en lykkelig tid for oss alle i 
tiden fremover.

Det går fort til konfirmasjonen i mai, og det har 
vært en glede å bli kjent med de kjekke ungdom-
mene. Menighetsråd og stab har fulgt dem med stor 
interesse og har ønsket å gi dem alle et minnerikt år.  
Det er enda litt tid før konfirmasjonen i mai, og vi 
møtes sikkert flere ganger innen den store dagen. 
Forhåpentligvis siden også. Alle gode ønsker for 
konfirmantene og familiene deres.

I 2005 valgte Bragernes menighetsråd å være 
med på en prøveordning som gikk ut på å holde 
menighetsrådsvalg annet hvert år frem til 2009. 
En av grunnene var ønsket om å opprettholde 
kontinuiteten. Derfor holder Bragernes menighet 
valg på samme dag som kommunevalget i sep-

tember i år. For å oppnå målet om 
kontinuitet er det bare halvparten 
av rådet som er på valg.  Det er  
flott om noen ønsker å ta gjen-
valg, og rådet kommer tilbake med mer 
informasjon senere. Å sitte i et menighetsråd er 
interessant, lærerikt og hyggelig, samtidig som en 
gjør en innsats for sin kirke. 

På vegne av menighetsrådet inviterer jeg alle til å 
møte opp på vårt menighetsmøte (årsmøte) søndag 
15. april rett etter gudstjenesten. Der vil man få vite 
litt mer om arbeidet i vår kirke og menighet. Det 
blir selvsagt anledning til å stille spørsmål. - Samti-
dig som vi ser tilbake på det som skjedde i 2006, må 
vi se fremover. Vel møtt!

Til slutt vil jeg minne om Kvinnenes Inter-
nasjonale Bønnedag fredag 2. mars kl. 11.00 i 
 Misjonssambandets lokaler i Konnerudgaten, og om 
kvelden i Landfalløya kapell kl.19.00. Velkommen, 
alle interesserte.

Så langt denne vinteren har det vært lite snø, 
men det er en stund til våren kommer. Heldigvis 
kan vi likevel merke at dagene er blitt lengre. Mye 
skal skje i kirken fremover, og jeg vil bruke denne 
anledningen til å ønske leserne en velsignet påske.

Vennlig hilsen Kaye Westeng

HILSEN FRA MENIGHETSRÅDSLEDEREN:

Når vårens konfirmanter går opp kirkegulvet i 
Bragernes kirke 13. mai, følger de en gammel 
tradisjon.  Utviklingen av konfirmasjonen 
som kirkelig handling har en lang historie.  
I Den katolske kirke ble konfirmasjonen 
fastlagt som sakrament først i 1439.  Men da 
reformasjonen kom på begynnelsen av 1500-
tallet, ønsket ikke Martin Luther å fastholde 
dette som et sakrament.  Men det var viktig 
at de unge ved konfirmasjonen skulle bli 
styrket og befestet i sin kristne tro.  I tillegg 
ble det viktig å gi undervisning i denne tro, 
slik at de unge kunne bli vel forberedt til å gå 
til nattverd for første gang, noe som skjedde i 
tilknytning til konfirmasjonsdagen.  (I dag er 
barn og unge velkommen til å motta nattverd 
også før konfirmasjonen).  Til hjelp for denne 
undervisningen skrev Luther Den lille katekisme. 

Undervisningsmateriellet og 
–bøkene har endret seg en del siden den gang, 
men hovedpunktene i Luthers katekisme 
er fortsatt viktige å formidle: De ti bud, 
trosbekjennelsen, Fadervår og sakramentene 
dåp og nattverd.
 Det skulle gå et par hundre år etter 
reformasjonen før konfirmasjonen som 
alminnelig ordning ble innført i Norge.  I 
1736 ble den gjort til obligatorisk kirkelig 
seremoni.  For at de unge skulle få den 
nødvendige undervisning til denne store dagen 
og sin første nattverdgang, ble almueskolen 
vedtatt ved lov i 1739.  Skolen ble kirkens 
konfirmasjonsundervisning. Med tiden ble 
skolen utvidet og nye fag lagt til.  Men helt fram 
til 1969 var skolens kristendomsundervisning 
en del av kirkens undervisning.

KONFIRMASJONEN – ET TILBAKEBLIKK
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Frida Tonheim Bøe
Ida Fosse Ekeberg  
Frida Marie Flatland
Ane Marie Bjerknes Friberg
Maren Mohagen Hansen 
Lisa Wiik Haukeland
Hanna Caroline Hilden
Tilda Haug Gautneb 
Silje Hartling Hindar
Ida Kathrine Hunstad
Frida Cecilie Jansholt 
Mie Borge Johanssen
Ingvild Bjørnøy Lalim 
Kristina Pilar Severinsen Neo
Gry Janita Olsson  
Camilla Mørk Skogmo  
June Marie Soløy  
Nadia Òsk Sørum  
Henny Sofie Taranrød Tandberg
Suzanne Øfjord

Andreas Bendiksen
Marius Ekeberg
Johan Henrik Christoffersen Ericsson
Tobias Forsberg
Fredrik Olve Husvåg  
Halvor Hegna Ingvaldsen  
Martin Josefsson
Mats Håkon Grøn Jønland 
Jesper Krogstad
Reidar Kjøs Lien
Stian Rogn Lunde
Ole Jakob Raste 
Joachim Justad Røise
Håkon Sando Rølman
Lars Markus Deiledokk Ulvestad
Didrik Brown Storskogen 
Patrik Eriksen Søderquist 
Tor Kristian Tønnesen
Henrik Tekskov Øien
Martin Aaserud 

KONFIRMANTER I 
BRAGERNES KIRKE 2007

En del av årets konfirmantkull sammen med kapellan Stig 
Kaarstad i  Bragernes kirke. De var innom kirken lørdag for å 
forberede seg til  søndagens gudstjeneste (11. februar). 

