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Bragernes MenighetsBlad

Øystein Magelssen ble innsatt som prost i Drammen prosti 
søndag 1. februar i Bragernes kirke. Leder for Bragernes menighetsråd, 

Kaye Westeng, leste biskopens fremstilling før 
biskop Laila Riksaasen Dahl foretok selve innsettelsen.



Menighetsstaben

Prost Øystein Magelssen
magelssen@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 
voss@drammen.kirken.no
tlf. arbeid: 32 21 82 48

kirketjener 
oDDvar toMta
tlf. arbeid: 918 71 251

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

vikarprest are sanDnes
sandnes@drammen.kirken.no
tlf. arbeid 32 21 82 46

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

Fra 1. februar har vi to nye medarbeidere på plass i 
Bragernes menighet. Den ene er prost Øystein  Magelssen 
som blir presentert på annet sted her i bladet. Han går ved 
siden av sin prostegjerning også inn som menighetsprest 
her Bragernes i om lag 40 % stilling. Det innebærer at 
han jevnlig har gudstjenester i Bragernes og forretter 
ved kirke lige handlinger. Han deltar også i det øvrige 
 menighetslivet i den grad tiden tillater det.
 Ved siden av ham begynte samme dato Are Sandnes 
som vikar i kapellanstillingen. Sandnes var i sin tid 
hjelpeprest i Rjukan, samtidig som prost Øysteins far 
var sokneprest samme sted. Så her er det et gammelt 
bekjentskap! Are Sandnes var inntil 2005 sokneprest i 
Ramnes i Vestfold, men har fra da av vært seniorprest 
og kan dermed vikariere der det er behov. Han blir hos 
oss fram til den nytilsatte kapellanen Per Erik Brodahl 
begynner 1. juli.

Velkommen i tjenesten begge to!
Kristin Fæhn

Bragernes menighet, Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Tlf. 32 21 82 40, telefaks 32 21 82 41.
Menighetskontoret er betjent mandag til fredag kl. 10–13.

Eldresenteret, Albumsgate 8, tlf. 32 83 58 19
Mandag til fredag fra kl. 8.30 – 14.30.
Fot- og hårpleie, tlf. 32 83 19 15. Fotpleie tirsdager og tors dager. 
Hårpleie onsdager og fredager. 
(Direktetlf. fotpleie 97 72 23 26, frisør 41 62 08 90.)

Kirkekontoret – Fellesrådets administrasjon
Bragernes torg 6, 3017 Drammen, tlf. 32 21 12 00. 
Åpent mandag – fredag 8–15, torsdag 8–17.

DEN NORSKE KIRKE
Bragernes menighet

Nye medarbeidere!

Giro vedlagt
I denne utgivelsen av Kirkeposten vil du finne en giro -

 inn betalingsblankett som vi håper du vil benytte. 
Vi er avhengig av frivillige gaver for å finansiere bladet 

og alle gaver mottas med takk. 
Gaver kan også mottas på menighetskontoret.
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Det er kald vintermorgen – det har vært mange av dem så langt denne vinteren! Og jeg får lyst til 
å skrive om noe som varmer. Grunnleggende i menneskets tilværelse har vært ilden og ildstedet, 
livsnødvendig og varmende. Ilden er derfor i flere religioner forbundet med noe guddommelig 

eller noe mytisk. Dette kjenner 
vi også fra eldre samisk kultur 
der ilden var av sakral karakter.
 Dette er heller ikke fremmed 
for kristendommen. I den 
keltiske fromhetstradisjonen i 
Irland og øyene i vest var ilden 
et symbol på Guds nærvær. 
Den skulle brenne uopphørlig 
dag og natt. Ifølge tradisjonen 
skal ilden ha brent sammen
hengende i mer enn 1000 år 
i et av Irlands største klostre. 
Ilden måtte vernes om, så den 
ikke sloknet og heller ikke kom 
ut av kontroll og ble til lidelse 
og ødeleggelse.

Det går mot påske og den store beretningen om Jesu siste dager og timer mot kors og grav. I 
denne beretningen inngår en liten fortelling om en gårdsplass og et bål (Luk 22,55). Og ilden som 
et  symbol har våre brødre og søstre i den katolske kirke visst å bruke i påskenattsliturgien; fra et 
 ildsted utenfor kirken, fra påskeilden, tennes påskelyset.

Påskelyset er tegnet på Kristus, vårt lys. Hans lys sloknet ikke. Han stod opp fra de døde etter tre 
dager i graven, og Kristus lyser fortsatt, Guds kjærlighets flamme.

I denne morgen, mens jeg nører opp ilden,
ber jeg om at Guds kjærlighets flamme
må brenne i mitt hjerte,
og i hjertene til alle jeg møter i dag.

Jeg ber om at ingen misunnelse
og ingen ondskap,
intet hat og ingen frykt må kvele flammen.

Jeg ber om at ingen likegyldighet og apati,
ingen forakt og stolthet,
må skylle som vann over ilden.

Måtte i stedet gnisten fra Guds kjærlighet
tenne kjærligheten i mitt hjerte,
slik at den kan brenne klart gjennom dagen.

Måtte jeg få varme dem som er ensomme,
de som har kalde og livløse hjerter,
slik at alle kan kjenne velværet
av Guds hjerte.

”Bønn for å nøre opp ilden”
Fra ”Ilden fra vest”

Til ettertanke
Sokneprest Kristin Fæhn
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Øystein Magelssen er ny prost i Drammen. 
Han må av og til trøste seg med at kirke
minister Trond Giske tross alt er noen 
 måneder yngre enn han.

