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Etter en sommer med mye regn, håper jeg på en frodig og 
fargerik høst. Menighetshuset har allerede fått sine flotte 
farger i forbindelse med oppussingen. Når jeg nå kommer inn i det 
nyrenoverte menighetshuset, blir jeg møtt av fargerike møbler. Noen av 
de gamle møblene er pusset opp, og noen nye har kommet til. Veggene 
har fått en lys og kremgul farge, og rommene virker større og luftigere. 
Kjøkkenet er modernisert, og det nye kjøkkenet ser ut til å tåle den 
bruken som menighetshusets arrangementer krever. Kontorene er ikke 
ferdige enda, men de framstår som lyse og komfortable. Selve kirken 
skal også få en utvendig ansiktsløftning. I den forbindelse må vi i en 
oppussingsperiode vente oss en utvendig tildekket kirke. Det skal ikke 
hindre oss i å gjennomføre våre planlagte arrangementer. Jeg ser fram til 
en Bragernes kirke i en fornyet drakt.

I det siste har temaet ”engler” vært omtalt i media. Det fikk meg til å 
tenke på hvilket forhold jeg selv har til engler. Fra min oppvekst i Chile, 
hadde jeg en fast aftenbønn:

”Engler,
dere som beskytter og holder vakt over meg, 
ikke forlat meg,
men pass på meg både dag og natt, -
så lenge jeg lever.
AMEN.”

Denne aftenbønnen har jeg nå tatt fram fra glemselen, og jeg har fundert 
på hva den har betydd for meg. Englene hadde en stor plass i min barne-
tro. Den gang tenkte jeg vel ikke så mye over innholdet i bønnen, men 
jeg var så sterk i troen på englenes beskyttelse at jeg ikke fikk sove uten 
at aftenbønnen var framsagt. For meg er engler fortsatt noe positivt - et 
symbol på noe trygt og godt fra oppveksten. 

På samme måte som menighetshuset og Bragernes kirke skal framstå i 
ny drakt, er min aftenbønn  til englene tatt fram fra glemselen og  på ny 
fått mening.

Med ønske om en god høst fra
Berta Lucía Abarzúa 
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TIL ETTERTANKE…
                  ved  Prost 

Astrid Bjellebø BayeganHøsttakkefest
Helt siden 1899 har vår kirke feiret Høsttakkefest i 
gudstjenesten. Hele menigheten gledet seg over årets 
grøde, alle var takknemlige når innhøstingen var vel 
i hus. Deres liv og gjerning var avhengig av at jorden 
gav sin grøde i rette tid. 
Takken og æren gikk til Gud, jordens skaper. 
Fremdeles er jordens befolkning avhengig av høstens 
grøde.
Vi er nok ikke like sårbare som før her i landet, når 
høsten blir dårlig og avlingen uteblir. Men fremdeles 
er det mange av jordens befolkning som er like 
avhengige av en god innhøsting i dag som vi var det i 
forrige århundre. Og selv om vi kan kjøpe oss de varer 
vi trenger fra dem som har hatt en god høst, er vi alle, 
til syvende og sist, avhengig av at jorden gir sin grøde 
i rette tid. 
Derfor er det absolutt god grunn til 
å feire Høsttakkefest, det gjør nå de 
fleste norske menigheter, og det har vi 
i tradisjon for i vår menighet også.

De siste årene har jenteaspirantkoret 
deltatt. Det er vakkert og betagende 
å se alle småjentene toge inn i kirken 
i en lang prosesjon, med kurver fylt 
av frukt og grønnsaker som de legger 
oppe ved alteret. Ved alteret er det 
allerede pyntet vakkert. Her finner 
vi høstløv, blomster… og noe av 
innhøstingens mangfold enten det er rosenkål eller 
epler i store kurver.

Gud er raus…: Høsten bærer bud om Guds storhet og 
mangfold, hans omsorg og kjærlighet for menneskene, 
hans trofasthet og nærhet. ”Fra himmelen sendte han 
regn og grøde i rett tid, han har gitt dere føde og fylt 
hjertene med glede” står det i Apg.14.18.
”Du sender din Ånd, og det skapes liv,
Du fornyer jordens overflate.” leser vi i Sal 104.

Gud er vidunderlig som holder sin vernende hånd over 
oss… som ikke lar verden seile sin egen sjø, selv om vi 
ødelegger jorden med overforbruk og misbruk.
Jesus lovet at han ikke skulle etterlate oss som 
foreldreløse barn, da han gikk tilbake til sin himmelske 
Far. Han skulle sende sin Ånd. Og det er Den Hellige 
Ånd som gjør Guds ord levende, det er han som er 
en pådriver til all god gjerning, Gud til ære og oss til 
gagn.

På Høsttakkefesten skal vi takke Gud og glede oss 
over jordens grøde og Guds mangfold. Vi skal minne 
hverandre om det ansvar vi har som jordens gode 
forvaltere, og utfordres til å hver på vår måte å ta vare 
på miljøet. På denne høsttakkefesten skal vi også i år 
få dele ut 4-årsboken til alle menighetens fireåringer, 
slik som så ofte før. Det er stort å ønske våre dåpsbarn 
til lykke med 4-årsalderen! Og det er fantastisk å ha 
kirken full av barn, små og store. Må de trives og føle 
seg hjemme her.

Men i år vil vi også prøve med noe nytt…..
I høst inviterer vi alle til å bringe et “høst offer” med 
til kirkens Høsttakkefest, en takkens gave for alle de 
velsignelser Gud gir oss om høsten.

Vi dekker et langbord i midtgangen i 
kirken… og der setter vi våre gaver, 
enten det et nybakt brød, ferske boller 
eller en god kake laget av høstens 
kornavling: Noen kan bringe et glass 
hjemmelaget syltetøy, noen tar med 
bær fra hagen eller skogen, som de 
har plukket selv, eller hentet på torget. 
Noen kan bringe frukt eller grønnsaker, 
andre kan lage en god grønnsaksuppe 
eller en frukt- eller grønnsakpai som 
mange kan smake på. Alle kan vi bidra 
med noe, smått eller stort, som vi kan 
bringe til kirken som en synlig takk for 

alle de gode gaver Gud gir oss… og alt som bringes i 
kirken, vil vi dele. Vi vil dele våre gaver med hverandre 
og spise av bordets gleder fra høstens rikdommer. Og 
blir det noe til overs, vil vi samle det inn og gi det til 
andre som trenger det og kan ha glede av det. 

Tenk på hva du har lyst å gi som gave til 
Høsttakkefesten, hva du synes ville være hyggelig å 
gi som et synlig tegn på din takknemlighet til Gud 
for alle de gaver han velsigner deg med gjennom 
høstens mangfoldige grøde. Små og store gaver er 
like viktige… det viktigste er at vi alle i menigheten 
engasjerer oss og gleder oss over Høstfesten, 
fellesskapet og Guds mange og gode gaver til oss.
Så skal takken og æren gå til Han, som er alle gode 
gavers giver!