Da konfirmasjonen ble 
allmenn i Norge etter 
reformasjonen, fikk 
den raskt en sentral 
rolle i folks liv.  Den 
fylte tydelig et behov 
for en overgangsrite 
hos det brede lag 
av folket.  Dette har 
også satt sine spor 
i folkediktningen. 
Bjørnstjerne Bjørnson, 
Alexander Kielland, 
Jonas Lie og Arne Garborg er blant dem som 
har brukt denne i sin diktning. «Vår egen» 
Jørgen Moe skrev om konfirmantene i 1854 – da 
han var prest i Sigdal og Eggedal (fra diktet Den 
bedste Krands)

 Lad intet Led af Krandsen visne,
 O Herre, du min Hjælp og Trøst.
 Og ei i Livets Kulde isne,
 Selv udi Aldrens dybe Høst!

Innholdet i selve konfirmasjonsgudstjenesten 
har siden 1736 hatt litt ulik utforming, men 
har hele tiden stått i sammenheng med dåpen.  
Opplæringen i konfirmasjonstiden er I DAG en 
del av kirkens dåpsopplæring, og gudstjenesten 
har  karakter av å være en forbønnshandling for 
konfirmantene.

Kristin Fæhn
sokneprest

u
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«Forglemmegei» 

Tittelen på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 27.03. 07 er «Forglemmegei»! Aksjonen skal 
sette fokus på de humanitære kriser verden overser. Virkeligheten for mange mennesker 
der ut er en tilværelse preget av en konstant utrygghet. Store klimaendring resulterer i 
naturkatastrofer 
som igjen driver 
mennesker inn i 
vedvarende kriser. 
I Kenya trues 
mennesker og dyr 
av tørke, i Burma 
jages og plages 
befolkningen av et 
militærdiktatur, i 
Guatemala raseres 
landsbyer av store 
jordras og i Darfur 
blir kvinner og 
barn misshandlet 
og drept av 
militsgrupper. 
Årsaken til hvorfor 
det internasjonale 
samfunnet ikke 
«ser» eller prioriterer disse krisene kan være mange. Et er sikkert, disse menneskene 
har rett på vår oppmerksomhet og hjelpende hånd.

De menneskelige lidelsene der ute er så overveldende at vi i trygge Norge lett kan føle 
oss maktesløse. Årets fasteaksjon gir menighetene en unik mulighet til å gi de som lider 
en hjelpende hånd. Fasteaksjonen er evangeliet i praksis, der den som sulter får mat, 
den som tørster får vann og den som fryser får klær. På den måten blir Fasteaksjonen 
menighetens trosutrykk der hvert enkelt medlem kan gjøre sin innsats. Som menighet og 
mellom menighetene kan vi stå skulder til skulder i et økumenisk fellesskap, i arbeidet 
mot urettferdighet og for vår neste. Jeg oppfordrer med dette all i Bragernes menighet til 
å støtte opp om dette viktige arbeidet. Ditt engasjement er viktig!

Noe av det 
som gleder 

meg mest når 
jeg kommer til 

gudstjeneste i Bragernes 
kirke, er å se hvor mange av menighetens 
medlemmer som på ulike måter er aktive.  
Jeg tror aktivitet og engasjement er en nøkkel 
for at den enkelte kjenner seg innenfor og 
regnet med i menighetens fellesskap. Her 
synes jeg Bragernes menighet har vist seg 
som et inkluderende fellesskap, ikke minst 
de senere årene.
Gjennom korarbeid og diakonale aktiviteter, 
deltakelse i menighetsråd og andre utvalg, 
har stadig flere mennesker blitt tatt med i 
det aktive arbeidsfellesskapet.  Det er flott å 
registrere, og jeg er overbevist om at det er 
en avgjørende forutsetning for at menigheten 
skal kunne være et levende fellesskap.
Så tror jeg videre det har skjedd en viktig 
endring når det gjelder det frivillige 
engasjementet.
Folk ønsker nå å gjøre en frivillig tjeneste på 
en litt annen måte enn tidligere.  Før var det 
vanlig å ta på seg oppgaver som gjerne gikk 
over flere år. Kriteriet for hva man ble spurt 
om var først og fremst menighetens behov, 
hva slags frivillig hjelp det var bruk for 
akkurat nå, og mindre hva den enkelte selv 
kunne tenke seg å bidra med.
Heldigvis er dette blitt annerledes i vår tid. 
Nå blir den enkelte spurt hva han eller hun 
kan tenke seg å bidra med, og den konkrete 
utfordring som så blir gitt er for en begrenset 

