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Bragernes MenighetsBlad

Jeg løfter mine øyne opp mot fjellene: Hvor skal min hjelp komme fra? 

Min hjelp kommer fra Herren, han som skapte himmel og jord.

(Salmenes bok 121)

Tv-aksjonen 
19. oktober -08 
til Blå Kors.

SE SIDE 4

Kveldsgudstjenester:
21. september med Norsk 
Folkemusikk.

16. november med musikk 
fra Taizé-tradisjonen.

SE SIDE 16

Allehelgensdag
2. november
Gudstjeneste.

Historikk om kirkegårdene 
på Bragernes.

SE SIDE 12

Besøk vår nettside: www.drammen.kirken.no/bragernes
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Menighetsstaben

Fung. prost PER ARNE FAYE
faye@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid: 32 21 12 18

Sokneprest kRiSTiN FæhN
fehn@drammen.kirken.no
Mobil: 92 26 23 83

Menighetspedagog 
EvA BREkkE voSS/Fung. 
voss@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid: 32 21 82 48

Fung. kirketjener 
oDDvAR ToMTA
Tlf. arbeid: 32 21 82 48

kantor ANDERS E. DAhl
dahl@drammen.kirken.no
Privat tlf. 97 65 47 72

kantor 
BEATE STRøMME FEvANg
bfevang@drammen.kirken.no
Privat tlf. 32 84 08 48
Mobil: 90 56 70 55

kantor JøRN FEvANg
jfevang@drammen.kirkenr.no
Privat tlf. 32 84 08 48

kapellan STig kAARSTAD
kaarstad@drammen.kirken.no
Mobil: 47 28 28 92

Bragernes menighetskontor KirKegaten 7 – 3016 Drammen

Kontortelefon 32 21 82 40 – telefax 32 21 82 41
Kontoret er åpent mandag - fredag kl. 10.00 – 13.00

Bragernes kirke 32 83 26 33
eldresenteret, albumsgt. 8 – 32 83 58 19

Fot- og hårpleie 32 83 19 15

 Besøk vår nettside: www.drammen.kirken.no/bragernes

DEN NORSKE KIRKE Bragernes torg 6 – 3017 Drammen

Kirken i Drammen telefon 32 21 12 00

Kontoret er åpent mandag, tirsdag, onsdag og 
fredag kl. 08.00–15.00 og torsdag kl. 08.00–17.00

Hanna Moen – Anne Grethe Johansen – Anny Getz – 
Frivillige medarbeidere på kontoret.

Bragernes kirke

Gudstjeneste
søndag kl. 11.00

Tirsdagskvarteret
kl. 12–12.15

Orgelhalvtime
lørdag kl. 13.00
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Til ettertanke v/sokneprest Kristin Fæhn

En tro å holde i

KrisTusKransEn
Gudsperlen er gyllen og større enn de andre perlene. Denne perlen minner oss om Gud. Tro er både forundring 
og tillit, på Guds eksistens. 
stillhetsperlene De seks avlange perlene står for taushet. Stillheten gir rom for perlenes budskap til å synke ned i 
hjertet. Også det vi ikke klarer å fatte med tanken, kan gro og modne i stillheten. 
Jegperlen er hvit som perlemor. Den minner meg om at jeg er et helt spesielt menneske. Gud har skapt meg i sitt 
bilde. Jeg er verdifull og elsket i hans øyne.  
Dåpsperlen er perlen for den nye begynnelse, for nåden. Den kalles også omvendelsens perle og handler om 
å bli tatt imot av Gud. Ørkenperlen Kristuskransen er øvelser i livsmot, livslyst, ansvar og kjærlighet. Et annet 
ord for øvelse er askese. Ørkenperlen står for troens kamp, tvil og prøvelse, men ørkenen er også avklaringens 
og avgjørelsens sted. Gledesperlen, den blå perlen, er også kalt bekymringsløshetens perle, en rasteplass hvor 
plikter og utfordringer ikke stiller krav til meg. Den første kjærlighetsperlen To røde perler forteller om Guds 
kjærlighet. Den første rommer den kjærligheten som jeg mottar fra Gud. Den andre kjærlighetsperlen handler 
om den kjærligheten som Guds nåde skaper i mitt liv, hverdagskjærligheten. Det er den kjærligheten som jeg 
gir videre til min neste. Hemmelighetsperlene Tre små hvite perler rommer hjertets innerste hemmeligheter. De 
vi ikke snakker med noen om, eller som vi ennå ikke har ord for. Når jeg holder en av disse perlene i hånden, 
er det nok å si: ”Gud, du vet det!”  nattens perle står for det svarteste i livet, alt det som tapper livet for kraft og 
mot. 
Oppstandelsesperlen er perlen for livet som er sterkere enn døden. Kristus er oppstanden og har brakt liv og håp 
til verden.

Håndfaste ting, konkrete symboler, holder en fast i troen

I disse dager er utstillingen ”Kristuskransen” på 
besøk i flere av Drammens kirker.
Først ute var Bragernes kirke de to siste ukene 
i august. Kristuskransen – en liten ring eller et 
armbånd – med fargede tre-perler. Noe å holde 
i hånden, å la vandre mellom fingrene som en 
rosenkrants.                                      
Perlene i kransen betyr ikke hva som helst. 
Hver av perlene står for ulike sider ved livet, og 
hvordan de berøres og omsluttes av Gud.
Håndfaste ting, konkrete symboler, som vi ser, 
hører og kan ta på, de holder en fast i troen – de 
minner om en virkelighet bak dem vi ser rundt 
oss, minner oss om hvem 
vi hører til, om at det er fast grunn under føttene.
Kirkeklokkene er en stadig påminnelse og 
kanskje den mest hørbare i dagens samfunn.

Men hva omgir  vi oss ellers med?
Mange går med kors rundt halsen-. Riktignok 
også en motesak, men hva så?
Dåpslyset som alle dåpsbarn får med seg hjem 
gir mulighet for familien til stadig å vende 
tilbake til det store øyeblikket i kirken. Bibelen i 
bokhylla, eller på nattbordet.
Et ikon på veggen. - Et korsets tegn som en siste 
hilsen ved bisettelse.
Eller: kirkehuset, dåpsvannet, brødet og vinen – 
den dype forbindelse med troens opphavsmann 
– Jesus.
Kristen tro er ikke diffuse følelser og tankeflukt. 
Den er en levende person,
Jesus Kristus.
”Kristuskransen”, den vil minne om Kristus midt i 
livet – i hendene mine.