For med sine 42 år er Magelssen visstnok landets yn-

gste prost. Ikke nok med det. Før han den 1. februar 

ble innsatt som prost i Drammen, hadde han allerede 

vært prost i Hallingdal i flere år. Og da han fikk dét 

embetet var han bare 33. 

 “Jeg ville nok aldri ha funnet på å søke en sånn 

jobb om vi ikke hadde bodd i Ål akkurat da stillin-

gen ble ledig”, konstaterer han nøkternt. “I kirka har 

prosteembetet tradisjonelt vært et slags æresembete 

som man fikk mot slutten av yrkeslivet. Men nå 

tenker man nok litt annerledes om ledelse i kirka. 

Man ser at folk kan egne seg som prost uavhengig 

av alder”. Magelssen legger til at han virkelig håper 

aldersrekorden hans snart blir slått: “Det hadde ikke 

skadet med noen flere yngre proster, nei”, smiler han 

mildt.

Tok en sjanse
Han virker i det hele tatt mild, denne mannen. Og 

glad. “Temperamentsmessig er jeg rolig – og så opti-

mistisk at kona mi av og til synes det kan bli litt mye”, 

vedgår han. Kona, som heter Tonje Røgeberg, må 

for øvrig ta sin del av æren for at Drammen nå har 

rappa Magelssen fra prosteembetet i Hallingdal. Hun 

begynte nemlig i sommer som kapellan i Søndre  

Slagen menighet i Tønsberg. Da hun fikk den 

 stillingen, tok Magelssen en sjanse: “Jeg sa opp 

proste stillingen min i Hallingdal og kastet meg ut i 

det ukjente. Det var ganske spennende. Men da vi 

kom til Vestfold, trengtes det ganske raskt en vikar-

prest i Larvik. Der har jeg vært frem til nå”. 

 Familien Røgeberg/Magelssen består også av 

to gutter på 14 og seks år. Da den yngste ble født 

for tidlig sommeren 2002, lå han på intensiven på 

sykehuset i Drammen i to og en halv måned. Resten 

Prost Øystein Magelssen på prekestolen i Bragernes kirke 
ved innsettelsen 1.2.09.

Ny prost i Drammen
AV KRIStIn BRISEID

av familien bodde på sykehushybel og var daglig hos 

babyen. “Vi ble tatt veldig godt vare på midt oppi alt 

det spennende. Det var denne sommeren vi opp daga 

at Drammen er noe mer enn et tilfeldig veikryss: 

at det faktisk er ganske sjarmerende her. Jeg husker 

gode sommerdager der vi bada i marka og begynte å 

tenke: Hmm.. Kanskje dette er et sted å leve”. 

 Det er allikevel i Søndre Slagen familien kommer 

til å bo fremover. Tonje har boplikt der. Hva tenker 

Magelssen selv om det å bli boende utenfor pros-

tiet? “Jeg forstår at folk intui tivt kan se på det som 

en ulempe”, medgir han. “Men jeg håper å få vise at 

det å være tilgjengelig og tilstede lokalt avhenger av 

andre ting enn av hvor jeg sover om natta”.

Det viktigste er ikke hva folk mener
En prost er øverste geistlige leder i prostiet. Han har 

ansvar for å lede prestetjenesten der, og er arbeids-

giver for prestene, i tillegg til også å følge opp øvrige 

kirkelig ansatte og kirkens ulike valgte organer. Det 

innebærer både et ansvar for det åndelig-strategiske 

og for personal- og administrative forhold. I tillegg 

er prosten prest. For Magelssens del betyr det at han 

vil ha tjenesteuker med ansvar for begravelser og 

vigsler. Han skal også ha en gudstjeneste i måneden 

i Bragernes kirke. Dessuten kommer han til å reise 

rundt og besøke og ha gudstjenester i de ulike 

menig hetene i prostiet. Men hvilke tanker har han 
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Inngangsprosesjon ved innsettelsen i Bragernes kirke. 
Øystein Magelssen og biskop Laila Riks aasen Dahl.

om hva akkurat han som person vil fylle proste-

tjenesten i Drammen med? 

 “Jeg har veldig tro på at folk må føle at kirka er 

et godt hjem for alle som ønsker å ha noe med kirka 

å gjøre. Og da er relasjonene mellom menneskene 

og Gud – og relasjonene mellom menneskene – det 

viktigste. Det betyr mer enn hvilke meninger folk 

har, og det betyr mer enn hvilke aktiviteter folk kan 

vise til. Den tenkningen vil jeg gjerne bidra til å 

virkeliggjøre i Drammen. Men jeg er jo klar over at 

prosten ikke kan gjøre noe solospill. Prosten alene er 

hjelpeløs. Det er hva vi kan få til lokalt som avgjør 

hvem vi er som kirke”. 

 Magelssen legger heller ikke skjul på at barne- og 

ungdomsarbeidet ligger hans hjerte nær. Han vokste 

opp på Stabekk i Bærum, og var aktiv i KFUK/

KFUM der. Han jobbet også noen år som ungdoms-

arbeider i Høvik, og i Norges KFUK/KFUM. “Det 

var utford rende, og en veldig god lederskole. Det var 

nok dét som satte meg på sporet av å bli prest”, sier 

han. Samtidig tror han at det også spilte en viss rolle 

at faren var prest. “Jeg er flaska opp hjemmefra med 

at barne- og ungdomsarbeid er viktig, og at om kirka 

skal være vital og virkekraftig, så må vi mobilisere 

barn og ungdom”. 