periode. På den måten er det mye lettere å 
si ja.
Bragernes menighet er et fellesskap på 
mange plan. Det er på den ene siden 
samhørigheten mellom alle oss som kjenner 
en egen tilknytning til Bragernes kirke, og 
regner den som vår. Bragernes menighet er 
også et navn på de ca. 8000 medlemmer 
av Den norske kirke som bor innenfor 
Bragernes menighets grenser.
Men Menigheten er også et navn på de som 
den enkelte søndag kommer sammen til 
gudstjeneste.  I høymessen kan den enkelte 
opptre mer eller mindre aktivt, men alle er 
deltakere, ingen er tilskuere.
Vi har noe felles i en kristen menighet.  
Troen på den treenige Gud, mer eller mindre 
uttalt hos den enkelte.  Om de første kristne 
ble det sagt: Se, hvor de elsker hverandre!
Jeg tror at det fortsatt er slik; Menigheten 
er et fellesskap av folk som vil hverandre 
vel, menigheten er også et fellesskap som 
vil andre vel.  Dette kalles diakoni, når 
kjærligheten fra Gud setter oss i stand til å 
gi omsorg videre til andre, til de som trenger 
det mest.
Jeg er glad for å tilhøre Bragernes menighet, 
både i den ene og andre betydningen av 
ordet.
Og jeg er glad for at Bragernes menighet har 
plass for mennesker som på mange måter er 
ulike, men som har det viktigste felles.

Torstein Lalim

Menigheten

6
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«Forglemmegei» 

Tittelen på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 27.03. 07 er «Forglemmegei»! Aksjonen skal 
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Noe av det 
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meg mest når 
jeg kommer til 
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kirke, er å se hvor mange av menighetens 
medlemmer som på ulike måter er aktive.  
Jeg tror aktivitet og engasjement er en nøkkel 
for at den enkelte kjenner seg innenfor og 
regnet med i menighetens fellesskap. Her 
synes jeg Bragernes menighet har vist seg 
som et inkluderende fellesskap, ikke minst 
de senere årene.
Gjennom korarbeid og diakonale aktiviteter, 
deltakelse i menighetsråd og andre utvalg, 
har stadig flere mennesker blitt tatt med i 
det aktive arbeidsfellesskapet.  Det er flott å 
registrere, og jeg er overbevist om at det er 
en avgjørende forutsetning for at menigheten 
skal kunne være et levende fellesskap.
Så tror jeg videre det har skjedd en viktig 
endring når det gjelder det frivillige 
engasjementet.
Folk ønsker nå å gjøre en frivillig tjeneste på 
en litt annen måte enn tidligere.  Før var det 
vanlig å ta på seg oppgaver som gjerne gikk 
over flere år. Kriteriet for hva man ble spurt 
om var først og fremst menighetens behov, 
hva slags frivillig hjelp det var bruk for 
akkurat nå, og mindre hva den enkelte selv 
kunne tenke seg å bidra med.
Heldigvis er dette blitt annerledes i vår tid. 
Nå blir den enkelte spurt hva han eller hun 
kan tenke seg å bidra med, og den konkrete 
utfordring som så blir gitt er for en begrenset 

periode. På den måten er det mye lettere å 
si ja.
Bragernes menighet er et fellesskap på 
mange plan. Det er på den ene siden 
samhørigheten mellom alle oss som kjenner 
en egen tilknytning til Bragernes kirke, og 
regner den som vår. Bragernes menighet er 
også et navn på de ca. 8000 medlemmer 
av Den norske kirke som bor innenfor 
Bragernes menighets grenser.
Men Menigheten er også et navn på de som 
den enkelte søndag kommer sammen til 
gudstjeneste.  I høymessen kan den enkelte 
opptre mer eller mindre aktivt, men alle er 
deltakere, ingen er tilskuere.
Vi har noe felles i en kristen menighet.  
Troen på den treenige Gud, mer eller mindre 
uttalt hos den enkelte.  Om de første kristne 
ble det sagt: Se, hvor de elsker hverandre!
Jeg tror at det fortsatt er slik; Menigheten 
er et fellesskap av folk som vil hverandre 
vel, menigheten er også et fellesskap som 
vil andre vel.  Dette kalles diakoni, når 
kjærligheten fra Gud setter oss i stand til å 
gi omsorg videre til andre, til de som trenger 
det mest.
Jeg er glad for å tilhøre Bragernes menighet, 
både i den ene og andre betydningen av 
ordet.
Og jeg er glad for at Bragernes menighet har 
plass for mennesker som på mange måter er 
ulike, men som har det viktigste felles.

Torstein Lalim

Menigheten



KONSERTER
Lørdag 24. februar kl 1300: Orgelhalvtime ved Ole Andreas Fevang. D. Buxtehude: Toccata og 
fuge i F-dur, A. Sandvold: «Eg veit i himmerik ei borg», J. S. Bach: Preludium og fuge i 
h-moll. Fri entré.
Kunstutstilling ved Britt Siegfried Rostup-Ellingsen. 

Lørdag 3. mars kl 1300: Orgelhalvtime ved Anders Eidsten Dahl. A. Guilmant: 
Orgelsonate nr 1 i d-moll. Fri entré.
Kunstutstilling ved Tom Erik Andersen. 

Søndag 4. mars kl 1900: Musikkmeditasjon i fastetiden. Sokneprest Kristin Fæhn leser tekster fra Jobs bok, 
kantor Anders Eidsten Dahl spiller O. Lindbergs «Musikk til Jobs bok» fra 1928. 
Fri entré.