Kristin Fæhn
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Midlene fra TV-aksjonen Blå Kors skal gå til en rekke ulike prosjekter i og utenfor Norge. 
Prosjektene som mottar midler fra TV-aksjonen Blå Kors, er behandlingstilbud og tiltak som 
ellers ikke ville blitt realisert:

– NRKs TV-aksjon er verdens største og viktigste dugnad der 100 000 bøssebærere besøker 
landets 1,8 millioner husstander. Jeg oppfordrer deg til å bli bøssebærer. Din innsats kan 
forandre livet til barn som lider under voksnes rusmisbruk - sier Harriet Rudd, leder for 
TV-aksjonen Blå Kors.

TV-aksjonen Blå Kors går av stabelen 19. oktober og vil bli et felles stort løft for å gi 
flere barn mulighet til bare å være barn. H.M. Kongen er TV-aksjonen Blå Kors sin høye 
beskytter.

Årets TV-aksjon – 19. oktober 2008
TV-aksjonen Blå Kors skal hjelpe barn som lider under voksnes rusmisbruk

Jeg anbefaler TV-
aksjonen på det 
sterkeste og håper at 
mange støtter opp, 
som bøssebærere, 
som givere, og som 
pådrivere i lokalmiljøene 
for at alkohol og 
andre rusmidler blir 
vanskeligere tilgjengelig. 
Jeg oppfordrer 
menighetsrådene til å 
innvilge kirkeoffer til TV-aksjonen 19. oktober. 
Rusavhengighet rammer mange av oss, direkte 
og indirekte. La oss bruke innsamlingsformålet 
i år til å tenke gjennom vår egen holdning til og 
bruk av rusmidler. 

Det handler om økt livskvalitet for så mange. 
Ikke minst for dem som er prisgitt de valgene 
vi voksne gjør, nemlig barna. Et rusfritt 
oppvekstmiljø burde være en menneskerett.

Laila Riksaasen Dahl
Biskop i Tunsberg        

Det handler om
BARN MED TAPT BARNDOM
på grunn av voksnes atferd,
 
det handler om
BARN MED VOKSENANSVAR
på grunn av voksnes rusmisbruk,

det handler om
ÅRETS TV – AKSJON
som går av stabelen søndag 19. 
oktober.

I år settes fokus på det viktige arbeid som Blå 
Kors gjør i Norge og i utlandet for å hjelpe barn 
som lider fordi de nære voksne i deres liv er 
rusavhengige. Blå Kors har en rekke tiltak som 
støtter mennesker i kampen for å reise seg og 
gjenerobre tapt livskvalitet for seg og for de 
barna som står dem nær. Vi kan som kirke gå i 
Mesterens spor ved å være med på å gi hjelp slik 
at mennesker kan gjenvinne sin verdighet. 
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La oss ta en liten oppsummering av sommerens 
aktiviteter før vi nå skal se fremover. Sommer- 
konsertene har vært godt besøkt, ca. 600 personer til 
sammen. Kirken har vært åpen alle uke-dagene fra 
siste uken i juni og ut august. Det er trivelig å møte 
mennesker som er innom kirken.  Turister fra mange 
forskjellige land har besøkt oss, og de har gitt uttrykk 
for begeistring av kirken vår.  Ekstra hyggelig er det jo 
når noen tar seg tid til å stoppe opp og  ta en liten prat.
Takk til dem som har gjort en innsats i sommer ved å 
passe på i kirken. Å være vakt er en koselig jobb, men 
i år har det faktisk vært litt problematisk  å skaffe nok 
hjelp. Kanskje du får lyst neste sommer? Det er bare å 
si ifra. Takk også til dem som har underholdt og gledet 
publikum med sang og musikk.
Nesten hver lørdag i sommer har kirkeklokkene ringt til 
bryllup. De har også ringt til søndags-gudstjeneste hvor 
det ofte har vært dåp. Det er rørende å oppleve de små 
bli båret til dåp og se hvor nydelig presten tar imot dem. 
Og man blir så glad for å møte de blide ansiktene ute på 
kirkebakken etterpå. 
Menighetsrådet har benyttet sommerferien og pausen 
i utleie av menighetshuset til oppussing. Vi er meget 
fornøyd så langt og håper å kunne fortsette utover 
høsten. Samtidig håper vi at de som leier utover, vil ha 
forståelse for at vi ikke er blitt helt ferdig, men det skal 
bli så bra.
Nå ser vi virkelig frem til høstens aktiviteter.
I slutten av august skal menigheten hilse på ca. 60 
ungdommer som skal stå til konfirmasjon i mai 2009. 

Velkommen! Vi gleder oss!
Menighetsrådet starter opp med 
sine møter i september og skal 
også holde et ekstraordinært 
møte i august i forbindelse med den ledige 
prostestillingen. Menighetsrådet er også med 
i prosessen med ansettelse av ny diakon og ny 
kirketjener. Det er en spennende tid, og vi ser frem til å 
ønske nye medarbeidere velkommen.
Arbeidsstue, matservering, frisør, forpleie, 
formiddagstreff og hyggebingo har igjen startet opp i 
vårt eldresenter etter sommeren. Alle er velkommen til 
å komme innom.
14. september er alle 4- og 6-åringer invitert til en 
familiegudstjeneste, og der vil Jenteaspirantkoret synge. 
Menigheten ser frem til denne dagen.
29.november skal hele menigheten samles til vårt årlige 
JULEMARKED i menighetshuset. På vegne av Rådet 
minner jeg om at vi samler inn pent brukte gjenstander. 
Kanskje du kan tenke på oss når du tar en opprydding? 
Takk!
Ellers er det gudstjeneste med korsang hver søndag 
fremover. Ved en samtale med et par fra Kroatia i 
sommer fikk jeg et spørsmål om de kunne komme på 
gudstjeneste i Bragernes kirke. Jeg svarte: ”selvfølgelig - 
alle er velkommen”. Håper vi sees!