Velkommen til Høsttakkefest
Sett av datoen allerede nå; 23. september!

Astrid Bjellebø Bayegan, prost
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Vår kirke har en særskilt søndag hver høst som er 
spesielt fokusert på boten og bønnen.  Denne dagen 
har en lang forhistorie som strekker seg tilbake til 
reformasjonen.
Det var vanlig i tidligere århundrer å ha flere 
gudstjenester hver uke.  Noen av disse ble kalt 
bededagsgudstjenester, med Litaniet og spesielle 
forbønner.  I tillegg ble det i 1538 forordnet 
ekstraordinære bededager, tre påfølgende dager 
én gang i året, gjerne på ettervinteren.  Dagene 
fikk etter hvert mer preg av bot, og i 1686 kom det 
påbud om at denne bededagen skulle legges til 4. 
fredag etter påske, til liten glede for bøndene som 
var midt i våronna.  Nå fikk man også den lange 
bededagsbønnen som mange av oss vil huske, som 
presten ba fra prekestolen, men som ble avskaffet 
så sent som i 1985.  Den fikk altså en historie på 300 
år! Den danske kirke og danskene markerer fortsatt 
”Store bededag” 4. fredag etter påske, med sine 
særegne skikker og tradisjoner (www.historie-online.
dk/special/bededag).  Hos oss ble dagen flyttet til 
høsten i 1916.

I dag har bots- og bededagsgudstjenesten fortsatt 
Litaniet og egne bønner, der også botsdimensjonen 
er tydelig.  For å ta denne delen av kirkens og 
menneskers liv på alvor, vil det i forkant av 
gudstjenesten 28. oktober være en egen kort 
skriftemålsgudstjeneste, som også gir anledning til 
å gjøre bot og legge av seg byrder.  Da vil presten 
si fram en felles syndsbekjennelse – som ved 
høymessens innledning – som alle svarer Amen til. 
Deretter kommer de som ønsker det, fram og kneler 
på alterringen.  Presten legger hånden på hodet til 
de knelende og tilsier hver og en syndenes forlatelse.  
Til denne liturgien hører også en kort tale ved 
presten, bønn og salmesang.
Skriftemålet kan også være privat (enkeltskriftemål), 
der den enkelte samtaler om og bekjenner konkrete 
synder overfor presten og deretter får tilgivelse for 
disse.

Kristin Fæhn
sokneprest

Samtidig med at skoleåret tar til, begynner 
Bragernes kirkes konfirmanter sin 
konfirmanttid.  Den begynner i kirken med 
en presentasjon på en gudstjeneste, og 
den ender opp en vakker maidag i kirken 
med selve konfirmasjonen, som er en 
forbønnshandling. 

I mellom disse to gudstjenestene er det 
mye som skjer, både i undervisningen 
som er cirka hver tredje uke, og i de 
forskjellige arrangementene konfirmantene 
skal være med på.  Allerede helgen etter 
presentasjonen drar konfirmantene på en weekend 
for å bli bedre kjent med hverandre og med lederne. 
I løpet av året er det også nattcup, fortellerkveld og 
andre sosiale arrangement.  

Sentralt i hele opplegget er at konfirmantene skal 
bli bedre kjent med kirken, seg selv og Gud. Som 
kirke vil vi invitere den enkelte konfirmant til å være 
en medvandrer i disse månedene.  Sammen vil vi 
arbeide med etiske problemer, og vi vil undre oss 
over livet og verden rundt oss.  

I kirken vår understrekes det at det er Gud som 
bekrefter sine løfter i konfirmasjonen. 

Konfirmasjon kommer fra latinske ordet 
”Confirmatio” som betyr stadfestelse, bekreftelse 
eller styrkelse. 

Vi vil også minne menigheten om at de tar vel i mot 
våre konfirmanter og husker på dem i forbønn.

Stig Kaastad

Vårens vakreste 
eventyr starter 
om høsten.

Bots- og bededag – hva er det?



Nina, en heroinist i tjueårene, setter seg ned ved siden av 
meg. Jeg møter et menneske, min neste. I løpet av samtalen 
kommer det frem at hun har prøvd å komme ut av sitt nar-
kotikahelvete flere ganger. ”Jeg går til verks med hele meg, 
men etter noen dager blir jeg så sjuk at jeg ikke holder det 
ut”. Jeg tror henne!  ”Min vei tilbake til rushelvete er alltid 
like kort”. Nina ser ned, heroinen gjør øyelokkene tunge, 
kroppen siger fredfullt sammen. ”Jeg er visst litt stein, skulle 
klart meg med en 0,1”, sier hun. Jeg gir inntrykk av å ville 
gå, men Nina har andre planer. ”Sett deg”, – hennes røst er 
krystallklar. ”Du, Cato ” – stemmen hennes er avventende 
og famlende. ”Er ikke du en sånn ordentlig kristen, en som 
ber, tror og alt det der”. Jeg vet ikke hvorfor jeg ble urolig, 
men det lå en forpliktelse i spørsmålet hennes. Jeg blir 
utfordret! ”Svar da for helvete, eller er du stein du og?”, - 
Nina ler. Jeg faller inn i meg selv og tenker; - kanskje er det 
nettopp det jeg er. Har jeg blitt meg selv nok, sløv og like-
gyldig? ”Hallo, er du der?”, - Nina er utålmodig og forlanger 
et svar. ”Ja… jo... hem…, jeg er en sånn som ber og alt det 
der”. Jeg vedstår meg min tro, men vet at Nina krever mer 
enn som så.  ”Dersom du tror på han der… han der Jesus… 
kan du si meg hvor i mitt helvete Han er ”. Det er ikke 
språkbruken som skremmer meg, men nærheten i hennes 
rop. Denne intense søken fra et liv jeg ikke forstår strekker 
seg etter den Jesus jeg bekjenner. ”Cato, - hvor er Han, jeg 
trenger Jesus, hvor i mitt helvete er Han?”, - gjentar hun 

med dirrende røst. Hva svarer en diakon til slikt, hva skal 
jeg i min fromhet si? Skal jeg peke på den vakre Bragernes 
kirke eller opp i luften, skal jeg gi henne en rask innføring i 
systematisk teologi og dogmatikk? Nina siger sammen, men 
er likevel intenst til stede. Hennes nød er mer enn et rop 
om rasjonelle og overbevisende svar fra en vigslet diakon. 
Det er mer i hennes spørsmål enn krav om bevis for at Han 
som er utgangspunktet for vår tidsregning lever. Hennes 
fortvilelse retter seg mot meg og min forpliktelse som men-
neske. Jeg utfordres av den grunnleggende etiske forpliktelse 
jeg som et medmenneske står ovenfor i møte med min 
neste. Nina, er min neste. Er mitt svar til et menneske i dyp-
este nød troverdig, eller blir jeg svar skyldig? Kanskje mistet 
jeg fokus i det øyeblikk mitt bekvemlige liv ikke fant plass 
og tid til det liv jeg ikke forstår noe av? Nina representerer 
det liv som ikke er til å forstå. Hennes situasjon uroer oss 
fordi hun er vår ubegripelige neste. Dette livet utfordrer 
oss, nettopp i kraft av sin sårbare annerledeshet. Hva skal 
jeg så svare Nina? Diakoni handler ikke først og fremst 
om å være i stand til å gi de rette svarene, men å orke den 
andres smerte. En hellig allmenn diakoni dreier seg om til-
stedeværelse, en hånd å holde i, en skulder å gråte på. Mitt 
håp er at dette ikke bare begripes, men dypest sett griper 
og istandsetter oss til diakoni, hver dag! Da tror jeg Nina vil 
kunne få øye på Han, her i sitt helvete på jord.