Lørdag 10. mars INGEN ORGELHALVTIME
Lørdag 10. mars kl 1700: J. S. Bach: Johannespasjonen 
Dette er en unik mulighet til å oppleve et sjeldent framført mesterverk! 
Bragernes Kantori synger sammen med Schola St. Petri fra Hadeland. 
Sammensatt barokkorkester ledet av Jørn Fevang og Trond Kverno.  
Billetter kr 250,-/ 200,- (med DT-kortet).
For billetter, kontakt Bragernes menighetskontor, eller 
Drammens Teater på tlf 32 21 31 00, 
eller se: 
www.billettluka.no/drammensteater 
billettbestilling@drammensteater.no

Lørdag 17. mars kl 1300: Orgelhalvtime ved John Arthur Smith. Musikk av J. S. Bach, 
Léon Boëllmann og Kjell Mørk Karlsen. Fri entré.  
Kunstutstilling ved Hilde Aga Brun. 

Søndag 18. mars kl 1800: St. Hallvard – Jesu hjerte rommer alt.
En storslått og fargerik familieforestilling om St. Hallvard. Forestillingen levendegjør helgener for barn og 
unge gjennom sang, dans, teater og kostymer. 
Sammensatt orkester og solistene: Bård Bratlie, Per Vollestad, Ruth Ødegård, Kari R. Reinemo og  
Per Andreas Tønder. Bragernes kirkes Jente- og Ungdomskor. 

Dir Beate S. Fevang. Konserten er en del av Oslo internasjonale kirkemusikkfestival. 
Bill. kr 180,-/100,-/50,-

Lørdag 24. mars kl 1300: Orgelhalvtime ved Jørn Fevang og sopran Anne Kulberg. 
K. Nystedt/Bonhoeffer: «Gebete für Mitgefangende»
Kunstutstilling ved Trond Bakken. Fri entré.

Onsdag 28. mars kl 1930: Konsert med Oslo-Filharmoniens orkester og kor. Med seg har de 
sangsolistene Marita Kvarving Sølberg og Håvard Stensvold. Orgelsolist er 
Lars Notto Birkeland, dirigent er Michel Plasson. På programmet står blant annet Fr. Poulencs 
konsert for orgel og orkester og G. Faurés vakre «Requiem». Opplev et av verdens fremste 
orkestre!
Billetter kr 295,-/265,-
For billetter, kontakt Drammens Teater på tlf 32 21 31 00, 
eller se: 
www.billettluka.no/drammensteater 
billettbestilling@drammensteater.no

Ole Andreas Fevang

Anne Kulberg

Jørn Fevang
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KONSERTER i Bragernes kirke våren 2007
Lørdag 31. mars kl 1300: Orgelhalvtime ved Anders Eidsten Dahl. Musikk av D. Buxtehude 
og J. S. Bach. Fri entré.
Kunstutstilling ved Geir Brohjem. 

Tirsdag 3. april kl 1900: Konsert med Astrid Torstensen, alt.  
På programmet står arier av J. S. Bach, bl.a. hans solokantate for 
alt, «Vergnügte Ruh», for orkester og orgelsolist. Sammensatt 
orkester, orgelsolist Anders E. Dahl. Bill kr 120,-/100,- 
Konserten arrangeres i samarbeid med Norges Musikkhøgskole. 

Lørdag 7. april kl 1300: Orgelkonsert. Ch. M. Widors orgelsymfoni nr 1. Guttorm Guleng.
 Fri entré.

Lørdag 14. april kl 1300: Orgelkonsert. Ch. M. Widors orgelsymfoni nr 2. 
Otto Christian Odland. Fri entré.

Lørdag 21. april kl 1300: Orgelkonsert. Ch. M. Widors  
orgelsymfoni nr 3. Terje Winge. 
Fri entré.

Søndag 22. april kl.1800: Stor barnekorkonsert med flere 
av barnekorene fra Drammen sammen med Bragernes 
kirkes Jente- og Gutteaspirantkor.
Musikkspillet Noas Ark av Ivar Skippervold.

Lørdag 28. april kl 1300: Orgelkonsert. Ch. M. Widors 
orgelsymfoni nr 4. Jörgen Lindström. Fri entré.

Lørdag 5. mai kl 1300: Orgelkonsert. Ch. M. Widors 
orgelsymfoni nr 5. Ivan Sarajishvili. 
Fri entré.

Lørdag 12. mai kl 1300: Orgelhalvtime ved Torbjørn Dyrud 
og billedkunstner Kikki Hovland. Improvisasjon på lerret 
og tangenter. Dyrud improviserer på orgelet, Hovland 
improviserer på staffeliet. Fri entré.

Fredag 25. mai kl 1730 og kl 1930: Orgelkonserter, fri entré. 
Mastereksamener for Norges Musikkhøgskole.

Kjersti Nielsen: J. S. Bach: Triosonate i e-moll
C. Ph. E. Bach: Sonate i D-dur
Schumann: Nr. 1, 4 og 5 fra Kanoniske etyder
Vierne: Sats 3, 4 og 5 fra Symfoni nr. 5

Ola Sotnakk: J. S. Bach/Antonio Vivaldi - Konsert i a-moll, 
César Franck - Fantasi i A-dur, Maurice Duruflé - Prélude, 
Adagio et Choral Varié sur le thème de «Veni creator»
Max Reger - Fantasi og fuge i d-moll, opus 135b
Konsertene arrangeres i samarbeid med Norges 
Musikkhøgskole. 