En vennlig hilsen
Kaye Westeng

Hilsen fra menighetsrådleder

Omtrent samtidig som Kirkeposten fordeles til husstandene i Bragernes sokn, vil menighetskontoret her og 
over hele landet få tilsendt forslag til ny ordning for gudstjenesten.  Forslaget omfatter både nytt liturgimateriale, 
ny salmebok og ny tekstbok. På denne måten skal alle menigheter bli gjort kjent med de endringer som 
foreslås, men kun et utvalg menigheter skal være med i forsøksperioden som varer fra 1. september 2008 til 
1. februar 2009. Bragernes menighet er ikke blant de utvalgte, men kan likevel prøve ut enkeltelementer av 
den nye ordningen.

Endringene som foreslås går på to plan. Det er på den ene siden forslag til nytt liturgimateriale, ny salmebok 
og ny tekstbok. På den andre siden handler forslaget om å flytte ansvaret for utformingen av den konkrete 
liturgien fra sentrale instanser, slik det er i dag, og til lokalt nivå, dvs. soknet/lokalmenigheten. Denne siste 
reformen er kanskje den mest radikale, fordi den innebærer et relativt skarpt brudd med tidligere praksis.

Men gudstjenesten skal fortsatt følge samme hovedmal som tidligere, og stabilitet og gjenkjennelse vil være 
viktige stikkord i gudstjenestearbeidet.

Målet for hele dette revisjonsarbeidet er nye liturgier, ny salmebok og ny tekstbok i 2011! Med andre ord: 
Også dette til Drammen by’s jubileum!

Kristin Fæhn

Ny gudstjenesteordning og ny salmebok!
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07.06.2008
Lene FriBerg og reiDar gULLBrÅ

14.06.2008
CHarLotta ForsstrØm og Cato mØrK
moniCa tHerese moDaLen og ViKtor BoCeViC

21.06.2008
eLi Kristin FLÅten og Jim Pettersen
CamiLLa roDVang og stÅLe ÅsLY
tHeresa mYraBØ og FranK HerBro

28.06.2008
CatHrine Larsen og sVein oLa ULVen

12.07.2008
tine armann LUnDe og Lars arne BaKKe LUnDe

19.07.2008
eVa KasPersen og DaViD FernanDeZ-garCia
LaUra HeLen DJUPViK og tHomas KJeKstaD

26.07.2008
sUnniVa HÅsetH og HÅVarD sKarre

02.08.2008
Ksenia KaLinina og oLaV grasViK
FatemeH iaZDanitoUr og Lennart KoHLstrØm

08.08.2008
eira Berge stranD og BJØrn CHristoFFer ottersen

09.08.2008
ingViLD engeDaL og Lars-Peter HenrY sØDerLinD
CatHrine seeHUsen og HenriK BentsrUD

16.08.2008
iDa HenriKsen og Jon arViD granDe
mette ottesen soLBerg og KarL magnUs FreDriK BergH

23.08.2008
VeroniCa Hansen og sVenn KristoFFersen

30.08.2008
Henriette HaUgen og anDreas BernHoFF Hagen
LiLL iren norDeiDe og ViDar gULBranDsen

01.06.2008
maLin maUDaL HenriKsen
simen natHanieL nYsÆtHer 
(Åssiden krk)
atHina taFtaZani

08.06.2008
stian - aLeXanDer marKen
mari ØDegaarD
toBias DietriCHs (Fiskum 
gml. krk) 

14.06.2008
eLLen BerntZen ornUm 
(seljord krk)

15.06.2008
miLLe natHaLie  stranD PaPe

22.06.2008
maJa amUnDsen meLstVeit
mie gooDCHiLD-sJUrsen

VÅRE DÅPSBARN VÅRE NYGIFTE

29.06.2008
saVannaH antHonie reiersen maagØ 
(tangen krk)
FrØY BØe LØKKe

06.07.2008
Linnea WiCHman stoKKa (rossabø krk)

20.07.2008
steLLa Horn HUsmo (nedre eiker krk)

27.07.2008
eVen mYHrVoLD JØrgensen

03.08.2008
eDVarD menes trÆtnes
toBias Jansen JaCoBsen
marie rÆKstaD HaLVorsen
Lars WirUm BØen (grip krk)
anDreas seLLÆg BreDesen

10.08.2008
tHomas grØnDaL-eeLes
emiL soLBerg
tHea  sUsanne LaUstsen

17.08.2008
Hermine Feiring smeDaas (eidsfoss krk)
niLs maanUm natVig
matHea maanUm natVig
tHeo WiULsrUD stormo
aUrora LoUise  FeYDt

24.08.2008
aLVa LUtro
maLin Haga WestaD
tUVa LUtro

31.08.2008
Hans WiLLiam arnegarD (Landfalløya 
kpl)

Brudgommen Håvard ble godt kjent med Bragernes menighet i tiden 1998/99 da 
han  praktiserte som sivilarbeider i menigheten. Håvards arbeidsoppgaver var bl.a. 
å delta i ungdomsarbeidet og  konfirmant-undervisning i samarbeid med kapellan 
Raag Rolfsen. 
For Håvard, med familie, ble den 26. juli-08 en spesiell dag, i tillegg til den 
kirkelige handling, var det 100 år siden Håvards oldemor ble konfirmert og senere 
viet i Bragernes kirke.
Håvards far, Jan Jørgen, nedla, i en femårsperiode, et stort arbeid i orgelkomiteen for anskaffelse av det nye 
orgelet til kirken som ble innviet i 1998. Vår organist Jørn Fevang  spilte til vielsen og  beviste som vanlig 
hvilket flott instrument som befinner seg i Bragernes kirke. Orgelstykket: Preludium i Ess-dur av J.S Bach ble 
spilt som utgangspreludium.
Brudeparet Sunniva og Håvard ønskes alt godt for fremtiden.
Hjertelig velkommen til fellesskap i Bragernes menighet.

Bjørg Evensen.

Ett av sommerens brudepar i Bragernes kirke                                        
Sunniva Håseth og Håvard Reffhaug Skarre 
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VÅRE NYGIFTE

4. oktober er Franciskusdagen til minne om 
den hellige Frans av Assisi som døde denne 
dagen i 1226. Siden 1929 har 4. oktober 
også vært den internasjonale Dyrenes dag - 
nettopp på grunn av munken Frans som var 
den første virkelig store dyrevennen vi vet om.  
 