Cato Thunes

Hvor i mitt helvete er Han?

Sommeren har vært en blanding av mye regn og 
noe sol, men jeg håper i hvert fall at våre lesere føler 
seg uthvilte og klare til å møte høstens utfordringer.  
Forhåpentligvis kommer også godværet!
Menighetsrådet takker alle som har vært med på våre 
sommerkonserter og de frivillige som har gjort det 
mulig for oss å holde kirken åpen i sommer. Besøket 
så langt er omtrent som i fjor, med en god del turister 
fra forskjellige land. Det er alltid koselig å møte alle 
turistene som er innom. Vi er stolte av vår kirke, og 
det gleder oss når noen ønsker å kjøpe et minne fra 
besøket. Salg av kort, teskje, fingerbøl og puslespill 
med bilde av Bragernes kirke på har vist seg til å være 
populært.
Menighetsrådet og staben har hatt en vel fortjent ferie, 
men nå ligger nye oppgaver og saker foran oss. Aller 
først må vi få menighetsrådsvalget vel i havn, vi gleder 
oss til å møte ungdommene som ønsker å konfirmeres 
i Bragernes kirke i mai og til å møte 6-åringene som er 
invitert til en egen gudstjeneste. Korene starter opp etter 
hvert, og det er alltid koselig med mye sang og musikk. 
Tidligere i sommer var barne- og ungdomskorene på 
tur, og nå er det kantoriets tur. Reisen går til London i 

september med blant annet et besøk 
til selveste Albert Hall. God tur og 
kos dere!
Tor og Aase Trydal skal igjen 
være ledere for en menighetstur til vår 
vennskapsmenighet i Egypt.  Turen går i november, 
og vi som reiser dit for første gang ser frem til å møte 
biskop Bimen og til å lære mer om Den koptiske kirke. 
Tunsberg bispedømme er med på å finansiere en ny 
buss til Den koptiske kirke, og vi håper den er på plass 
til vi kommer! 
Menighetsrådet vil benytte sjansen til å minne om at vi 
fra nå av kan ta imot pent brukte ting og tang til årets 
julemarked, 1. desember. På forhånd takk!
Menigheten vil gjerne si et varmt velkommen til byens 
nye kirkeverge, Ivar Nygaard, og rådet ser frem til å bli 
mer kjent med ham og til et godt samarbeid. 
Til slutt vil jeg på vegne av menighetsrådet ønske 
alle velkommen til de forskjellige gudstjenester og 
arrangementer i vårt menighetssenter utover i høst.

En vennlig hilsen
Kaye Westeng

HILSEN FRA MENIGHETSRÅDSLEDEREN:
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Hva slags sjef trenger Kirken i Drammen? “En diakon”, 
foreslår kanskje noen: “- en person med menneskekunn-
skap og erfaring fra kirken”. “Nei”, vil andre innvende: 
”En slik jobb krever heller en bedriftsøkonom:- noen med 
administrative ferdigheter og fartstid i næringslivet.”

Men hele denne diskusjonen kan vi spare oss. For Kirken i 
Drammen har allerede fått sin nye sjef. Hans formelle tittel 
er ”kirkeverge”. Og den nye kirkevergen er både diakon, syke-
pleier og bedriftsøkonom. Han har bred administrativ erfar-
ing både fra næringsliv og fra kirkelig og diakonal virksom-
het. Her har vi - med andre ord - fått både i pose og sekk.  

Mindre reising – lage en god kirke 
Mannen heter Ivar Nygård. Over telefonen forteller han at 
han er 49 år gammel, oppvokst på Nordberg i Oslo, og at 
han nå bor i Lier sammen med kone og tre barn på 17, 14 
og 11 år. “Jeg bruker mye av tida mi på oppfølging av barnas 
aktiviteter: korps, baskettreninger og kor”, opplyser han. Alle 
barna hans har blant annet gått i Bragernes kirkes barnekor.     

Når han den 1. juni begynner i jobben som kirkeverge, har 
han nettopp sagt farvel til kollegene i ISS Buskerud. Der har 
han vært adminsitrasjons-/økonomisjef i drøye sju år. Dette 
har blant annet vært år med en del bilkjøring, og Nygård 
legger ikke skjul på at det skal bli godt med en litt mer lokal 
jobb. Men ønsket om å slippe bilkjøring var langt fra den 
eneste drivkraften: 

“Kirkevergejobben vil gi meg muligheten til å jobbe med 
en helhet og med et mye videre og mer spennende fokus-
område. I den jobben jeg har hatt til nå, har jeg stort sett 
vært styrt av målet om mest mulig penger i kassa og til 
aksjeeierne. Jeg har lenge hatt lyst til å gå tilbake til diakonal, 
kirkelig virksomhet. Og jeg har et ønske om å kunne påvirke 
diakonal holdning og handling. Det vil jeg ha muligheten til 
i jobben som kirkeverge. Jeg vil gjerne være med på å lage en 
god kirke i Drammen”.

Bevarer roen
Hva har så en kirkeverge ansvar for? Nygård har enda ikke 
begynt i stillingen når intervjuet finner sted. Men han har 
forstått det slik at mye av jobben består av koordinerings-, 
planleggings- og strategiarbeid. Av konkrete ansvarsområder 
nevner han i fleng: 

“Alt som gjelder innskriving og utskrivning av kirken. 
Koordinering av arbeidet med dåp og begravelser: Å sørge 
for slikt som at det bestilles organist til begravelser. Vedlike-
hold av kirkegårder og gravlunder. Økonomi i forhold til 
menighetene.” 

Kirkevergen har også arbeidsgiveransvar for alle de kirkelig 
ansatte som ikke er prester. I Drammen dreier dette seg om 

160–170 stykker. “Jeg 
gleder meg til å bli kjent 
med de menneskene 
som jobber med kirken i 
Drammen”, sier han. Og 
til dem som måtte lure 
på om den nye arbeids-
giveren de nå får har satt seg fore å gjennomføre store 
reformer, har Nygård følgende melding: “Jeg pleier ikke å 
revolusjonere umiddelbart ting jeg kommer borti. Jeg liker å 
jobbe sammen med folk i team”. Han synes også det er viktig 
å lytte, og å være til
stede på andre menneskers premisser. 