Anders Eidsten Dahl

Ch. M. Widors

Astrid Torstensen
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Kunst på orgelhalvtimen i Bragernes kirke

Siden orgelet i Bragernes kirke ble innviet advent 1998, har 
vi jevnlig arrangert orgelkonserter. De siste årene har vi også 
kombinert lørdagskonsertene våre med kunstutstilling. I tillegg til 
lokale musikere kommer det organister fra hele Norge for å delta 
i konsertserien. Ideen er å lage en «kulturlørdag» i byens katedral 
med orgelkonserten som basis. 

Vi opplever at møtet mellom bildende kunst og musikk gir begge 
kunstuttrykk nye dimensjoner. Dette arrangementet er en del 
av Bragernes kirkes Menighetsråd og stabs arbeid med å gjøre 
Bragernes kirke til en åpen kulturkirke. 

Kunsten stilles ut foran i kirken før konserten og vi ønsker at 
publikum kan møte kunstneren og se de utstilte verkene i etterkant 
av konserten. Vi ønsker alle hjertelig velkommen til vårens 
«kulturlørdager» i Bragernes kirke.



Litt frekt, kanskje, å komme på et slikt tids-
punkt? Om denne familien skulle synes 

det, er det i hvert fall ikke mulig å merke. Her 
ønskes man hjertelig velkommen, geleides 
forbi et gedigent kaninbur (med kanin!), 
mellom pappesker og møbler, og blir invit-
ert til å sitte ned ved frokostbordet og ta en 
kopp kaffe. Sammen med kapellanen selv 
(Stig Kaarstad), kona Audhild og barna Ole 
 Kristian, Astrid Elise og Ingvild. 

Kom med snøen 
«Tenk at vi kom hit akkurat nå», sier Audhild, 
og nikker i retning den snøkledde skogen. 
Flyttelasset ankom Drammen samtidig med 
det første virkelige vinterværet. Prestefrua 
(som selv er utdanna prest) har ingen ting 
imot at lysløypa befinner seg rett utenfor 
stuedøra til menighetens nyinnkjøpte kapel-
lanbolig øverst i Underlia. «Men…», medgir 
hun. «..Det blir noen bakker å gå for barna 
hjem fra skolen opp hit». Av de tre barna 
begynner én på barneskolen, én på ungdoms-
skolen og én på videregående. 

Ville i et bymiljø
Familien kommer nå flyttende fra Onsøy i 
Fredrikstad kommune. De forteller at lysløy-
pa i Underlia langt fra er det eneste som har 
lokka dem til Bragernes. Familie og venner 
i Drammen og omegn er en viktig faktor. 
Dessuten studerer Audhild kinesisk i Oslo. 
Ved å bo i Drammen halveres både reisetida 
og reisekostnadene i denne forbindelse. I til-
legg  er det slik at familien hadde bodd sju 
år i Hong Kong før de flytta til Onsøy. De 
opplever på mange måter at de har blitt prega 
av det å ha levd så lenge med 7,2 millioner 
kinesere rundt seg. Ikke bare føler de seg litt 
mindre norske enn før. Men i landlige Onsøy 
har de etter hvert også følt et savn etter det 
å bo i et bymiljø. «Det er vel ikke til å legge 
skjul på at også dette var én av motivasjonene 
våre for å komme til Drammen», innrømmer 
ekteparet. 

På frokost hos ny 
kapellan 
Av kristin Briseid 

det er lørdag formiddag. stig kaarstad og 
familien har så vidt fått pappeskene inn 
døra, de har fått sovet en natt i sitt nye hjem 
og har spist frokosten nesten ferdig. da 
ringer det på døra. «kirkeposten» vil ha et 
intervju med den nye kapellanen. 

�0



Ble kristen, slutta skolen
Stig Kaarstad vokste opp i en arbeiderfami-
lie i Mo i Rana. I barndommen var det nok 
fjernt fra hans tanker at han en gang skulle 
bli prest: 

«Nei, jeg ville vel bli brannmann eller noe 
sånt, tenker jeg. Jeg kommer ikke fra noen 
kristen familie. Jeg ble kristen da jeg gikk det 
første året på videregående. Og det var en så 
omveltende omvendelse at jeg slutta på skolen 
og gikk ett år på bibelskole i stedet. Så tok 
jeg siviltjeneste, og etter det tok jeg resten av 
videregående som privatist, før jeg studerte 
teologi ved Misjonshøgskolen i Stavanger».

Hva liker han så best ved det å være prest? 
Han tenker seg om en stund, og kommer til 
at det i hvert fall ikke er noe ved prestetjen-
esten han ikke liker. «Jeg liker variasjonen i 
oppgavene», konkluderer han. «Og jeg synes 
at møter med mennesker er meningsfylt.»

Altspisende innen musikk
Vår nye kapellan er dessuten veldig glad i 
musikk, og bedyrer at han er altspisende i så 
måte.  «Virkelig altspisende?», prøver vi oss. 
«Alt fra opera til jazz til klassisk til…» Han 
nikker overbevisende. «Ja, det er jeg». Men 
da supplerer Audhild at det tross alt vel er 
jazz han er aller mest glad i: Jan Garbarek og 
sånn… Og kapellanen nekter for så vidt ikke 
for at det nok kan stemme.
  