 Endelig er Magelssen opptatt av å gjøre det han 

kan for ikke å drukne i administrasjon i den nye 

tjenesten. Gode systemer skal på plass. Han liker å ha 

oversikt, og mistrives hvis ting flyter. På spørsmål om 

hvorvidt noe irriterer han, tilstår han at han noen 

ganger kan bli litt “trekt” når folk ikke følger opp 

avtaler. “Men jeg tror jeg har evnen til å skille mel-

lom det som betyr noe og det som ikke betyr noe”.      

 

Mange trapper, men...
Rekker han så noe annet enn å være prost og pappa? 

Åjada. Hver torsdagskveld spiller han innebandy i 

Vearhallen. Om sommeren er han gjerne på båt- og 

fisketurer på sjøen. Dess uten er han veldig glad i fjel-

let. I løpet av de fjorten gode årene familien bodde i 

Hallingdal kjøpte de etterhvert hytte på Ålsfjellet: for 

å ha et sted i nærheten å reise til. Og fordi de visste at 

de én dag kom til å flytte fra Hallingdal. Da ønsket de 

å ha et sted å komme tilbake til. 

 At de nå har havnet i Vestfold skyldes blant annet 

ønsket om å bo i nærheten av besteforeldre og annen 

slekt. Tonje er opprinnelig fra Sandefjord. Selv er 

den nye drammensprosten ikke akkurat enebarn: 

Han har seks søsken, og har alltid lagt vekt på å pleie 

kontakten med familien. At mennesker betyr mye for 

Magelssen er det ikke vanskelig å merke. Det skinner 

også igjennom i den måten han snakker om kirka på: 

 “Selv om det er mange trapper opp hit til kontoret, 

så håper jeg at det ikke skal være så høye terskler her. 

Vi er et serviceorgan. Det er de døpte som er hoved-

personene. Vi andre i apparatet rundt skal ta oss av 

dem. I kirka synes jeg det gir mye mening å snakke 

om det omvendte hierarkiet: Biskopene og prostene 

befinner seg i bunnen, den døpte er øverst. Kirka er 

det som skjer i lokalmenigetene”. 

Fra mottakelsen i menighetshuset. Øystein  Magelssen med 
minste mann på armen.



6

4. januar feiret menigheten Hellig tre kongers dag 
med gudstjeneste og juletre fest i menig hetshuset 
hvor store og små var samlet etter en travel og 
god jul. Samtidig som vi feiret skulle vi også gi en 
takk til to medarbeidere. Kapellan Stig Kaarstad 
og menighetspedagog Ellen Tordis G. Nordkil 
ble begge behørig takket for meget god innsats i 
Bragernes menighet. 
 Det er blitt februar og jeg sender med dette en 
varm hilsen til alle lesere med ønske om et velsig-
net 2009. De siste dagene har det vært kaldt, men 
det går mot lysere dager og mindre glatte veier. 
Mange har nok gledet seg over det gode skiføret. 
For noen kan begynnelsen av det nye året være 
tung og vanskelig, og jeg tenker spesielt på dere.
 Drammen har nylig tatt imot sin nye prost. 
Det ble en høytidelig og fin innsettelsesguds-
tjeneste den 1. februar med fin sang og menings-
fylte ord. Prost Øystein Magels sen skal ha en del 
av sin tjeneste i Bragernes menig het, og menig-
heten ser frem til å bli bedre kjent med ham.
 Menigheten ser også frem til at kapellan Per 
Erik Brodal begynner 1. juli. I mellomtiden er 
 menighetsråd og stab takknemlige for å ha vikar-
prest Are Sandnes. Det har vært flere måneder 
hvor vi har vært underbemannet, men nå ser det 
lysere ut. 
 Vi gratulerer Eva Brekke Voss med fast anset-
telse som menighetspedag, og er glad for at hun 
også dekker noen av diakoniopp gavene inntil en 
ny diakon er ansatt.
 En stor takk til alle de frivillige. Utover våren 
har vi flere store anledninger, og vi trenger hjelp 

til å gjennomføre alt sammen. 
Først takker jeg alle de frivillige 
som har meldt seg hittil. Jeg 
håper likevel at flere har lyst og 
anledning til å melde seg til frivillig innsats.
 Bragernes kantori er 20 år i år. Menighets rådet 
gratulerer hjertelig og takker koret for fin sang og 
musikk opp igjennom årene. Vi øns ker dere lykke 
til med de planlagte konserter og feiring i tiden 
fremover.
 Kvinnenes Internasjonale Bønnedag arran-
geres fredag 6. mars kl. 11.30 i Frelsesarmeens 
lokaler. Kl. 19.00 er det samling i Landfalløya 
kapell. Kvinner fra forskjellige menigheter/frikirker 
deltar. Alle er velkommen!
 15. mars kl. 17 er det innvielse av Bragernes 
kirkes nye kororgel. VI gleder oss til gudstjenesten 
og mottagelse i menighets huset. Takk til alle som 
har gjort denne drømmen til virkelighet. Ellers er 
det mange flotte orgelkonserter og andre kon-
serter utover våren. 
 Datoen for årets menighetsmøte er 29. mars 
rett etter gudstjenesten. Menighets møtet er et 
viktig møte og vi håper på et godt fremmøte.
 For menighetsrådet vil årets valg i september 
være en viktig sak fremover. Vi håper på mange 
kandidater så det kan bli et godt valg. 

En fin vår og en velsignet påskehøytid ønskes til 
alle Kirkepostens lesere!

Vennlig hilsen
Kaye Westeng

Hilsen fra menighetsrådleder

Avskjed med Ellen Tordis Gjersøyen Nordkil

I 2002 ble det bestemt av menighetsrådet at dåpsopplæring skulle 

prioriteres og at det ville være fint med et tilbud til barn etter skoletid. 