Han så helheten i skaperverket og forsto at 
mennesker, dyr og planter hører sammen og er 
avhengige av hverandre, og at vi mennesker i 
kraft av vår intelligens har fått forvalteransvar 
for det hele. Frans av Assisi er skytshelgen 
bl.a. for dyrene og dyrevernorganisasjoner.

Dyrenes dag i Bragernes kirke
søndag 5. oktober markerer vi denne 
dagen og sammenhengen i Bragernes kirke, 
i samarbeid med Dyrebeskyttelsen, avd. 
Drammen og omland. Dyrene er en viktig 
del av skaperverket og viktige for så mange 
mennesker. Vi vil be for dyrene, for alle som 
har ansvar for dyr og dyrs velferd i samfunnet. 
Vi vil også be for alle dyr som lider under 
menneskers vilkårlighet og kynisme.  

Velkommen til å ta med små og store dyr 
til kirken den dagen!  av allergihensyn vil 
messen foregå utendørs. 

Høstinnsamlingen 2008
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. 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 utlagt i kirken og på kontoret. 

Takket for seg!
Det er alltid vemodig når noen slutter og i 

sommer har både kirketjener Gudny Schultzen 
og diakon Cato Thunes takket for seg.

Menigheten vil gjerne si en stor takk til begge 
to og  ønsker dem en velsignet  fremtid.

En vennlig hilsen
Kaye Westeng

Menighetsrådsformann

 Kristin Fæhn   
Sokneprest                                                             
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Aktivitetssenter og kafeteria for pensjonister.
Målsetningen for å drive vårt eldresenter er å gi fellesskap, trivsel og 
service. Vi vil gjerne ha deg med på å gjøre senteret til et godt sted å 
være, og vi - de ansatte og frivillige medarbeidere gjør vårt beste for å 
skape et godt miljø. Vi trenger ditt nærvær og dine ønsker.
Har du lyst til å å gjøre en innsats trenger vi flere frivillige til bl.a.:
3 timer på formiddagen 1 – 2 dager i uken til middagsservering.
Du behøver ikke binde deg til hver uke og dagene kan du bestemme selv.
Vi ønsker også frivillig hjelp med BINGO annenhver fredag eller en fredag 
av og til.
Kontakt gjerne daglig leder Evelyn Hansen for nærmere informasjon.
Tlf. 32 8358 19. Kontortid tirsdag – torsdag Kl. 9.00 – 15.00.

Formiddagstreff og BINGO fredager kl. 11.00 – 13.00.
05 september       Formiddagstreff   Inger Hyllseth  dikt og sang – Olav Soltun spiller.
12.september       Hyggebingo
19.september       Formiddagstreff – Oppvisning og sittetrim v/Berit Solbraa Bay – Olav Soltun spiller.
26.september       Hyggebingo
03.oktober            Formiddagstreff – Lysbilder  
10.oktober            Hyggebingo
17.oktober            Formiddagstreff    Lier trekkspill-klubb m/ allsang
24.oktober            Hyggebingo
31.oktober            Formiddagstreff  – Forbyggende helse-arbeid til eldre v/ Marit Moen  

5. og 6. november ARBEIDSSTUENS SALGSMESSE KL.10-17.00 

14.november        Hyggebingo
21.november        Formiddagstreff   Brunner blomst - demonstrasjon – Olav Soltun spiller
28 november        Hyggebingo

Bragernes Menighets Formiddagsforening  
(tidligere Menighetspleien).

Nye medlemmer ønskes hjertelig velkommen.

Vi er nå 8 damer som kommer sammen onsdager 
kl. 10.30 – 13.00 i menighetshusets C-sal
hver 14.dag. Det første møte etter sommeren var 
20. august. Neste samlinger blir 3. september – 
17. september og videre hver 14.dag.
Er du glad i håndarbeid, er Formiddagsforeningen 
noe for deg. Du er selvsagt også velkommen 
selv om du ikke har med håndarbeid. Det sosiale 
samvær betyr mye.
Vi har en andakt kl. 11.15 - ofte med en av 
menighetens prester. Vi hygger oss og spiser 
medbrakt formiddagsmat.
Våre håndarbeider blir solgt på salgsmessen til 
Arbeidstuen i Bragernes Eldresenter.
Hjertelig velkommen til Formiddagsforeningen.
Ønsker du informasjon – ta kontakt med 
menighetskontoret.

Hilsen Hanna Moen.

Bragernes Eldresenter
Albumsgt.8
Tlf. 32 83 58 19.

Landfalløya kapell
Gudstjenester kl.11.00
ved prester fra Bragernes menighet.

Søndag 14. september 
Søndag 19.  oktober
Søndag   9. november

”Torsdagskvelder” 
i Landfalløya kapell

18. september kl. 19.00
Tale sokneprest Dag Kaspersen
Sand og musikk v/ Jon Thorleif Hansen

16. oktober kl. 19.00
Tale ved sokneprest Ivar Flaten
Sang: Drammens Damekor

20. november kl. 19.00
Tale ved Sokneprest Ånund Hardang
Sang : Drammens Sangforening

11.desember kl. 19.00
Tale ved kapellan Stig Kaarstad
Sang og musikk ved 
Inger S. og Børge Johansen 

Hjertelig velkommen til ”Torsdagskvelder”
i Landfalløya kapell.
Enkel bevertning og utlodning til inntekt for kapellets drift.
Hilsen styret.
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Velkommen til en ny spennende 
kulturhøst i Bragernes kirke!

Som vanlig står orgelet i fokus med konserter med organister i alle aldre. Opplev verdensnavn som Clive Driskill-
Smith 7. september, dyktige barn og ungdom 13.sept. 
Musikalske og verbale presentasjoner av fire sentrale orgelbyer i oktober:
Kåserikonsert:Leipzig v/ fung. prost Per Arne Faye, Venezia: v/ NRK journalist Haldan Bleken, Paris v/ 
litteraturviter Rune H.Skoe, Lubeck v/ professor Trond Berg Eriksen. Sesongens siste orgelkonsert før 
Adventsfestivalen er på 10-års bursdagen til orgelet 22. oktober. 