Selv har han spilt kontrabass i mange år, men 
nå har han bare elbassen og gitaren igjen. Han 
synes ikke han får spilt nok, men det er ikke så 
lett å få tid til sånt når man er prest. Håpefullt 
legger han til: «Men jeg har hørt at det er litt 
mindre kveldsarbeid her, så da får vi se».

��

DU SKAL VÆRE TRO

Du skal være tro.

Men ikke mot noe menneske
som i gold grådighet

henger ved dine hender.

Ikke mot noe ideal 
som svulmer i store bokstaver

uten å røre ved ditt hjerte.

Ikke mot noe bud
som gjør deg til en utlending

i ditt eget legeme.

Ikke mot noen drøm
du selv ikke har drømt…

Når var du tro?

Var du tro
når du knelte i skyggen
av andres avgudsbilder?

Var du tro
når din handling overdøvet

lyden av ditt hjerteslag?

Var du tro
når du ikke bedrog
den du ikke elsket?

Var du tro
når din feighet forkledde seg

og kalte seg samvittighet?

Nei.

Men når det som rørte ved deg
gav tone.

Når din egen puls
gav rytme til handling.
Når du var ett med det

som sitret i deg

Da var du tro!

ANDré BJErKE

André Bjerke (1918 – 1985) ble født i Oslo. «Du skal være 
tro er i hans diktsamlingen av samme navn, utgitt i 1940.



03.12.06
ingrid Dragsund, i norkirken

10.12.06
Viktor skåre Cronblad
ida Hermine Pilegård

25.12.06
Fabian engen Christensen, 
i Filtvet kirke

26.12.06
eira nilsen Hafskjold

07.01.07
Hannah Johansen norlie, 
i røyken kirke
Herman Hermansen Fossum
ingeborg Hermansen Fossum

14.01.07
even Kongsrud
Christian Helling
andreas Dynge

21.01.07
Philip Dybwad elseth
ella lovise mcswiney
eline skretteberg, i Haug kirke
Ulrik andreas Kolstad 
 Henriksen
Jonas stønjum solberg
noah Bonn Pedersen

VÅRE DÅPSBARN

Knøtteklubben er et 
treffsted for barn fra  
0–3 år med søsken/ 
foreldre/foresatte.  
Vi samles hver torsdag 
fra kl. 10.00–13.00, 

til lek, sang og sosialt fellesskap.  Velkommen

Velkommen til søndagsskolen!
Søndagene er det søndagskole 
for små og store barn under 
gudstjenesten, gjerne i følge med 
voksne.

Her er barna samlet om fortellinger 
fra Bibelhistorien, sang og bønn, og aktiviteter så 
langt tiden rekker.

De søndagene det er familiegudstjeneste er 
barna med under hele gudstjenesten, altså ingen 
søndagskole.

Påmelding/opplysninger
Det Norske Misjonsselskap 
Tlf. 32 83 38 05 

tevebu@nms.no

Palmehelga på 
Solsetra leirsted?
Vi arrangerer Påskeleir for 
5.–7. klasse 30. mars – 1. april 

Torsdag 1.mars
Ta med niste. Vafler
Aktivitet: Rive-klippe-lime

Torsdag 8.mars
Lunsj
Aktivitet: Frilek

Torsdag 15.mars
Ta med niste. Vafler
Aktivitet: Så karse, ta med 
melkekartong

Torsdag 22.mars
Lunsj
Aktivitet: Påskeverksted

Torsdag 29.mars
Ta med niste. Vafler
Aktivitet: Påskesamling i kirka

Torsdag 12.april
Lunsj
Aktivitet: Frilek

Torsdag 19.april
Ta med niste. Vafler
Aktivitet: Fingermaling

Torsdag 26.april
Lunsj
Aktivitet: Frilek

Torsdag 3.mai
Ta med niste. Vafler
Aktivitet: Lage maiblomster 
i filt 

Torsdag 10.mai
Lunsj
Aktivitet: Frilek

Torsdag 24.mai
Ta med niste. Vafler
Aktivitet: Klippe blomst med 
bilde av barnet

Torsdag 31.mai
Lunsj
Aktivitet: Frilek

lAnDFAllØYA kAPell

Torsdagsfest våren 2007

22. mars kl. 19.00
19. april kl. 19.00
24. mai kl. 19.00

Knøtteklubben er et tilbud fra Bragernes menighet til 
barn fra 0-3 år og deres søsken/foreldre/foresatte. Det 
serveres lunsj/vafler annenhver gang og det koster 
20 kr pr voksen hver gang. Driften er basert på frivillig 
innsats, og oppgavene er blant annet sangstund, dekke 
bord, oppvask, rydde leker, formingsaktiviteter etc. Det 
er ikke obligatorisk å være frivillig, men har du tid, lyst 
og overskudd så er du velkommen til å gjøre en innsats. 
Menighetens diakon er ansvarlig for driften av Knøtte-
klubben og Merethe Amundsen er kontaktperson. Vi 
holder til i Bragernes menighetshus, Kirkegaten 7, med 
inngang fra Cappelensgate.

Med vennlig hilsen Diakon Cato Thunes

en orientering om knøtteklubben!