 “- Du virker veldig rolig?”

“Ja, jeg er nok det. Det er en egenskap jeg har fått igjen for 
mange ganger. Når ting kaves opp rundt meg, bevarer jeg 
gjerne roen. Jeg tror det gjør at folk kan få tillit til at jeg kan 
gjøre en god jobb.”

“Blir du aldri sint?”

“Joooo.. Jeg kan nok det. Men det går sjelden ut av kontroll. 
De gangene jeg blir sint, da blir jeg veldig kort og… konsis”.   

Det morsomste jeg vet 
Når Nygård snakker om hva han gleder seg til ved jobben 
som kirkeverge, står ordene “gode rutiner” svært sentralt. 
Hans engasjement for de gode rutiner virker så sterkt at det 
nesten smitter. Men for den nybakte kirkevergen eksisterer 
det i hvert fall én aktivitet han finner enda morsommere enn 
det å vedlikeholde og utvikle gode kirkelige rutiner: 

“Det morsomste jeg vet er å gå i sånne speilhus i fornøy-
elsesparker. Å le av seg selv i alle fasonger og varianter… Det 
er en sånn ufarlig latter”.

Når han skal kose seg og slappe av, har han andre favoritt-
sysler:

“Jeg setter meg med avisen eller et fagblad – det kan være 
Illustrert Vitenskap, Fotografi eller et bilblad -, og har litt 
rolig musikk i bakgrunnen. Skal jeg kose meg ute, kan jeg 
for eksempel sitte stille på en benk og se på menneskene 
som går forbi. Jeg koser meg og slapper av når jeg ikke må 
stresse til noen plass. Jeg synes så ofte ellers at jeg må ett eller 
annet sted”. 

Da gjenstår det bare å nevne at Nygård spiller slagverk i Lier 
Janitsjar og i et band bestående av bestekompisene siden 
14-årsalderen. Dessuten er han en habil skiløper, glad i å 
fotografere og… Hvor allsidig går det egentlig an å bli?  

Ivar Nygård, vår nye kirkesjef    
Av: Kristin Briseid
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Høstinnsamlingen 2007
Ja, så er det igjen tid for den årlige 
høstinnsamlingen til vår menighets virksomhet.
Med dette nummer av Kirkeposten følger en 
giroblankett som du kan benytte.
Alle gaver mottas med stor takk.
Vi ønsker at alle som sokner til Bragernes 
menighet skal føle tilhørighet til kirken og 
menigheten, enten du er fast kirkegjenger eller du 
bare er der sporadisk. Ved å være 
med på å dele arbeid og utgifter, kan vi utvikle et 
bedre fellesskap, også i hverdagen.
Skal vi gjøre en skikkelig dugnad og løfte i 
fellesskap?
Takk til alle som vil være med!
Hvis det ikke er vedlagt giro i ditt blad, kan det 
sendes gave til:
Bragernes Menighetsråd, Kirkegt.7, 3016 
Drammen. mrk.: Høstinnsamlingen 2007.
Kontonr.: 2200. 24. 93903.

Givertjeneste
Ønsker du å bli fast giver til menighetens arbeid, 
vil vi med glede sende deg en brosjyre med 
opplysninger om givertjenesten.
Kontakt menighetskontoret tlf. 32 21 82 40.
Brosjyren er også lagt ut i kirken og på kontoret.

SEMINAR FOR ELDRE
Forebyggende Helseteam ved hjemmetje-
nesten Bragernes, og diakonen i Bragernes 
menighet, arrangerer seminar for eldre. Tid og 
sted for gjennomføring er 9. og 23. oktober, kl.10:00-14:15 i Bragernes menighetssenter 
(Kirkegaten 7, 3016 Drammen, inngang Cappelens gate). Det vil koste kr. 50,- pr. seminardag, da 
er lunsj inkludert. 
Bindende påmelding til Hamborgstrøm Bo- og servicesenter på tlf 32 04 78 00,  
mellom 08:00 og 15:00. 

TV-AKSJONEN 2007 – «Sammen for barn»
Årets TV-aksjon er tildelt UNICEF Norge i samarbeid 
med Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité og 
Right To Play.

Hver dag mister 6000 barn foreldrene sine, og 1400 
barn dør av AIDS. Bare 5 % av barna får medisiner, 
og kun 1 av 10 mødrene får vaksine som forhindrer 
mor til barn smitte. Barn berørt av HIV/aids er 
ikke nødvendigvis syke eller smittet, men lever 
i lokalsamfunn hvor aids setter dype spor.  Barn 
mister foreldrene, lærerne, helsearbeiderne dør 
etc.., ja, hele samfunn bryter sammen. Dette fører til 
at barn må ta et voksent ansvar så altfor tidlig! Dette 
er bildet, men allikevel er det HÅP!

For første gang våger FN å si at en Aidsfri generasjon 
er mulig - om vi som verdenssamfunn stiller opp! 
Vi har rimelige medisiner, nå også tilpasset barn: 
Dette gjør et fullverdig liv med HIV og Aids mulig. 
Vi vet hvordan vi forebygger!  Gjennom idrettens 
arbeid ute, kan barn som har tatt et voksent ansvar 
så altfor tidlig, for en stund bare være barn - oppleve 
samhold, mestring og livsglede. Dette gir selvtillit og 
kraft til å ta ansvar for eget liv.

Med TV-aksjonen den 21. oktober, kan du være 
med å gi et viktig bidrag til den globale kampen 
mot HIV/aids, og med det skape forandring i livet til 
tusenvis av barn. Bragernes menighet v/diakonen 
skal også i år være med å organisere aksjonen her 
på Bragernes. Dronning Sonja er den høye beskytter 
av aksjonen ”Sammen for barn”. Jeg håper du er 
med, så sett av noen timer som bøssebærer den 
21.oktober. 