Søndag 7. september kl 1900. Orgelkonsert med den engelske orgelvirtuosen Clive Driskill-Smith. Musikk av 
Widor, Händel, Vierne, Parry, Bach og Dupré m.fl. Billetter kr 50,- ved inngangen. 
Lørdag 13. september kl 1300. Orgelhalvtime ved unge organister fra Vestfold. I Re får unge 
orgelundervisning fra de er 7 år gamle, på dagens orgelhalvtime kan du oppleve noen av dem. Orgelskolen i 
Re er et samarbeid mellom kirken og Re kulturskole. Fri entré. 
Lørdag 20. september kl 1300. Orgelhalvtime ved Per Arne Løvold. H. Rosenberg: Fantasia og Fuga for orgel, 
J. Brahms: Herzlich tut mich verlangen, J. S. Bach: Toccata og Fuge i E-dur. Fri entré.
Lørdag 27. september kl 1300. Orgelhalvtime ved Ian Richards.  
J. S. Bach: Fantasi i h, O. Messiaen: Diptyque, M. Dupré: Preludium og fuge i C-dur. Fri entré. 
Lørdag 4. oktober kl 1300. Fire byer: Leipzig. Kåserikonsert ved Fung prost Per Arne Faye og Guttorm 
Guleng. Musikk av Bach, Karg-Elert og Reger. Fri entré.
Lørdag 11. oktober kl 1300. Fire byer: Venezia. Kåserikonsert ved NRK-journalist Halfdan Bleken og Anders 
Eidsten Dahl. Musikk av A. Vivaldi, J. Ernst og J. S. Bach. Fri entré.
Søndag 12. oktober kl 1800. Konsert med Korringen. Elleve Drammenskor synger. Fri entré. 
Lørdag 18. oktober kl 1300. Fire byer: Paris. Kåserikonsert ved litteraturviter Rune H. Skoe, Emilie Heldal, 
fiolin, Dimitris Kostopoulos, klaver og Ole Andreas Fevang, orgel. Musikk av Franck.
 Fri entré.
Tirsdag 22. oktober kl 1900. Benedicte Maurseth, fele, Caroline Eidsten Dahl, blokkfløyter og Håkon Mørch 
Stene, slagverk. Nobody´s jig - fra skotske puber til norske slåttelag, fra middelalder til 2008.
Turnestart med tre svært spennende unge musikere som møtes i et åpent landskap der forskjellige stilarter, 
tidsepoker og kulturer får lov å krysspollinere hverandre.
Bill kr 150,-/100,- Rabatt med DT-kortet. 
Lørdag 25. oktober kl 1300. Fire byer: Lübeck. Kåserikonsert ved professor Trond Berg Eriksen og Jørn 
Fevang. Fri entré.
Lørdag 1. november kl 1300. Orgelhalvtime med cello og orgel.  Anne Stine Dahl og Anders Eidsten Dahl. Fri 
entré.
Lørdag 8. november kl 1300. Orgelhalvtime med slagverk og orgel. Eirik Raude, slagverk og Lars Notto 
Birkeland, orgel. Fri entré.
Lørdag 15. november kl 1300. Orgelhalvtime ved Anders Eidsten Dahl. Musikk av Valen, Bach og Schumann. 
Fri entré.
Lørdag 22. november kl 1300. Orgelhalvtime. Fri entré.
Lørdag 29. november kl 1300. Orgelets 10-årskonsert! Professor Bjørn Boysen spiller musikk av J. S. Bach, 
L. Marchand, C. Saint-Saëns og L. Vierne på dagen ti år etter orgelets innvielse. Fri entré.  

Konsert i Landfalløya kapell 14.september kl.18.00.
Espen Jørgensen, lyrisk og  hypnotisk gitarvirtuos. Jozef Van Wissem - nyskapende hollandsk lutterist fra New York.
ERGO, transental Folk fra Oslo. Entre kr.100.-.

Landfalløya kapell er presentert på nettsiden til Tunsberg Bispedømme med omtale og foto som Månedens kirke 
(august). En link fører til omtale av alle kirkene som har blitt presentert tidligere som Månedens kirke.
http;//www.kirken.no/tunsberg



10

Alle var svært forventningsfulle og gledet seg 
til en uke med nye og store opplevelser.
Etter en kort korøvelse på lørdag formiddag, 
reiste koret til Mall of Amerika ; USA `s 
største kjøpesenter. Her tilbrakte jentene 
8 timer! Timene gikk raskt unna og 
handlelysten var på topp!
Søndag formiddag sang koret  på gudstjeneste 
i  The Norwegian Memorial Lutheran Church 
( Mindekirken ). Deretter reiste jentene til Le 
Mars i Iowa. Her bodde hele koret privat i
 2 netter. Mandag formiddag besøkte jentene 
Blue Bunnet iskremfabrikk og på kvelden 
sang koret konsert i Grace Lutheran Church.
Tirsdag formiddag reiste koret videre til Ames. 
Her bodde også jentene privat. På kvelden 
sang koret konsert i Bethesda Luheran 
Church.
På onsdag gikk turen videre til Decorah ; 
kanskje den mest norske byen av alle! 
Vi besøkte det norsk – amerikanske museet 
Vesterheim og overnattet på Luther College. 
På kvelden var det igjen konsert, denne gang  
i First Lutheran Church; ukas beste akustikk!
På torsdag reiste vi videre til La Crescent, ved 
Wisconsin. I  Prince of Peace Lutheran Church 
sang jentene turneens siste konsert og vi ble 
deretter fordelt i vertsfamilier.
Konsertene var hovedsakelig norsk program 

og  konsertenes siste nummer var Ja vi elsker, der publikum ble oppfordret til å synge med!
Jentene trivdes svært godt  hos vertsfamiliene. Vennskapsbånd for mange år framover ble knyttet. Konsertene 
var en stor opplevelse, svært godt  besøkt og kontakter for seinere besøk ble knyttet.
USA turneen har gitt jentene og ledere minnerike opplevelser med et stort ønske om å reise tilbake seinere!

Beate Strømme Fevang

Ungdomskorets USA turné
Fredag 20. juni ankom 34 sangglade jenter, guttesopranen Sebastian, 5 gruppeledere samt 
Marianne sangpedagog, Anders klaver / orgel og Beate dirigent flyplassen Minneapolis i 
Minnesota.

Ungdomskoret med sangpedagog Marianne Willumsen og dirigent 
Beate Strømme Fevang utenfor kirken i Dechora. Foto: Viel Møllersen.