Ansvarlig: Diakon Cato Thunes – Tlf.: 32 21 82 43/41 45 02 05
Kontaktperson: Merethe  Amundsen – Tlf: 32 88 91 14/98 61 54 35
Medhjelper: Anne Grethe Johansen - Tlf: 32 21 82 40



Å delta på et samlivskurs gir ingen garanti for et bedre samliv, men 
sjansene øker betraktelig. Det viser tilbakemeldingen fra par som har vært 
på Ekteskapsdialoghelg. I alle fall lover vi at dere som ektepar kan komme 
nærmere hverandre. Mange par som har deltatt på Ekteskapsdialoghelg, 
opplever litt – eller mye av den gode, gamle forelskelsen fra tiden da de ble 
kjærester. Det gjør godt.

Kursopplegget til Ekteskapsdialog bygger på et kristent syn på mennesket og ekteskapet, men 
helgen er naturligvis åpen for alle ektepar, uansett tro eller kirketilhørighet. Det drives ikke 
direkte forkynnelse under weekenden, og de fleste finner seg godt til rette, enten de har et aktivt 
forhold til kirken eller ikke. 
Weekenden er en gave fra par som har deltatt på tidligere weekender. Det koster 300 kr. å melde 
seg på, men utover det blir man ikke presentert for noen regning. På slutten av weekenden får alle 
anledning til å gi en anonym gave slik at nye par kan komme på weekend.

Det holdes kurs på Rica Klubben Hotell, Tønsberg, 2325. mars og 1921 oktober 2007.

Påmelding til kursene kan skje via www.ekteskapsdialog.no, eller ved å ringe Ekteskapsdialogs 
informasjonstelefon 41 64 95 37.  

Alle ektepar fortjener en Ekteskapshelg

Per Andreas Tønder: 
Botvid (gammel mann)

St. Hallvard spillet med urframføring i Oslo Kirkemusikkfestival 
lørdag 17. mars kl.14.00 og konsert i Bragernes kirke søndag 18. mars kl.18.00.

Bragernes kirkes Jentekor og Ungdomskor 
sammen med instrumentalister og solister 
har ansvaret for Urframførelsen som 
handler om St. Hallvard, Oslos skytshelgen. 
Forestillingen er siste del av Eyvind 
Skeie og Odd Johan Overøyes populære 
helgentrilogi, der legendene om norske 
helgener levendegjøres for barn og unge 
gjennom sang, dans, teater og kostymer.

Bjørn Rabben, slagverk. Anne Karine  Hauge Rønning, fløyte. Birgitte Stærnes, fiolin. Anders E. Dahl, orgel. Beate Strømme Fevang, dirigent.

Bård Bratlie: Hallvard  

Per Vollestad:  
Vebjørn (faren til 
Hallvard )

Ruth Ødegård: 
Thorny (moren til 

Hallvard)

Kari R. Reinemo: 
Inga og den forfulgte 

kvinnen 
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Avbildede krusifiks brukes vanligvis når 
det er et ekstra alter i midtgangen i kirken. 
Krusifikset har en inskripsjon:  
«Til Bragernes kirke fra Birgit og Henrik 
Walter 1931».

Birgit, født Kielland, og Henrik Walter ble 
begge født i Bergen. I voksen alder bodde 
de i Nedre Storgt.16 i Drammen. I følge 
kirkekontoret hadde Henrik Walter tittel 
«Overtrafik Inspektør». Begge ble gravlagt 
på Bragernes kirkegård, men gravstedet  
er slettet.

KRUSIFIKSET

Historisk tilbakeblikk

Formiddagstreff og bingo
Våren 2007

Fredager kl. 11.00 – 13.00
02 mars  Formiddagstreff, Fløyte og harpe med Katrine Gilje Kolbjørnsen  

og Runi Wold Kristiansen
09 mars Hyggebingo
23 mars Hyggebingo
13 april Formiddagstreff, Dag Rønning synger med og for oss fra et hyggelig repertoar  
20 april Hyggebingo
04 mai Hyggebingo
11 mai   Formiddagstreff, sangstund med Anette Gilje med pianist
25 mai   Formiddagstreff, Cello og piano med Anne Stine Dahl og Anders Eidsten Dahl 
   

Fo
to

: B
en

t 
A

. M
øl

le
r



�5

Nedre Storgt. 11 - 3015 Drammen
Telefon. 32 83 64 10 - 32 83 28 81 - Telefax. 32 89 39 66

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: 815 00 590
www.dnbnor.no
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Støtt våre 
annonsører. 

De Støtter oSS

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

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

Nedre Storgt. 11

Historisk tilbakeblikk

Optika AS
Engene 16, 3015 Drammen

SYNSPRØVE – TIMEAVTALE
TLF.: 32 27 78 00

Briller - Kontaktlinser - Synsprøver

Frigjør tid – knytt til deg kompetanse

Regnskapsbyrået
www.regnskapsbyraet.no

Øvre Storgt. 37, 3018 Drammen. Telefon 32 21 35 70
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Velkommen til kirke
Fredag 2. mars
Kl. 19.00: Gudstjeneste i Landfalløya kapell på Kvinnenes 
Internasjonale bønnedag

søndag 4. mars 2. søndag i faste
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp. Nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn og 
kantor Anders E. Dahl.
Landfalløya kapell kl 11.00: Høymesse. Kapellan Stig Kaarstad
Bragernes kirke kl 1900. Musikkmeditasjon i fastetiden. 
Sokneprest Kristin Fæhn leser tekster fra Jobs bok, kantor Anders 
Eidsten Dahl spiller O. Lindbergs «Musikk til Jobs bok» fra 1928. 