Cato Thunes

Program

Velkommen

9. oktober:
 Kl. 10.00 – 10.45:  Rolleendring/Mestring v/

Hogne Hogganvik
 Kl. 10.45 – 11.00: Pause
 Kl. 11.00 – 11.45: Forts. Hogne Hogganvik
 Kl. 11.45 – 12.30: Lunsj
 Kl. 12.30 – 13.15: Fysioterapeut Helge Skaug 
 Kl. 13.15 – 13.30: pause
 Kl. 13.30 – 14.15:  Fysioterapeut Helge Skaug/ 

Berit Solbraa - Bay 

23. oktober: 
 Kl. 10.00 – 10.45:  Hukommelse  

v/ Dr. Geir Korsmo 
 Kl. 10.45 – 11.00: Pause
 Kl. 11.00 – 11.45:  Hukommelse  

v/ Dr. Geir Korsmo
 Kl. 11.45 – 12.30: Lunsj
 Kl. 12.30 – 13.15: Ernæring v/ Dr. Geir Korsmo
 Kl. 13.15 – 13.30: pause
 Kl. 13.30 – 14.15: Ernæring v/ Dr. Geir Korsmo



Bragernes menighet er en av menighetene som er med i en prøveordning 
og dermed skal ha valg i høst. Det velges fem medlemmer og fem 
varamedlemmer til menighetsrådet. (Fem medlemmer som ble valgt for to år 
siden skal sitte i to år til.)
En del av prøveordningen som menighetsrådet har vedtatt er å gi 
kirkemedlemmer som fyller 15 år i valgåret stemmerett. 

Valget foregår søndag 9. september og mandag  
10. september. Forhåndstemming foregår på kirkekontoret 
Bragernes torg 6 fra 27.  august mellom kl. 09.00 – 15.00.

Søndag foregår valget i kirken etter gudstjeneste.
Mandag foregår valget samtidig med kommunevalget, 
på tre steder:
Bragernes menighetshus, inngang Kirkegt.,
Fjellheim gamle skole og Øren skole.
Mandag er valglokalene åpne fra kl. 09.00 til kl. 20.00.

Menighetsrådet opptrer på vegne av menigheten og er 
gjennom dagens kirkeordning gitt betydelig ansvar og innflytelse.
Menighetsrådet har viktige oppgaver og funksjoner i menigheten. Sammen 
med de ansatte skal menighetsrådet planlegge og legge til rette for 
menighetens arbeid  som  f. eks  barn, unge, voksne og eldre, diakoni og 
kirkemusikk. Dette arbeidet har betydning for menigheten og lokalsamfunnet.

Rådet har ansvar for menighetens økonomi. Menighetsrådet velger 
menighetens representant til Kirkelig Fellesråd og deltar i valg av 
representanter i Bispedømmerådet.

Det er også mange og gode grunner til at du bør bruke din stemmerett og slik 
få innflytelse på det som skjer i din menighet.

Velkommen til 
gudsttjenester på 
Sportskapellet Tverken
HØSTSEMESTERET 2007

SØNDAGER KL. 12.00
DATO TALER ORGANIST VAKTMESTER

02.09.07	 Eva	Trogstad	 Kirsten	Nilsen	 Trygve	Johnsen

09.09.07	 Jan	Heitmann	 Randi	Myhra	 Kurt	Sørfjord

16.09.07	 Ivar	Flaten		 G	Trintsoukova	 Harket	/	Sveen

23.09.07	 Gunnvor	Kreken		 Marit	Bøe	 Nils	J.	Rønniksen

30.09.07	 HØSTFERIE	
07.10.07	 HØSTFEST	
	 m/nattverd		 Jon	Th.	Hansen	 Styret
	 Kristin	Fæhn		 Sang	Ola	Isene	

14.10.07	 	 Trond	Martens	 Harald	Dahl

21.10.07	 Tom	Solberg	 Randi	Myhra	 F.	Abrahamsen

28.10.07	 Dag	Arne	Roum	 Astrid	Bergem	 Jan	Hilsen

PEISESTUA ER ÅPEN BÅDE FØR OG ETTER GUDSTJENESTEN

Landfalløya 
kapell 
Høsten 2007

TorsdagskveLder kL. 19.00
20. september:
Tale ved Dag Kaspersen, sokneprest
Musikk Ole Kristian Karlsen
18.oktober:
Tale ved Kristin Fæhn, sokneprest
Musikk Drammen Sangforening
15.november:
Tale ved Kate Smith
Musikk John Smith 
13.desember:
Tale ved Finn Hagby
Musikk Inger Schjøne Johansen 
Bjørge Johansen

��

Menighetsrådsvalg 2007
Husk å bruk stemmeretten din!

Bragernes menighetsråd v/kaye Westeng ønsker alle et godt valg!

kandidater til valget hvorav 
det velges 5 medlemmer og 
5 varamedlemmer

1.	Bjørg	Wiik	Nilsen	61	år
Stiller	til	gjenvalg

6.	Trond	Berg	Eriksen	62	år

2.	Ole	Kristian	Karlsen	59	år
Stiller	til	gjenvalg

7.	Tore	Johan	Ottersen	64	år

3.	Bent	Anders	Møller	51	år
Stiller	til	gjenvalg

8.	Eli-Sofie	Thorne	61	år

4.	Elin	Stubberud	43	år
Stiller	til	gjenvalg

9.	Bjørn	Ove	Ødegaard	65	år

5.	Vera	Grønborg	Aubert	53	år 10.	Siri	Høeg	67	år



BRAGERNES KANTORI MED 
STORE PLANER
Bragernes kantori er menighetens store voksen-
kor. Forrige kor-år var intenst med bl.a. Johannes-
pasjonen av Bach og Messias av Händel. 

Planene framover er mange og interessante. I 
september drar koret til London. Der skal koret ha 
konsert i Southwork Cathedral. Konserten består 
av norske verker, og Bård Bratlie er med som 
solist i to av Edvard Griegs salmer. 

Koret skal medvirke ved flere gudstjenester og 
ved Adventsfestivalens åpningskonsert. 

Det blir også mange spennende oppgaver utover 
våren 2008. 

Om et og et halvt år skal koret framføre J. S. 
Bachs store h-moll-messe. Arbeidet med dette 
store verket starter allerede nå. Dette blir sett 
på som Bachs store “testamente” til ettertiden. 
 Verket skal framføres på Bachs fødselsdag 21. 
mars 2009.

Kantoriet er Drammens største kor, og øvelsene 
er i kirken på onsdager.

Jørn Fevang

GUTTEKORET PÅ FLOTT TUR 
TIL STOCKHOLM
St. Hanshelgen var guttekoret på tur til Stock-
holm. Koret tok toget og bodde på Stensnäs kon-
feransesenter et stykke utenfor byen. Stedet lig-
ger idyllisk til ute i skjærgården. Mange foreldre 
og besteforeldre var med på turen. 

Guttene gjorde en flott innsats da de sang på 
midtsommergudstjeneste i kirken på det stedet 
vi bodde. Det var stor begeistring. Jørn Fevang 
dirigerte og Ole Andreas Fevang akkompagnerte.

Det var også shoppingtur i sentrum av Stockholm, 
og en regnfull lørdag kveld ble tilbragt på tivoli 
på Grøna Lund. Sjelden har så mange gutter vært 
så våte.