Ellen tordis startet kirkeskolen på Øren og Bragernes barneskole 

for barn i 1. klasse etter skoletid og senere også for barna i 2. og 3. 

klasse. Ellen tordis opp arbeidet disse tilbudene, og menighetsråd og 

stab har satt umåtelig pris på hennes engasjement og innsats. Kirke-

skolen går videre på en fin måte og alle er glade for det.

Vi ønsker Ellen tordis og familien alt godt i årene som kommer.

Vennlig hilsen fra menighetsrådet og staben
Avskjed med Ellen Tordis  på 
juletrefesten 4.1.09.
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•  Valget skal foregå samtidig med 
stortingsvalget mandag 14.9.09 over 
hele landet.

•  Det blir stemmerett for alle som 
fyller 15 år i 2009 over hele landet.

•  Valgkort som sendes ut til alle 
kirkemedlemmer før valget, skal 
brukes ved valget.

•  Bispedømmerådene vil få 7 leke medlemmer 
mot dagens 4, ved siden av biskop, en prest 
og en lek kirkelig ansatt. Kirkemøtet vil bestå 
av 115 medlemmer mot dagens 86.

•  Det blir direkte valg av alle eller 3–4 
leke medlemmer til bispedømmeråd og 
Kirkemøtet (Kirkens øverste organ). I 
Tunsberg skal 3–4 leke medlemmer velges 
direkte mens resten velges indirekte. Ved 
det indirekte valget er det menighetsråds-
medlemmene som stemmer.

•  Valglisten settes opp alfabetisk slik at det er 
velgerne og ikke nominasjonskomitéen som 
rangerer kandidatene. (Valg til bispedømme-
råd og Kirkemøtet)

De som velges ved kirkevalget 2009 blir 
valgt for en periode på 2 år. I  menigheter 
som har forsøk med valg av halve 
menighets rådet annethvert år (som 
Bragernes), blir de nye medlemmene valgt 
for 4 år med mulighet for at perioden bare 
blir 2 år. Dette avklares på Kirkemøtet i 
2010. Det blir mulig å forhåndsstemme fra 
10.8 til 11.9.09. 

Målet er at de nye valgreglene fører til større 
interesse for og deltakelse ved kirkevalgene 
blant kirkens medlemmer. 

Valget Bragernes
Det skal velges 5 faste medlemmer av menig-
hetsrådet og 5 varamedlemmer. Det blir trolig 
også mulig å stemme i Bragernes kirke (fra 
ca. kl. 12.30–14) søndag 13.9.09. Menighets
rådet har nedsatt en nominasjons komité som 
har begynt arbeidet med å finne kandidater. 
Bjørn Ove Ødegaard, Ole Kristian Karlsen, Kaye 
Westeng, Kari Hoff Andersen og en fra staben 
utgjør komitéen. Det er et mål å ende opp med 
en valgliste med i hvert fall 15 kandidater, som 
representerer en god spredning i alder, kjønn 
og bakgrunn. (Det er et mål fra sentralt hold at 
hvert 5. rådsmedlem skal være under 30 år.)

Kjære jentekor, guttekor, ungdomskor og alle som var med og laget en minnerik stund 
med sang og musikk i menighetshuset søndag 8.2. 09. Kantor Anders hadde sine hender 
fulle med å akkompagnere alle de talentfulle og fine ungdommene. Undertegnede greide 
ikke å holde benene stille og hadde lyst til å synge med. tusen, tusen takk!

Hilsen Kaye (Menighetsrådsleder, som spratt opp til slutt og takket.)

Thank you for the music!

Kirkevalget 2009 
Nye regler for kirkelige valg ble vedtatt av Kirkemøtet 10.–15. november 2008:
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Velkommen til en ny og spennende kulturvår i Bragernes kirke! Som vanlig står orgelet i 
fokus, og denne våren kan vi glede oss over innvielsen av det nye kororgelet, som dermed 
gjør Bragernes kirke til en av de få kirkene i Norge med to fullverdige orgler.  Innvielsen skjer 
søndag 15. mars kl. 17 (merk tidspunktet), etterfulgt av en uke med konserter. Forøvrig 
preges våren av fire store jubiléer. Komponistene Händel, Haydn og Mendelssohn vil bli 
markert med konserter i hele 2009. I tillegg feirer kirkens eget kantori 20 år, og markerer 
dette med framføringen av Händels Messias søndag 15. februar med gjestedirigent Terje 
Kvam. Vårprogrammet inneholder også mange korkonserter i for skjellige sjangre, fra 
oratorium til amerikansk gospel.

Fredag 6. mars kl. 19.00. “Bare Bach for orgel og 
cello”. Johann Sebastian Bachs Leipzigerkoraler og 
tre av solosuitene for cello. Anne Stine Dahl, cello og 
Anders Eidsten Dahl, orgel. Bill. kr. 50,-.
Lørdag 7. mars kl. 13.00. Orgelhalvtime ved Ghislain 
Gourvennec. Improvisasjoner og musikk av L. Vierne 
og V. Aubertin. Fri entré.