Ungdomskoret med korøvelse i ”First Lutheran Church, Decora”. 
Foto: Anders E. Dahl.

Vi ble varmt mottatt i alle menighetene og sangen gjorde sterkt inntrykk 
på alle fremmøtte. De fleste hadde aner eller slekt i Norge og satt med 
våte øyne og lyttet til Ungdomskoret og Solistene som gjorde en strålende 
innsats.
Kritikken var bare positiv. Klangen ja hele lydbildet ble rost av proffe 
musikere og var samtaleemne langt utpå kveldene.
Ungdomskorets dirigent Beate Strømme Fevang fikk mange beundrende 
og hyggelige bemerkninger om fremføringen og fikk invitasjoner om å 
komme igjen med Ungdomskoret.
Vertsfamiliene tok imot oss med åpne armer og varme hjerter, mange 

USA-besøket ble en god opplevelse, forteller Anny Getz som var gruppeleder.
tårer ble felt både av vertsfamiliene og 
oss som besøkte dem. Mange knyttet nye 
vennskapsbånd for livet. 
Alle var bare rørende omsorgsfulle og herlige 
mennesker som man ikke møter så ofte lenger i 
vår lille del av verden!

Takk til alle gruppelederne for laget og for en 
fantastisk organisert og enstemmig godt utført turjobb.
Hilsen  Anny Getz.
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Jentekoret i Gøteborg!

Jenteaspirantenes kortur

På Liseberg.

Haga kyrkan.

Sofienmyr Kirke.

Fredag 30. mai reiste 49 jenter og 10 voksne 
på årets tur til Gøteborg.

Med et obligatorisk stopp på grensen der godteri-
posene ble fylt opp, ankom vi ungdomsherberget 
fredag kveld.
Etter en øvelse lørdag formiddag, tilbragte vi resten 
av dagen på Liseberg.
Søndag formiddag sang koret på gudstjeneste i Haga 
kyrkan. En vakker kirke med god akustikk !
Deretter reiste den sangglade gjengen mot Norge 
igjen. Koret stoppet på badeland i Sarpsborg, der 
jentene badet og koste seg og avsluttet besøket med 
pizza.
Koret ankom Drammen søndag kveld etter en flott 
tur der jentene knyttet nye vennskapsbånd og la flere 
planer for høst-semesteret !

Beate Strømme Fevang

24. – 25. mai  2008.

I år gikk Jenteaspirantenes tur til Tusenfryd og Sofiemyr Kirke.
Vi var 24 barn og 15 voksne som dro fra Bragernes kirke en gråværs 
lørdag i mai. Etter en times busstur med fin sang av jentene underveis, 
kom vi fram til Tusenfryd i regnvær. Det var bare å ta på regntøy, men 
det så ikke ut til at været stoppet gleden til barna. De koste seg med 
karuseller, berg og dalebane, m.m. og etter hvert lettet været og vi kunne 
ta av regntøyet. Etter 4 timer på Tusenfryd kjørte bussen oss til Sofiemyr 

Kirke hvor vi skulle overnatte til søndag. Kvelden gikk med til å bli bedre kjent, spise pizza, leke og å øve til 
søndagens gudstjeneste. Søndag deltok jentene igjen med flott korsang på gudstjenesten, denne gang altså 
i Sofiemyr Kirke. Etter gudstjenesten var det en litt sliten og trøtt, men veldig fornøyd gjeng som satte seg på 
bussen tilbake til Drammen og Bragernes kirke. Vi gleder oss allerede til neste års tur!
Stor takk til Beate for den flotte innsatsen hun gjør for jentene gjennom hele året og på turen. 

For styret Siri B. Brembo 

Elvefestivalen- 08. Vi var med på folkefesten i byen !
Lørdag 23.aug. medvirket vår menighet i et fellesprogram på torgscenen.Ungdomskoret framførte som vanlig et variert program, og med 
mikrofoner lød sangen fra scenen ut til det yrende liv på torget. Vår sokneprest Kristin samtalte med Kaye Westeng, formann i  menighetsrådet 
i Bragernes ,om temaet: TRO. Kaye fortalte sin historie om hvordan troen hadde hjulpet henne i en vanskelig tid og hvordan hun kom i kontakt 
med menigheten. Dessuten hennes engasjement, gjennom mange år i menighetsarbeid. Kaye la stor vekt på hva troen betyr for henne personlig 
og i møte med andre mennesker.

En spesiell konsert i kirken fikk dessverre ikke innpass i festivalens program
Men, med egen annonsering, var det allikevel mange som fant veien til kirken kl.13.00. Vakre kjente 
stykker av Grieg ble framført firhendig av kirkens egne organister: Jørn og Anders. Det ble en vellykket 
konsert som vi gjerne lytter til ved en senere anledning.
En åpen Bragernes kirke og konsert, fortjener å få sin plass i Elvefestivalens program i de kommende år.

Tekst/foto: Bjørg Evensen
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Denne dagen i november – den er alltid første søndag i november – er en dag med så 
mange følelser, minner og tanker, en dag for ettertanke omkring det som var og undring 
over det som ligger foran. 
En slik dag er det godt å la tankene og følelsene få et konkret uttrykk.  Mange oppsøker 
gravlundene med lys og dekorasjoner for å minnes sine kjære.  Bragernes kirkegård kan 
være et syn en slik aften, på den mørkeste tiden av året. 

Allehelgens dag                                             

Bragernes kirkegård ble anlagt i 1806 og tatt i bruk i 1808.  Denne kom til erstatning for kirkegården ved den 
gamle kirken, på ”Gamle kirkeplass”. Der ble gravene slettet fra 1820-årene, og fra 1842 var hele området omgjort 
til park.  

Bragernes kirkegård har også et annet navn, ”Bragernes øvre kirkegård”; dette tilsier at det også finnes 
en ”Bragernes nedre kirkegård”.  Denne befinner seg ved Losjeplassen, i det som betegnende nok kalles 
Kirkegårdsparken.  Denne kirkegården ble anlagt i 1853 med tanke på koleraepidemier, som herjet nedover i 
Europa på den tiden. Siste gang kirkegården var i bruk var i 1952. Nå er området blitt park, men fortsatt står det 
noen gravstøtter i det ene hjørnet, som minner om fordums bruk av området.  