Nå er koret klar for et nytt semester!
Jørn Fevang

Etter en lang og velfortjent sommerferie starter 
korene opp igjen. Guttekorene begynner onsdag 
22. august og Jentekorene torsdag 23. august.
Gutteaspirantkoret; gutter i 2.-3. klasse har et 
eget opplegg som egner seg for gutter i den 

alderen og forbereder guttene på selve Guttekoret 
som er fra 4. klasse og oppover. 
Begge kor har plass til nye gutter!
Jenteaspirantkoret: jenter i 2.-3. og 4. klasse har 
et eget opplegg og forbereder jentene på Jente-
koret som er fra 5. klasse - 8. klasse.
Ungdomskoret er for jenter fra 9. klasse – ca. 22 
år. Ungdomskoret synger spennende og variert 
musikk for like stemmer. Jente- og Ungdomskoret 
har kun noen få ledige plasser, mens Jenteaspi-
rantkoret har plass til mange nye jenter.
Alle korene synger variert repertoar med alt fra 
musicals, folkeviser til kirkemusikk.
I 2008 markerer Jente- og Guttekorene 15 års 
jubileum med konserter og turer.
Ungdomskoret planlegger USA–turne juni 2008 til 
Minnesota og Iowa.

Tove Gjørsø

�0

JENTE, OG GUTTEKORENE STARTER OPP IGJEN



Bragernes menighet har gleden 
av å invitere alle barn som 
fyller 4 år i 2007 til 4-årsklubb 
på Bragernes menighetshus 3 
tirsdager i september. I tillegg 
inviteres det til Høsttakkefest 
i Bragernes kirke søndag 23. 
september kl. 11 der barnet kan 
få en bok som heter ”Min egen 
kirkebok”. 

Klubbkveldene er tirsdag 4/9, 
11/9 og 18/9 og tiden er kl. 
17 – 18 på Menighetshuset. 
På klubben har vi forskjellige 
aktiviteter, så som å lage bilde 
av oss selv med spennende 
fingeravtrykk, synge sammen, tegne, treffe 
en prest og se på de rare presteklærne, gå på 
oppdagelsesferd i kirken, kanskje selv få spille litt på 
orgelet, og høre fortellinger fra kirkeboka. 

Det er veldig fint om en av foreldrene, fadderne eller 
en annen voksen kan bli med til klubben og være der 
sammen med barnet. 

Dersom barnet skal bort akkurat den 23. september, 
kan boka fås på en av klubbsamlingene eller hentes 
på menighetskontoret en dag senere. Man kan også 
få boka uten å være med på klubben, men da må 
man enten møte opp i kirken den 23. eller hente den 
på kontoret. I tilfelle er det viktig å si i fra, sånn at det 
er nok bøker til alle.

UTDELING AV «MIN EGEN KIRKEBOK» TIL ALLE 
4-ÅRINGER I BRAGERNES MENIGHET

For å meddele sin interesse, sendes en e-post voss@
drammen.kirken.no med beskjed om dette, eller 
man ringer Eva på 911 82 798 med beskjed. Eva 
trenger dessuten å vite følgende: 

£  Barnets navn, adresse og telefon samt gjerne en 
e-postadresse hvor familien kan kontaktes.

£  Om barnet blir med på klubben og kommer i 
kirken.

£  Om barnet ikke blir med på klubben, men likevel 
kommer i kirken.

£ Om boka skal hentes på kontoret hos Eva.

Tilbudet er gratis, og ansvarlig for tilbudet er 
menighetspedagog Eva Brekke Voss.

Nå er LIVSDIALOG langs Drammeselva i gang!
Areopagos, som i mange år har arbeidet for livssyns-dialog, har tatt et initiativ overfor menighetene i 
Drammen og Nedre Eiker med en visjon om at vårt område kunne være et egnet sted for et pilotprosjekt 
kalt ”Livsdialog langs Drammenelva”. Livsdialog langs Drammenselva har konstituert seg med en liten 
styringsgruppe. Det er holdt et gruppelederkurs, og noen grupper er allerede i gang.

Det er lokale menigheter som inviterer deg til å bli med i en dialoggruppe. I en dialoggruppe kan alle dele tro 
og meninger og lytte med respekt når andre deler sitt livssyn og sine meninger med deg.

Gruppene samtaler om det som deltagerne føler er viktig i livet akkurat nå. Samværene følger klare regler og 
avtaler, hvor alle får komme med det som ligger dem på hjertet. Ingen får dominere samtalen. Ingen skal føle 
seg invadert. Alt som sies forblir innen gruppen.
Det er i møte med andre og i personlige samtaler vi vokser og utvikler oss som mennesker. 
Vi lærer oss å bli lyttende og reflekterende.  
Alle, uansett tro og livssyn, er velkomne i grupper. 
Vil du vite mer om Livsdialog og om mulighetene for å være med i en dialoggruppe, kan du kontakte: 
sokneprest Jan-Otto Eek, Mjøndalen, Tlf.: 32 23 68 61. 
Jan-Otto.Eek@nedre-eiker.kommune.no.

��



Torsdag 30. august
Lunsj
Aktivitet:

Torsdag 6.september
Ta med niste. Vafler
Aktivitet: Frilek

Torsdag 13.september
Lunsj
Aktivitet:

Torsdag 20.september
Ta med niste. Vafler
Aktivitet: Frilek

Torsdag 27.september
Lunsj
Aktivitet:

Torsdag 4.oktober
Ta med niste. Vafler
Aktivitet: Frilek

Torsdag 11.oktober
Lunsj
Aktivitet:

Torsdag 18.oktober
Ta med niste. Vafler
Aktivitet: Frilek

Torsdag 25.oktober
Lunsj
Aktivitet:

Torsdag 1. november
Ta med niste. Vafler
Aktivitet: Frilek 

Torsdag 8.november
Lunsj
Aktivitet

Torsdag 15.november
Ta med niste. Vafler
Aktivitet: Frilek

Torsdag 22.november
Lunsj
Aktivitet: Bake 
lussekatter

Torsdag 29.november
Ta med niste. Vafler
Aktivitet: 

Torsdag 6.desember
Lunsj
Aktivitet: Juleverksted

Torsdag 13.desember
Ta med niste. Lussekatter 
Aktivitet: Luciafeiring

Torsdag 20.desember
Juleavslutning i kirken, 
julelunsj
Aktivitet: Frilek 

Høsten 2007

VÅRE DÅPSBARN
26.05.2007
linn lUDVigsen og PÅl arVei
marianne FeYDt og Kim lien

02.06.2007
elisaBetH BoYe og glenn KnUtsen
anna FeDoroVa og raYmonD 

lilleØDegÅrD

09.06.2007
gUnVor BJertnÆs og anDre FensHolt JØlsen

stine Bente BYrmo og JaHn roger sØsVeen

17.06.2007
HaralD KVernstUen elleFsen og Kine annette KVernstUen

23.06.2007
linDa igelstaD og anDreas teien

07.07.2007
anne WiiK nilsen og atle terUm

21.07.2007
Hanne elisaBetH WanViK JoHansen og arne JaCoB mYsUnD
siW sHaron mClaren og stÅle KnUtsen

28.07.2007
rUtH WelBerg og mariUs ormÅsen

VÅRE NYGIFTE

29.04.2007
Vetle KristoFFer BUXrUD-
Henningsen
roBin KJØlstaD enDresen

05.05.2007
gaBriel moen 
(rønvik krk, Bodø)