Orgeluken i Bragernes kirke 
i anledning innvielsen av
det nye kororgelet

Lørdag 14. mars kl. 12.00. 
MERK tIDEn! 
Orgelhalvtime ved 
Atis Stepins. 
Improvisa sjoner og musikk 
av J. S. Bach. Fri entré.
Søndag 15. mars kl. 17.00. 
Høy messe og innvielse av Bragernes kirkes nye 
kororgel.
Musikk fra hovedorgelet fra kl. 16.30. Ch. M. Widor: 
Messe for to orgler og to kor. Parry: “I was glad”. 
Bragernes Kantori og sammensatt mannskor. Biskop 
Laila  Riksaasen Dahl og 
menighetens ansatte.
Tirsdag 17. mars kl. 
18.00 – 20.00. Åpen 
kirke med kontinuerlig 
orientering/omvisning 
på orglene.
Lørdag 21. mars, kl. 
12.00. MERK tIDEn! 
Bjørn Boysen, orgel og 
Per Kristian  Skalstad, 

fiolin. Musikk av J. S. Bach. Fri entré.
Kl. 16.00. Konsert med Drammens Byorkester.  
Borodin: Polovjetiske danser fra Fyrst Igor, Rhein-
berger: Orgelkonsert nr. 2 i g-moll, tsjaikovskij: Kon-
sert for fiolin og orkester. Solister: Ragnhild Hemsing, 
fiolin, Anders Eidsten Dahl, orgel. Dirigent: Lars 
thomas Holm.
Søndag 22. mars kl. 11.00. Høymesse med 
Bragernes kirkes Guttekor, Jentekor og 
Ungdomskor. Urframføring av bestillingsverk skrevet 
av Johan Varen Ugland: Magnificat cum angelis. 
Menighetens ansatte.

Lørdag 28. mars kl. 13.00. Orgelhalvtime ved Johan 
Martin Røsand. Musikk av Mendels sohn, Bach, 
Franck og Sandvold. Fri entré.
Lørdag 4. april kl. 13.00. Orgelhalvtime ved Katrine 
Gilje Kolbjørnsen og Inger Johanne Østby, fløyter, 
Anders Eidsten Dahl, kororgel. Fri entré.
Langfredag 10. april kl. 14.30. Orgel meditasjon før 
gudstjenesten kl. 15.00. Orgelkoraler av J. S. Bach Bjørn Boysen

Ragnhild Hemsing 
Foto: Thor Østbye

Musikk i Bragernes kirke, våren 2009



og J. Brahms. Anders Eidsten Dahl, orgel.
Lørdag 18. april kl. 13.00. Orgelhalvtime ved Jørn 
Fevang. Musikk av J. S. Bach m.fl. Fri entré.
Søndag 19. april kl. 17.00. Frimurernes sangforening. 
Sangere fra Moss, tønsberg, Larvik og Drammen. 
terje Sverd, dirigent. Fri entré.
Lørdag 25. april kl. 13.00. Orgelhalvtime ved 
Anders Eidsten Dahl. Musikk av J. S. Bach og F. 
Mendelssohn. Fri entré.
Søndag 10. mai kl. 19.00. Gospelkonsert. Opplev 
Good Gospel og Odd Rene Andersen med 7manns 
orkester. Bill kr. 250,- og 100,-.
Søndag 24. mai. Konsert med Advents sangerne. Dir 
Sverre Valen. 

Fredag 5. juni kl. 18.00. the Hoppers. Southern 
Gospel Music fra USA. Kjent fra Gaither 
Homecoming Concerts. I samarbeid med radio 
Filadelfia. 
Fredag 12. juni kl. 21.00. Johan Halvorsen 
musikkfest 2008. Bragernes kantori, dir. Jørn 
Fevang. Sammensatt orkester, solister Birgitte 
Stærnes, fiolin og Anders Eidsten Dahl, orgel. 
Musikk av J. S. Bach, F. Mendelssohn og J. Haydn. 
Lørdag 13. juni kl. 12.00. Orgelkonsert ved Ole 
Andreas Fevang i Johan Halvorsen musikkfest 
2009. Musikk av J. S. Bach og F. Mendelssohn. 
Orgelfrokost i Bragernes menighetshus kl. 10.00. 

Kapellet i marka trenger 
frivillige fra eiermenighetene 
som kan bidra i forbindelse 
med dugnader på kirkebygget 
og rydding i de nærmeste 
omgivelsene. De som har lyst 
til å stå på en liste over vil-
lige bidrags ytere, kan melde 
seg til Trond Berg Eriksen 
(tronbeer@online.no) og vil få 
beskjed når vi snører vår sekk 
eller spenner våre ski for å gjøre en innsats.

Bragernes kirkes kororgel innvies på høy messen 
søndag 15. mars kl. 17.00 (merk tidspunktet!). 
Med dette instrumentet på plass har Bragernes 
kirke to fullverdige orgler, tilsvarende finner 
vi bare for eksempel i Oslo domkirke. Tilfel
dighetene ville ha det til at Fjell kirkes nye orgel 
innvies på samme dag, så Drammen vil være 
preget av disse begivenhetene i mars. Bragernes 
kirkes nye kororgel letter arbeidet med å akkom
pagnere kirkens mange kor, det nye instrumen
tet befinner seg i umiddelbar nærhet til korene 
framme i kirken. Dess uten er instrumentet også 
tenkt til liturgisk bruk, mindre gudstjenester osv. 

Dessuten vil det ha en selvstendig funksjon som 
konsert instrument. Orgelet har en kostnads
ramme på ca. 2 mill., og det gjenstår å samle inn 
noe før det er fullfinansiert. Det er fortsatt mulig 
å sette inn en et 
beløp på konto nr. 
1638.04.73589.

Kororgelet blir plassert lengst framme under galleriet mot 
vest. Som bildet viser, er fasaden fint tilpasset kirkens 
arkitektur.