Historikk om kirkegårdene på Bragernes

Allehelgensdag markeres i Bragernes kirke på 
flere måter.  
Ved høymessen om formiddagen blir 
alle navn på de som er døde siden forrige 
Allehelgensdag lest opp og et lys blir tent 
for hver av dem.  Derfor får alle nærmeste 
pårørende en spesiell invitasjon til denne 
gudstjenesten.  Samme kveld er det 
konsert i kirken, med et program som vil 

bidra til å bringe trøst og håp.  Hele dagen vil kirken være åpen 
for stillhet, bønn og ettertanke.  Kirkens prester vil også være til 
stede, for samtale for dem som måtte ønske det. 

Kristin Fæhn
Sokneprest

Bragernes nedre kirkegård. Bragernes øvre kirkegård. Gravminne ved krematoriet for 
anonymt gravlagte.



KORSET er kristendommens hoved-
symbol. Det står først og fremst for 
Kristus, men også mer allment om den 
troende i Kristi følge. Det latinske kors,  
tverrbjelken er kortere enn langbjelken. 

Gaffelkorset eller Ypsilonkorset (etter 
den greske bokstav Y, ypsilon) har særlig 
vært brukt på messehakler, og det i 
to hovedformer. Det er eksempler på 
at korset kan tolkes som et uttrykk for 
treenigheten.

 
KORSET SAMMEN MED ANKER OG 
HJERTE blir et uttrykk for tro, håp og 
kjærlighet hvor korset står for troen (1. 
Kor. 13,13).

Det hører med til livets største påkjenninger å miste 
den man er glad i, sier Torstein Lalim, tidligere fung.
sokneprest i Bragernes, som møtte sorgen daglig. Når 
døden melder seg kan det være til stor hjelp å lære 
om sorg og sorgreksjoner fra mennesker som har 
vært igjennom det selv. Det er mange fellestrekk for 
menneskers reaksjoner på en ektefelles død.

Sjokk
Det oppleves som et sjokk når en av våre kjære 
gått bort. Også når døden kommer etter et lengre 
sykeleie kan det oppleves sjokkartet å få det definitive 
budskapet. Når menneske er i sjokk, er man gjerne 
utenfor seg selv. Man gjør irrasjonelle ting og klarer 
ikke å forsone seg med tanken på at døden har 
rammet.

Følelsesmessig utladning
Det er slitsomt å sørge. Etter en fase med heftige 
gråtetokter, kan det komme en ny fase hvor man 
kjenner seg utmattet. Noen spør seg da hva som er i 
veien med seg selv. Hvorfor gråter jeg ikke? Vi skal vite 
at dette er normalt. Langvarig gråt kan følges av sinne. 
Først når det stilner av, er man mottagelig for trøst.

Ensomhet og isolasjon
Noen vil være i fred med sin sorg. Noen opplever 
at andre viker unna. Min erfaring er at det er lurt å 
ta brodden av dette tidlig. Våg å møte andre med en 
gang, inviter til åpen begravelse, gi signal om at du 
ønsker å bli tatt vare på av nettverket ditt.

Sorgen er en viktig del av livet
Angst
Enten døden rammer brått og brutalt, eller den 
kommer etter lang tids sykdom, kan de som er tilbake 
oppleve angst etterpå. Det er en slags fortsettelse av 
angsten man føler før døden kom: Når vil det det skje, 
dør han i natt, når jeg ikke er der?  Angsten kan være 
både rasjonell og irrasjonell. Men andres død er en 
påminner om at jeg selv skal dø. Og da kjenner man 
signaler fra sin egen kropp. Kanskje får jeg samme 
sykdom? Snakk med venner, lege eller andre.

Skyldfølelse 
Skyldfølelse kommer ofte. Jeg skulle ha gjort mer, vist 
mer kjærlighet, sørget for at han kom til lege tidlig. 
Kanskje kunne han ha vært reddet. Noen dødsulykker 
skyldes uforsiktighet, hvor jeg har ansvar for at det gikk 
galt. Da kan det ta lang tid å tilgi seg selv. Men før 
eller siden må man for å kunne leve videre.

Nyorientering og tilpasning
Sorgen er måten jeg skal takle at en av mine kjære er 
gått bort på. Første år går ofte med til nyorientering. 
Kanskje kan nye personer dekke noe av tapet? Jeg 
må lære å leve uten han som alltid var der. Det er 
krevende, men nødvendig.

Kilde: Artikkelen er hentet fra bladet ”Vi over 60” 
Gjengitt med tillatelse av journalist Øyvind Risvik.

SYMBOLER Kirkens SOS er der alltid 
– Vil du også være en lytter?
Kirkens SOS i Buskerud trenger flere 
frivillige medarbeidere til å svare alle som 
ringer. Vi trenger deg som tror på verdien av 
å lytte til og samtale med mennesker som 
sliter med livene sine.  
Kirkens SOS i Buskerud tilbyr nytt kurs for 
frivillige med start 29. september. Kurset er 
på 40 timer, og i tillegg kommer prøvevakter 
og praksisperiode. For å begynne på kurs må 
du være fylt 20 år, ha avstand til egne kriser 
og kunne identifisere deg med vårt kristne 
verdigrunnlag.
Er dette noe for deg. Ta kontakt med 
Kirkens SOS i Buskerud på telefon  
32877774.
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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

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

«Vi Kler Deg»

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

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgt 4, 32 89 89 50

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

Stilfull transport til 
bryllup og fest

Tore Chr. Skjeldrum 926 38 231

Vognmann Skoger
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Marit og Leif Hagen fra Bragernes er leir-vertskap under 
årets  Misjonshelg på Stølsdokken Fjellhotell, Golsfjellet  
3 – 5. oktober (i tiden for jødisk nyttår Rosh Hashana)

I S R A E L S M I S J O N E N

Velkommen til Misjonshelgen 3.-5.oktober
Tema: JeShua og hans samtid
De som fulgte ham
Årets hovedtaler er misjonssekretær i Stavanger krets Per 
Larsen. Han er adjunkt, har vært kateket i en del år, lærer på 
Nord-Hordland folkehøgskole – Frekhaug før tjenesten i Den 
Norske Israelsmisjon

For øvrig: Israelsbutikk, mulighet for bading, 
sosialt fellesskap, kreativ utfoldelse.