06.05.2007
maiKen emilie lØVstaD 
WittBanK
natalie isaBelle Faraas 
Berg
eVen BØHm norDaHl

20.05.2007
iDa marie Borg nilsen 
(strømsgodset krk)
HÅKon giFstaD Hegli
oliVia Korsmo Hansen
oliVer langli orBY
marCUs lUnDemo
eDitH amalie Hansen

26.05.2007
tara CHarlotte antonsen 
KleVJer (Breivikbotn kapell)

27.05.2007
are simon lie VesleØYgarD
lUDVig sVennÆs KVam
matHias nYgÅrD Keele 
(Haug krk)
marte eineteig gUlBranDsen
marCUs KrogsUnD sJØBerg

03.06.2007
natHalie BenDiKsen Hansen
agatHe Petersen-ØVerleir
era JÆger (strømsø krk)
emilie lanDe marÅs

17.06.2007
seBastian rØKsUnD 
laUgerUD
elias Vela-sie
oDa snaUnes
amalie KVernstUen elleFsen
rolF matHias WestBY

24.06.2007
mats niKlasson
CHristoFFer aleXanDer 
gJerBerg
FreDriK PaU VilaseCa 
arDraa

15.07.2007
PHiliP sVang-engeset

29.07.2007
emil aleXanDer HØlanD 
nØrgÅrD
FreDriK melBYe (Vatnås krk)
lissi marie reitan
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KONSERTERhøsten 07
Lørdag 22. september kl 13.00.	Orgelhalvtime	ved	Anders	Eidsten	Dahl.	Musikk	av	bla	Bach	og	Mendelssohn.		Fri	entré.
Lørdag 22. september.	Norges	Korforbunds	sangerstevne.	Fri	entré.	
Lørdag 29. september kl 13.00.	Orgelhalvtime	ved	Kristoffer	Myre	Eng.	Fri	entré.
Søndag 30. september kl 19.00.	Konsert	med	Oslo	Kammerkor.	Oslo	Kammerkor	er	kjent	for	å	ha	et	bredt	repertoar	som	spenner	fra	norske	
folketoner	og	viser	til	klassisk	musikk.	Korets	dirigent	er	Håkon	Daniel	Nystedt.	Les	mer	om	Oslo	Kammerkor	på	www.oslokammerkor.net.	
Lørdag 6. oktober kl 13.00.	Orgelhalvtime	ved	Anders	Eidsten	Dahl.	Musikk	av	Bach	og	Franck.	Fri	entré.
Lørdag 13. oktober kl 13.00.	Orgelhalvtime	ved	Jørn	Fevang.	Musikk	av	J.	S.	Bach.	Fri	entré.
Søndag 14. oktober.	Konsert	med	Korringen	kl	18.00.	Andakt	ved	prost	Astrid	Bj.	Bayegan.
Lørdag 20. oktober kl 13.00.	Orgelkonsert	ved	Anders	Eidsten	Dahl.	Ch.	M.	Widors	Orgelsymfoni	nr	6.	Fri	entré.
Lørdag 27. oktober kl 13.00.	Orgelkonsert	ved	Dagfinn	Klausen.	Ch.	M.	Widors	Orgelsymfoni	nr	7.	Fri	entré.
Lørdag 3. november kl 13.00.	Orgelkonsert	ved	Daniel	M.	Bruun.	Ch.	M.	Widors	Orgelsymfoni	nr	8.	Fri	entré.
Lørdag 10. november kl 13.00.	Orgelkonsert	ved	Jan	H.	Börjesson.	Ch.	M.	Widors	Orgelsymfoni	nr	9.	Fri	entré.
Lørdag 17. november kl 13.00.	Orgelkonsert	Mariko	Takei.	Ch.	M.	Widors	Orgelsymfoni	nr	10.	Fri	entré.
Søndag 18. november kl 19.00.	Jubileumskonsert	for	Mannskoret	Bardens	125-års	jubileum.	Bill	kr.	100,-
Lørdag 24. november kl 13.00. Orgelhalvtime	ved	Bjørn	Vidar	Ulvedalen.	Musikk	av	Hovland,	Baden,	Nystedt,	Sandvold	og	Ulvedalen.	Fri	entré.
Søndag 25. november kl 18.00. Konsert	Drammens	Mannskor.	Jubileumskonsert	for	korets	100-års	jubileum.	Bill	kr.	100,-

sangkveld med Eyvind skeie
Onsdag 24. oktober kl.20.00, blir det 
sangkveld med salmer og sanger av 
Eyvind Skeie i Bragernes kirke.
Eyvind Skeie er selv til stede og formidler 
sine tanker om tekstene.
Bragernes kantori med dirigent Jørn 
Fevang og Anders Dahl på orgel og piano
leder kvelden sammen med sogneprest 
Kristin Fæhn.

GREGORIANSK HØYMESSE 
OG MORGENSANG 
16. SEPTEMBER
søndag 16. september blir preget av 
gregoriansk sang i Bragernes kirke. Det blir morgensang, eller laudes, i bakerste del av 
kirken kl. 09.30 og høymesse som vanlig kl. 11.00. 
Den gamle gregorianske sangen opplever en renessanse i vår tid. I år er det utgitt et hefte 
fra Nidarosdomen med tidebønner for alle døgnets tider tilrettelagt på norsk. Det er musikk 
fra disse utgavene som brukes på morgensangen. 
Den gregorianske sangen er meditativ, intens og sterk. Menigheten oppfordres til å forsøke 
å være med å synge!

Kveldsgudstjeneste 
16. september kl. 20
Denne gudstjenesten kommer 
til å bli preget av sang og musikk fra det 
kristne fellesskapet Taizé i Frankrike.  Dette 
er et økumenisk klosterfellesskap som har 
utviklet en særegen musikktradisjon, som 
har vunnet innpass i store deler av verden.  
Flere av sangene derfra finnes i vår salmebok 
”Salmer 97”.  Fellesskapet og gudstjenestelivet 
ved dette klosteret tiltrekker seg hvert år 
tusener av besøkende. Hvert år reiser mange 
enkeltpersoner og grupper også fra Norge dit 
for å la seg inspirere (www.taize.fr/no).  16. 
september får vi del i noe av arven fra Taizé-
fellesskapet. 

Kristin Fæhn
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Formiddagstreff og bingo
Høsten 2007

Fredager kl. 11.00 – 13.00

07. september Dagstur til Eiker Gårdsysteri

14. september Hyggebingo

21. september  Formiddagstreff, Drammen 
Revyteater, Olav Soltun på 
piano.