Jan Jørgen Skarre følger  
interessert med i opp
byggingen av orgelet. 
Han var medlem av 
orgelkomitéen for 
kirkens hovedorgel. 
Foto: Bjørg Evensen

NyTT Kororgel

Sportskapellet ved Tverken trenger frivillige
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Bragernes menighet stilte mannsterkt i årets 
nattcup for konfirmanter. Sammen med et 
nesten fulltallig konfirmantkull stilte kon-
firmantledere fra staben, foreldre og repre-
sentanter fra menighetsrådet. nattcupen er 
en idrettsturnering der fotball, håndball og 
innebandy står på programmet. turneringen 
pågikk fra fredag kveld kl. 23 til lørdag morgen 
nærmere kl. 8. Denne gang deltok konfirman-
ter fra Drammen, Lier, Røyken og Hurum. 
Bragernes stilte lag i alle idrettene. De som 
ikke  spilte, deltok som supportere. natten ble 
nok lang for noen, men det skjedde noe stort 
sett hele tiden slik at man ikke fikk tid til å 
kjede seg noe særlig.
 

 Konfirmantene fra Bragernes deltok med liv 
og lyst både i selve turneringen og i livet som 
utspant seg utenfor banene. 
 Innebandylaget må nevnes spesielt. De 
imponerte med store ferdigheter og spilte 
seg helt fram til finalen. Der var laget fra 
Lier  motstander og etter sterk innsats ble 
det  turneringsseier og pokal på Bragernes’ 
 innebandylag. Gratulerer!
 Dere konfirmanter skal ha ros for god opp-
førsel, positiv innstilling og godt humør. Det var 
en stor glede å være sammen med dere! 
 En stor takk til foreldre og andre frivillige 
som stilte opp og bidro til en vellykket nattcup 
2009.
 BAM

Også supporterne gjorde en god innsats!

Stolte konfirmantledere med pokalen for seier i inne
bandyturneringen.

«Bragernesbenken» med de voksne bakerst.

Vinnerlaget i innebandy som imponerte med godt spill og 
sterk lagmoral!

Nattcup for koNfirmaNter 2009
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I hele vinter har menigheten gledet seg når dere har 
vært ministranter på søndagsguds tjenestene. Vi har 
fått muligheten til å bli litt mere kjent med dere, 
og dere med oss. Spesielt koselig er det å se dere i 
kappene fra Den koptiske kirken i Egypt. Menighets-
rådet og staben håper at dette året har satt noen gode 
spor; at dere vet og kjenner at dere har et sted dere 
hører til: Kirken og menigheten i Bragernes.
 Menighetsrådet vil gi dere en hilsen på veien: Så 
blir de stående, disse tre: Tro, Håp og Kjærlighet. Men 
størst blant dem er kjærligheten. (Paulus 1. brev til 
menigheten i Korint, kap.13, vers 13)
 Vår Herre gir oss masse kjærlighet og vi skal ta 
vare på den samtidig som vi gir kjærligheten videre 

til våre medmennesker. Dere er ikke alene, dere vil 
alltid ha en ved deres side som dere kan snakke med 
og be til. Gud elsker deg akkurat slik du er og der du 
er... Han vil ta vare på deg.
 Vi ser frem til samtalegudstjenesten og samlingen 
i menighetshuset rett etter guds tjenesten. I mellom-
tiden må dere sammen med familien og venner 
ha det bra. – Livet er dyrebart – ta vare på det og 
hverandre.
Fortsatt en velsignet konfirmanttid og gode ønsker 
for en minnerik konfirmasjonsdag.

På vegne av Bragernes menighet, staben og frivillige.

Kaye Westeng 

Bragernes menighet har arrangert fellesmiddager jevnlig i mange år. Det er 
 såpass lav terskel og såpass høyt undet taket at både ikke-troende og mennes-
ker fra andre religioner og kirkesamfunn deltar. Vel møtt du også, om du skulle 
ønske det! 
Vi spleiser forresten på utgiftene til maten, men det pleier ikke å være så veldig 
dyrt. 

Kommende fellesmiddager er den 8.3 kl. 16 og 14.6 kl. 16. Påmelding senest 
 fredagen før til: tom Georg Rødland: tlf. 32 89 15 05/481 22 105  
(tom.georg.rodland@sb-hf.no) eller 
Elin Stubberud: tlf. 32 83 78 76/926 99 259 (elinstu@online.no).

Hilsen til konfirmantene i Bragernes våren 2009

Fellesmiddager Husk 
fasteaksjonen 

31. mars, 
Kirkens 

Nødhjelps 
årlige 

fasteaksjon.
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Bragernes kantori feirer 20-års jubileum i år. 
Dette ble markert og feiret med fremførelse 
av Händels Messias i Bragernes kirke søndag 
15. februar. Kantoriet hadde vært så heldig å 
få domkantor i Oslo, terje Kvam som gjeste-
dirigent ved denne anledningen. Konserten ble 
en stor opplevelse, der dirigent, kor, orkester 

og solister ga alt og sørget for at  verkets bud-
skap kom klart og vakkert fram.

Bragernes kantori ble startet i 1989 med kan-
tor tor Johnstad som dirigent. Siden 1992 har 
Jørn Fevang vært dirigent for et kor i stadig 
vekst. Kantoriet teller i dag rundt 65 medlem-

mer. Bragernes kantori har bl.a. 
opp ført Händels Messias, Bachs 
juleoratorium, Matteuspasjon og 
 Johannespasjon, Faurés requiem, 
Haydns  Skapelsen og Mozarts 
 requiem i løpet av disse årene. 

Foruten konserter, deltar kantoriet 
regelmessig ved gudstjenester, 
 samlet eller med mindre grupper.

Fra venstre dirigent Terje Kvam, solistene 
Marianne Hirsti og Ebba Rydh, Jørn Fevang 
som for anledningen sang i koret. Videre 
solistene Bård Bratlie og Vidar Hellkås. Alle 
ble møtt med stormende jubel – fullt fortjent!

Strålende Messias i Bragernes kirke 
i anledning kantoriets 20 år

Dirigent Terje Kvam foran kor og orkester. Anders Eidsten Dahl ved cembaloet.