søndag 11. mars 3. søndag i faste 
Kl 10.15: Skriftemål. Kapellan Stig Kaarstad 
Kl. 11.00: Høymesse. Nattverd. Dåp. Kapellan Stig Kaarstad

søndag 18. mars 4. søndag i faste
Kl. 11.00: Familiemesse. Dåp. Åpning av misjonsbasaren. 
Sokneprest Kristin Fæhn og regionsleder Pål Nag Aas. 
Syngespillet «Så lenge vi vandrer på jorden».
Bragernes kirkes Guttekor og Gutteaspiranter. Kantor Jørn 
Fevang og Anders E. Dahl.
Landfalløya kapell kl 11.00: Høymesse. rådgiver Per Arne Faye
Kl. 18.00: St. Hallvardspillet med Bragernes kirkes jente- og 
ungdomskor.

søndag 25. mars Maria Budskapsdag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp. Nattverd. Frimurerlosjen deltar.  Prost 
Astrid Bjellebø Bayegan og kantor Beate Strømme Fevang

søndag 1. april Palmesøndag,
Kl. 11.00: Palmesøndags gudstjeneste sammen med St. Laurentius 
katolske menighet. Sokneprest Kristin Fæhn og kantor Anders E. 
Dahl
Gudstjenesten starter i St. Laurentius katolske kirke med 
palmeprosesjon gjennom byen som ender i Bragernes kirke.

5. april skjærtorsdag,
Kl. 18.00: Skjærtorsdagsmesse med aftensmåltid. Prost Astrid 
Bjellebø Bayegan og kantor Beate Strømme Fevang
Landfalløya kapell kl 11.00: Skjærtorsdagsmesse.  Kapellan Stig 
Kaarstad

6. april Langfredag,
Kl. 15.00: Pasjonsgudstjeneste med Bragernes kirkes 
solistensemble. Sokneprest Kristin Fæhn og kantor Jørn Fevang

7. april Påskeaften,
Kl. 23.00: Påskenattsmesse. 
Kapellan Stig Kaarstad, rådgiver Per Arne Faye og kantor Jørn 
Fevang

søndag 8. april Påskedag
Kl. 10.30: Påskemorgen på Bragernes kirkegård
Kl. 11.00: Høytidsmesse. Dåp. Nattverd. Prost Astrid Bjellebø 
Bayegan, menighetens prester, kantor Beate Strømme Fevang og 
Jørn Fevang. Medlemmer av Bragernes kantori.

Mandag 9. april 2. påskedag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp. Nattverd.
Sokneprest Kristin Fæhn og kantor Anders E. Dahl

Onsdag 11. april
Kl. 19.30: Håpsgudstjeneste med Bragernes kirkes Kantori

søndag 15. april 1. søndag etter påske
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp. Nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn og 
kantor Beate Strømme Fevang. Kirkekaffe. Menighetsmøte med 
årsmøtesaker.

søndag 22. april 2. søndag etter påske
Kl. 11.00: Familiemesse. Dåp. Nattverd. Kapellan Stig Kaarstad.
Bragernes kirkes Jentekor. Kantor Beate Strømme Fevang og 
Anders E. Dahl.
Landfalløya kapell kl 11.00: Høymesse. Prost Astrid Bjellebø 
Bayegan.

søndag 29. april 3. søndag etter påske
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp. Nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn.

søndag 6. mai 4. søndag etter påske
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp. Nattverd. rådgiver Per Arne Faye og 
kantor Jørn Fevang
Landfalløya kapell kl 11.00: Høymesse. Sokneprest Kristin Fæhn

Mandag 7. mai.
Kl. 18.00. Samtalegudstjeneste for konfirmantene. Kapellan Stig 
Kaarstad

søndag 13. mai 5. søndag etter påske
Kl. 11.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. Kapellan Stig Kaarstad
Kl 13.00: Konfirmasjonsgudstjeneste. Kapellan Stig Kaarstad
Bragernes kirkes Ungdomskor synger på begge gudstjenester. 
Trompetsolist Maren Tjernsli.
Kantor Anders E. Dahl og Beate Strømme Fevang

torsdag 17. mai Grunnlovsdag og kristi himmelfartsdag
Ca kl. 11.30: Festgudstjeneste.  Sokneprest Kristin Fæhn og 
kapellan Stig Kaarstad. Mannskoret Barden og Sverre Moe. 
Kantor Jørn Fevang

søndag 20. mai 6. søndag etter påske
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp. Nattverd. Prost Astrid Bjellebø 
Bayegan
Kantor Anders E.Dahl

søndag 27. mai Pinsedag
Kl. 11.00: Høytidsmesse. Dåp. Nattverd. Menighetens prester.
Medlemmer fra Bragernes kantori. Kantor Jørn Fevang og Anders 
E.Dahl

Mandag 28. mai  2. pinsedag
Kl. 11.00: Økumenisk høymesse i Bragernes kirke.  Prost Astrid 
Bjellebø Bayegan og byens prester

søndagsskole hver søndag, unntatt i påske og pinse og når det 
er familiemesse.