28. september Hyggebingo

05. oktober  Formiddagstreff,  
kåseri v/Per Arne Faye. 

12. oktober Hyggebingo

26. oktober Hyggebingo

02. november Hyggebingo

07. november  Arbeidsstuens salgsmesse,  
kl. 10:00 – 17:00

08. november  Arbeidsstuens salgsmesse,  
kl. 10:00 – 14:00

                    
16. november  Formiddagstreff, kåseri v/Ivar 

Graaterud, Olav Soltun på 
piano.

23 november Hyggebingo

07 desember  Adventstreff, sokneprest Kristin 
Fæhn deltar, Olav Soltun  på 
piano. 

 
14 desember  Julemiddag, kåseri v/ kappelan 

Stig Kaarstad, Olav Soltun på 
piano. 

En nydelig alterduk i hardangersøm ble overrakt 
Bragernes menighet søndag, 17. juni.
Broderikunstner Anne Landsverk, som tidligere 
har tegnet og sydd alle kirketekstilene til kirken 
vår i hvitt, grønt, fiolett og rødt, fikk for 2 år siden i 
oppdrag å lage en ny alterduk til Bragernes kirke. 
Utsmykningskomiteen har i nesten 14 år holdt på med å skaffe nye tekstiler 
til vår kirke. Nå, når at den nye alterduken er på plass, er det det siste som 
skal gjøres i denne omgang. Den store jobben er unnagjort. Menighetsrådet 
takker utsmykningskomiteen som både har brukt mye av sin tid og hjulpet 
til med finansieringen av tekstilene, noe menighetsrådet har satt stor pris 
på. Rådet vil også takke Gunhild Benjaminsen for de mange timers arbeid 
hun har brukt på håndsøm og tid sammen med Anne Landsverk. Menighets-
rådet retter også en hjertelig takk til Anne Landsverk og til hennes øvrige medhjelpere for nydelig 
søm og godt samarbeid. 

Menigheten håper å kunne stille ut alle tekstilene samtidig en gang i løpet av høsten.
K.W.  

Ny alterduk på plass
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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 Torggt. 5, 3015 Drammen
Tlf.: 32 83 60 05

Nedre Storgt. 11

Revisjon – Skatt – Avgift
Økonomisk Rådgivning

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

www.ey.no

Nedre Storgt. 5 – Tlf. 32 83 22 41

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

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
Søndag 2. september 14. søndag etter pinse 
Kl. 11.00: Høymesse på diakonidagen. Sokneprest 
Kristin Fæhn. Dåp og nattverd. Kantor Beate S. 
Fevang. Medlemmer av Bragernes kantori. Kirkekaffe i 
menighetshuset.

Landfalløya kapell kl. 11.00: Høymesse. Kapellan Stig 
Kaarstad

Søndag 9. september 15. søndag etter pinse 
Kl. 11.00: Gudstjeneste med dåp og 
konfirmantpresentasjon. Kapellan Stig Kaarstad og kantor 
Beate S. Fevang. Solist: Andreas Harket. Menighetsrådsvalg 
etter gudstjenesten. 
Kirkekaffe på kirkebakken.

Søndag 16. september 16. søndag etter pinse 
Kl. 09.30: Gregoriansk morgensang.
Kl. 11.00: Gregoriansk høymesse.  Dåp og nattverd. 
Sokneprest Kristin Fæhn og kantor Jørn Fevang. Ole 
Andreas Fevang, orgel. Medlemmer av Bragernes kantori.

Landfalløya kapell kl. 11.00: Høymesse. 
Rådgiver Per Arne Faye

Kl. 20.00. Kveldsgudstjeneste med musikk fra Taizé 

Søndag 23. september 17. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Høsttakkefest med dåp. Utdeling av 4-åringsbok. 
Bragernes kirkes jenteaspirantkor. Prost Astrid Bjellebø 
Bayegan.  Kantor Beate S. Fevang og Anders E. Dahl.

Søndag 30. september 18. søndag etter pinse 
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn, kantor Anders E. Dahl. Oslo kammerkor.

Søndag 7. oktober 19. søndag etter pinse 
Kl. 11.00: Høymesse.  Dåp og nattverd. Kapellan Stig 
Kaarstad, kantor Anders E. Dahl. 

Landfalløya kapell kl. 11.00: Høymesse.  Prost Astrid 
Bjellebø Bayegan

Søndag 14. oktober 20. søndag etter pinse 
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Astrid Bjellebø 
Bayegan, kantor Jørn Fevang. Medlemmer av Bragernes 
kantori
Kirkekaffe i menighetshuset. Årets brudepar er spesielt 
invitert.

Søndag 21. oktober 21. søndag etter pinse  
Kl. 11.00. Familiemesse. Kapellan Stig Kaarstad. Bragernes 
kirkes guttekor, kantor Jørn Fevang og Anders E. Dahl.

Landfalløya kapell kl.11.00: Høymesse. 
Sokneprest Kristin Fæhn 

Onsdag 24. oktober
Kl.20.00: Sangkveld med Eyvind Skeie og hans salmer og 
tekster. Bragernes kantori.

Søndag 28. oktober 
Bots- og bededag
Kl. 11.00: Gudstjeneste. 
Sokneprest Kristin Fæhn, 
kantor Beate S. Fevang. 
Sopran: Marianne Willumsen. 
Skriftemål kl 10.15. 

Søndag 4. 
november Allehelgensdag
Kirken er åpen med mulighet for 
samtale mellom høymessen og konserten.
Kl. 11.00: Høymesse. Menighetens ansatte. Bragernes 
kantori, solist Ole Strøm, baryton.
Kirkekaffe for alle i menighetshuset.
Kl.19.00: Konsert med Bragernes kirkes solistensemble. 
Konserten er et samarbeid mellom Bragernes menighet og 
Jølstad begravelsesbyrå. 

Søndag 11. november 24. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Familiemesse. Kapellan Stig Kaarstad. Bragernes 
kirkes jentekor, kantor Beate S. Fevang og Jørn Fevang.

Søndag 18. november 25. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Høymesse med dåp og nattverd. Prest og rådgiver 
Per Arne Faye, kantor Anders E. Dahl. 

Landfalløya kapell kl. 11.00: Høymesse. 
Sokneprest Kristin Fæhn

Søndag 25. november Siste søndag i kirkeåret 
Kl. 11.00: Høymesse med dåp og nattverd. Kapellan Stig 
Kaarstad, kantor Jørn Fevang. Medlemmer av Bragernes 
kantori.

Søndagsskole hver søndag unntatt når det er 
familiegudstjeneste (se egen notis).

Trenger du skyss til søndagens 
gudstjeneste?
Ta kontakt med menighetskontoret mellom 
kl. 10-13, mandag til fredag, eller ta kontakt 
på annen måte, og vil skal skaffe en sjåfør.