VIGDE

09.11.2008 THEODOR OLAI WESTERMANN
09.11.2008 SARA CHRISTIANSEN RASMUSSEN
09.11.2008 HEDDA EIDSKREM (Sande kirke) 
09.11.2008 DIDRIK BANK (Landfalløya kpl.)
09.11.2008 LEON WESSEL IVERSEN
09.11.2008 HEDVIG AASS BULL
16.11.2008  LILLIE PAULINE THOMASSEN LANDMARK 

(Nedre Eiker krk.)
16.11.2008  MARKUS JOHANSEN GISETH (Filtvedt krk)
23.11.2008 JOHANNE HJEMDAHL
23.11.2008 LUCAS EMIL ISACHSEN

23.11.2008 CHRISTIAN LÆRUM
23.11.2008 NORA LANDE MARÅS
07.12.2008 SVEIN NIKOLAI HELLING
07.12.2008 SYNNE MARLØV
14.12.2008 MATHILDE AURORA MEHREN
21.12.2008 LOUISA KLOUMANN TEGN
28.12.2008 JAKOB SEIERSTAD JOHNSEN
28.12.2008 EMIL SESAY STENSETH

VÅRE DÅPSBARN
28.12.2008 FRIDA SAMDAHL
04.01.2009 NORAH HELENE HOLM
04.01.2009 MAIKEN TABITHE GRETLAND HANSEN
04.01.2009 TIRIL BØSTRAND
11.01.2009 WILHELM BRÅTHEN SVENDSRUD
11.01.2009 OLIVER OLSEN AUGESTAD
11.01.2009 PHILIP ALEXANDER ERIKSEN
18.01.2009 ANINE LORENZEN ZERNICHOW
18.01.2009 MAXIMILIAN FALLÅS ANDERSEN (Landvik krk)
25.01.2009 GABRIEL ALEKSANDER ØVSTTUN
01.02.2009 FRØYDIS KRISTINE RØNNINGEN

10.01.2009  TINE MERETHE LIODDEN OG  
BJØRN BRATBERG
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Takk til to som er sluttet!
1. januar avsluttet kapellan 
Stig Kaarstad sin tjeneste her 
i Bragernes menighet. Han 
startet 1. februar for snaue to 
år siden, og har i tiden han har 
vært i Bragernes, blant annet 
hatt ansvar for konfirmasjons-
tiden. Stig har nå gått over i 
annen kirkelig tjeneste, som 
prosjektkoordinator i organisasjonen ”norsk 
 misjon i øst”, som arbeider til støtte for kristne 
som blir forfulgt for sin tro. Arbeidet vil føre ham 
på reiser til nye land og kulturer, og da kan hans 
tidligere yrkeserfaringer som misjonsprest i Hong 
Kong komme godt med. Selv om Stig forlater 
Bragernes, så har han og familien ikke forlatt byen; 
de har nå bosatt seg på Strømsø-siden av elva.

1. februar takket også funger
ende prost Per Arne Faye for 
seg, etter mange års tjeneste 
innen Drammen prosti. Han var 
i en del år sokneprest i Strømsø, 
har vært rådgiver ved pros-
tesetet, og har også i perioder 
fungert som menighetsprest i 
Bragernes, ved vakanser her. 
Etter at prost Bayegan fratrådte 1. juni i fjor har 
Faye vært fungerende prost og menighetsprest 
i Bragernes. Faye har delt med oss av sin kunn-
skap og sitt engasjement for kirkens liturgi og for 
kirkehistorie, særlig omkring Martin Luther og 
reformasjonen. Og det er dette han nå får mer tid 
og anledning til å fordype seg i. 

Vi takker begge to for tjenesten og samarbeidet i 
Bragernes, og ønsker Guds velsignelse over nye 
oppgaver!

Kristin Fæhn
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Velkommen til  k irke
Søndag 1. mars, 1. s. i faste
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokne prest 
Kristin Fæhn. Kantor Beate S. Fevang. Frimurere 
deltar. Kirkekaffe i Frimurerlosjen.

Fredag 6. mars: Kvinnenes internasjonale 
bønnedag
Kl. 19.00: Samling i Landfalløya kapell. 

Søndag 8. mars, 2. s. i faste 
Kl. 10.15: Skriftemålsgudstjeneste i kapellet.
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Vikarprest Are 
Sandnes. Kantor Jørn Fevang.

Søndag 15. mars, 3. s. i faste 
Kl. 17.00: Høymesse. Nattverd. Innvielse kororgel. 
Biskop Riksaasen Dahl og menighetens ansatte. 
Bragernes kantori. Mottagelse i menighetshuset.

Søndag 22. mars, Maria Budskapsdag
Kl. 11.00: Familiemesse. Dåp og nattverd. 
Sokneprest Kristin Fæhn og områdeleder NMS 
Reidun Andersen Weberg. Kantorene. Jente- og 
guttekoret. Ungdomskoret. Uropp førelse av Johan 
V. Uglands ”Magnificat”. Markering av åpningen av 
misjonsbasaren og 150-års-jubileum. 

Søndag 29. mars, 5. s. i faste 
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest 
Kristin Fæhn. Kantor Beate S. Fevang. Eiker 
Spellemannslag medvirker.

Søndag 5. april, Palmesøndag
Kl. 11.00: Palmesøndagsprosesjon og økumenisk 
gudstjeneste. Kristin Fæhn og pater Janusz Fura. 
Kantor Anders Eidsten Dahl. Oppmøte ved St. 
Laurentius kl. 11.00.