Programskisse                    
Fredag 3.oktober:
Kl.17.00-18.30 ankomst/registrering
Kl.19.00 Shabbat shalom, helgeaftenmåltid
Kl.21.00 Samling i salongen

Lørdag 4.oktober
Kl.8.30 Frokost
Kl.9.15 Bibeltime ”Jeshua og hans samtid”
Kl.10.30 Tid for tur m.m.
Kl.13.30 Lunsj
Kl.16.00 Det kreative hjørnet
Kl. 18.30 Middag
Kl.20.00 Festkveld ”Etterfølgere og fortropper”
                 Søndag 5.oktober
08.30 Frokost
Kl.11.00 Gudstjeneste
”Når Herren åpenbarer sin herlighet blant dere” (Ese.36)
Kl.13.00 Lunsj  
Kl.14.30 ”På gjensyn” – avslutning- hjemreise.

Priser: Enkeltrom kr.1520.-  Dobbeltrom:kr.1370.-
Fellesutgifter:kr.150.- pr. person.
INFO og påmelding til Kretskontoret:
Tlf. 33772148.  
 e-post : ostlandet@israelsmisjonen.no
 eller DIN Trostefaret 10, 3060 Svelvik.

Stølsdokken Fjellhotell  ligger sentralt på Golsfjellet midtveis mellom Fagernes og Gol.
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Velkommen til kirke
Søndag 14. september Høsttakkefest 
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste.  Dåp. 4- og 6-åringer 
spesielt invitert. Kapellan Stig Kaarstad og kantorene Beate 
Strømme Fevang og Anders E. Dahl
Bragernes kirkes jenteaspirantkor. 
Kl. 11.00: Landfalløya kapell. Nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn

Søndag 21. september 19. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd.  Sokneprest Kristin 
Fæhn og kantor Jørn Fevang. Medlemmer av Bragernes 
Kantori
Kl. 19.00: Kveldsmesse med norsk folkemusikk. Sokneprest 
Kristin Fæhn og kantor Jørn Fevang. Folkemusikere.  

Søndag 28. september 20. søndag etter pinse 
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Stig 
Kaarstad og kantor Anders E. Dahl. Medlemmer av 
Bragernes kantori

Søndag 5. oktober 21. søndag etter pinse 
Kl. 11.00: Høymesse på Dyrenes dag.  Nattverd. Sokneprest 
Kristin Fæhn og kantor Beate Strømme Fevang. 
Samarbeid med Dyrebeskyttelsen i Drammen

Søndag 12. oktober  22. søndag etter pinse 
Kl. 11.00: Gregoriansk høymesse. Dåp og nattverd. 
Sokneprest Kristin Fæhn og kantor Jørn Fevang. 
Medlemmer av Bragernes kantori

Søndag 19. oktober  23. søndag etter pinse  
Kl. 11.00. Familiemesse. Dåp og nattverd. Fung. prost Per 
Arne Faye og kantorene Beate Strømme Fevang og Anders 
E. Dahl. Bragernes kirkes jentekor og Majorstuen barne- 
og ungdomskor.
Kl.11.00: Landfalløya kapell. Høymesse. 
Kl. 19.00: Allsang-kveld i menighetshuset. Kantor Jørn 
Fevang

Søndag 26. oktober  Bots- og bededag
Skriftemål kl 10.15. 
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Sokneprest Kristin Fæhn og 
kantorene Beate Strømme Fevang og Anders E. Dahl. 
Bragernes kirkes ungdomskor.

Søndag 2. november Allehelgensdag
Kl. 11.00: Høymesse. Nattverd. Menighetens ansatte. 
Bragernes kantori. 
Kirkekaffe for alle i menighetshuset.
Kirken er åpen med mulighet for samtale mellom 
høymessen og konserten.
Kl.1900: Konsert med Bragernes kirkes solistensemble. 
Konserten er et samarbeid mellom Bragernes menighet og 
Jølstad begravelsesbyrå. 

Søndag 9. november 26. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Familiemesse. Dåp og nattverd. Sokneprest 
Kristin Fæhn og kantorene Jørn Fevang og Anders E. Dahl. 
Bragernes kirkes guttekor og gutteaspirantkor.
Kl. 11.00: Landfalløya kapell: Høymesse. Kapellan Stig 
Kaarstad

Søndag 16. november 27. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Høymesse.  Dåp og nattverd. Kapellan Stig 
Kaarstad og kantor Anders E. Dahl. Medlemmer av 
Bragernes kantori.
Kl. 19.00: Kveldsmesse etter Taizé-tradisjon. Sokneprest 
Kristin Fæhn 

Søndag 23. november Siste søndag i kirkeåret 
Kl. 11.00: Høymesse.  Dåp og nattverd. Fung. prost Per 
Arne Faye og kantor Beate Strømme Fevang. Medlemmer 
av Bragernes kantori.

Søndag 30. november  1.søndag i advent
Kl. 11.00: Kantate-høymesse – J.S.Bachs kantate nr. 62
Bragernes kirkes solistensemble og orkester.

Kl. 19.00 Adventfestivalens åpningskonsert.

Søndagskole alle søndager unntatt i skolens ferier og når 
det er familiegudstjeneste. 

Kveldsgudstjeneste med norsk folkemusikk
Norge har en rik folkemusikktradisjon som også har 
fått nedslag i våre salmebøker.  Ved gudstjenesten 
denne kvelden får vi lytte til slåtter og annen 
folkemusikk. Vi vil bruke folketoner både i salmene 
og i messeleddene.  Blant musikerne er Harald 
Velsand på fele/hardingfele og Ingunn Bjørgo på 
trekkspill, begge fra Asker. 
Tidspunktet er 21. september kl.19.00.

Velkommen til kveldsgudstjenester!
Kveldsgudstjeneste med musikk fra 
Taizé-tradisjonen.  
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”.  
(Se for øvrig www.taize.fr/no).  16. november får vi 
del i noe av arven fra Taize-fellesskapet. 
Ved begge gudstjenestene blir det bønnevandring – 
med tid for lystenning, stillhet og ettertanke.

Kristin Fæhn – sokneprest

Gudstjeneste på Sportskapellet kl. 12.00
14. - 21. og 28. september
12. - 19. og 26. oktober