Skjærtorsdag, 9. april
Kl. 18.00: Skjærtorsdagsmesse med aften måltid. 
Prost Øystein Magelssen.
Landfalløya kapell kl. 11.00: Skjærtorsdagsmesse. 
Prost Øystein Magelssen.

Langfredag, 10. april
Orgelmeditasjon fra kl. 14.30 ved Anders E. Dahl.
Kl. 15.00: Pasjonsgudstjeneste. Vikarprest Are 
Sandnes. Bragernes kirkes Solistensemble.
Kl. 20.00: Kveldsmeditasjon. Jesu grav legging.

Påskeaften, 11. april
Kl. 23.00: Påskenattsmesse. Nattverd. 
Sokneprest Kristin Fæhn. 
Kantor Jørn Fevang. Medlermmer av 
Bragernes kantori.

Påskedag, 12. april
Kl. 8.00: Påskemorgen ved Åspaviljongen.
Kl. 11.00: Høytidsmesse. Dåp og nattverd. Kirkens 
ansatte. Medlemmer av Bragernes kantori.

Mandag 13. april, 2. påskedag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Vikar prest Are 
Sandnes. Kantor Beate S. Fevang.

Søndag 19. april, 1. s.e. påske
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste med Bragernes kirkes 
Guttekor. Dåp. Prost Øystein Magelssen. Dir. Jørn 
Fevang og kantor Anders Eidsten Dahl.
Landfalløya kapell kl. 11.00: Høymesse. Vikarprest 
Are Sandnes.
Bragernes kirke kl. 20.00: Kantategudstjeneste. 
Bragernes Barokk.

Søndag 26. april, 2. s.e. påske
Kl.10.45: Kortforedrag om Lina Sandell
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest 
Kristin Fæhn. Kantor Jørn Fevang. Lina Sandells 
sanger.

Søndag 3. mai, 3. s.e. påske
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Vikarprest Are 
Sandnes. Kantor Jørn Fevang.

Mandag 4. mai
Kl. 18.00: Samtalegudstjeneste med konfirmantene. 
Sokneprest Kristin Fæhn. 

Søndag 10. mai, 4. s.e. påske
Kl. 11.00 og 13.00: Konfirmasjon. Sokneprest Kristin 
Fæhn. Bragernes kirkes Ungdomskor, dir. Beate S. 
Fevang og kantor Anders Eidsten Dahl.
Landfalløya kapell kl. 11.00: Høymesse. Vikarprest 
Are Sandnes.

Søndag 17. mai, Grunnlovsdag
Ca. kl. 11.30: Festgudstjeneste. Sokneprest Kristin 
Fæhn. Mannskoret Barden. Sverre Moe. Kantor Jørn 
Fevang.

Fortsetter på baksiden



Torsdag 21. mai, Kristi himmelfartsdag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Vikar prest Are 
Sandnes. Kantor Beate S. Fevang.

Søndag 24. mai, 6. s.e. påske
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Vikar prest Are 
Sandnes. Kantor Anders Eidsten Dahl.

Søndag 31. mai, Pinsedag
Kl. 11.00: Høytidsmesse. Dåp og nattverd. Kirkens 
ansatte. Medlemmer av Bragernes kantori. Kantor 
Jørn Fevang og kantor Anders Eidsten Dahl.

Mandag 1. juni, 2. pinsedag
Kl. 13.00: Økumenisk gudstjeneste. Byens prester.

Søndag 7. juni – Skaperverkets dag, 
Treenighetssøndag
Kl. 11.00: Høymesse på Skaperverkets dag. Dåp og 
nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn.

Husk søndagsskolen hver 
søndag kl. 11, unntatt når 
det er familiegudstjeneste 
og i skolens ferier.

Velkommen til  k irke

Bragernes eldresenter – Aktivitetssenter 
og kafeteria for pensjonister
Fredager kl. 11–13.
27.2 Hyggebingo
 6.3  Formiddagstreff. Foredrag om Betzy   

Kjelsberg ved Gunhild Ramm Reistad. 
13.3 Hyggebingo
20.3 Formiddagstreff. Drammen Damekor.
27.3 Hyggebingo
 3.4  Formiddagstreff. Sokneprest Dag A.   

Roum viser lysbilder og forteller fra sin   
pilgrimstur till Midtøsten.

17.4 Hyggebingo
24.4 Formiddagstreff. Olav Soltun spiller.
 8.5 Hyggebingo
15.5 Formiddagstreff. Olav Soltun spiller.
29.5 Hyggebingo
 5.6 Dagstur til Fossesholm.
12.6 Hyggebingo. Siste gang før sommerferien.
19.6 Avslutning med grillfest. Vidars musikk spiller.

Påskeegget i 
menighetshuset

Påskeaften, 
11. april kl. 12.

Torsdagsfester Landfalløya kapell 
våren 2009
19. mars:  tale ved Jon Jørgensen. Sang ved 

 Vittorio Marin.
16. april:  tale ved Jo Inge Bolstad. Sang ved 

Drammens Sangforening.
14. mai:  tale ved Simon Høimyr. Sang ved 

koret Omnibus.

Knøtteklubben i Bragernes menighets hus
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 felles skap. Alle er hjertelig velkommen! Spørsmål kan 
rettes til Eva Brekke Voss tlf. 32 21 82 48.
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Gudstjenester Sportskapellet 
ved Tverken våren 2009 

Dato Taler   
19.4 Stig Kaarstad  
26.4 Sigmund Ruud   
 3.5 Erland Bech  
10.5 normisjon ved Gunvor Kreken 
24.5 Eva trogstad   
 1.6 Åssiden menighet/Jon Jørgensen 
 7.6 Tangen menighet/Anne Grete Listrøm 
14.6 Helge Buhaug 


