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Søndagsskole i vigselsskapellet.
Det er søndagsskole hver søndag, unntatt når det er familiemesse.



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

kapellan Per erik BroDal
tlf. arbeid 32 21 82 40

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

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

Konfirmant 2010 i Bragernes?
Innskriving av nye konfirmanter skjer i Bragernes 
menighets hus, Kirkegaten 7, torsdag 11. juni 
kl. 14.30 – 17.00. Tlf. 32 21 82 42.

Kirken er sommer
åpen kl. 12–15 fra 
6. juli og ut august. 
I forbindelse med 
sommerkonsertene 
er kirken åpen 
før og etter 
konsertene.

Kirkeposten ønsker 
alle sine lesere god 
sommer!

Søndagsskolen i Bragernes!
I Bragernes kirke er det søndagsskole! Forsidebildet 
er hentet derfra! Alle små og store er velkommen til 
søndagsskolen. Den foregår samtidig med høymessen, 
unntatt de søndagene det er familiemesse. Da er alle 
samlet under hele gudstjenesten. Når det er søndags
skole går barna – gjerne sammen med foreldre og 
foresatte – ut i det lille vigsels kapellet, rett etter dåps
handlingen. Der synger vi sammen, ber, hører fortel
linger fra Bibelen, tegner og kanskje blir det tid til litt 
andre aktiviteter også.  Deretter går vi inn i kirken og blir 
med på nattverden og avslutningen av gudstjenesten.
 
Det er også barnekrok bakerst i kirken, med leker og 
tegnesaker!

Velkommen til gudstjenester og konserter i 
Bragernes kirke.
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«Carpe diem» – grip dagen!

I en tankevekkende kronikk 
i Aftenposten i mars henter 
Stein Husebø fram dette 
slag ordet og sier «selvføl
gelig skal vi gripe dagen, 
glede oss over at lyset på 
våren og i sommeren er der 
når vi våkner og når vi leg
ger oss. Selvfølgelig er det 
en opplevelse å stryke over 
håret til noen vi er glad i». Og 
han fortsetter med å peke på 
øyeblikkets gleder over å få 
trøste et barn, å få servere 

en gammel et måltid mat 
med kjærlighet og omsorg, 
eller rett å slett å ha et arbeid 
eller en oppgave å gå til.

Carpe diem – å gripe dagen, 
det forutsetter en åpen hånd. 
Det er vanskelig å ta tak i noe 
nytt, hvis man allerede tvi
holder på noe. Åpne hender 
kan ta imot, åpne hender kan 
gi videre. 

Dette er et slagord mange har kjennskap til. Det er hentet fra den romerske dikteren Horats 
(65–8 f. Kr.) og er en del av et utsagn som kan oversettes slik: «Grip dagen, og sett ingen lit til 
morgen dagen.» Så bruk dagen i dag, oppfordrer Horats. Og der er det mange som tar ham på 
ordet. Men på hvilken måte?

Vi rekker våre hender fram, 
som tomme skåler.
Kom til oss, Gud, og gi oss liv
fra kilder utenfor oss selv.

La våre henders nakne tre
få blomst og blader.
La våre liv få bære frukt
til legedom for andres sår.

Illustrasjon: Karl Gundersen

(Svein Ellingsen, Norsk Salmebok nr. 710)

Til ettertanke – Sokneprest Kristin Fæhn

Velkommen til vår nye kapellan!
Per Erik Brodal flytter med sin familie til 
Drammen i løpet av juni og er på plass i 
Bragernes menighet 1. juli. Søndag 5. juli 
vil han under guds tjenesten bli innsatt av 
prosten i sin tjeneste.

Velkommen til ny diakoniarbeider!
1. august tiltrer en ny medarbeider i 
Bragernes menighet. Det er Chris  Pender 
som skal være vår diakoni arbeider. Vi 
 ønsker ham velkommen til Bragernes 
og vil presentere ham nærmere i neste 
 nummer av Kirkeposten.

Kristin Fæhn

Noe nytt og ukjent i gudstjenesten?
Det arbeides for tiden med en reform av 
Den norske kirkes guds tjenesteordninger. 
Forslag til nye liturgier, ny tekstbok, 
salmebok og liturgisk musikk er sendt 
på høring til forsøksmenighetene. 
Bragernes menighet er ikke blant dem. 
Men  menighetsrådet har søkt biskop Laila 
om å få ta i bruk forslag til nye forbønner 
og ny liturgisk musikk. Og det har vi fått 
hennes ja til. Siden påske har vi ved noen 
guds tjenester tatt i bruk nye forbønner og 
ny musikk til gudstjenestens faste ledd. Gi 
oss gjerne respons på hvordan dette nye 
oppleves og fungerer! 

Kristin Fæhn
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Konfirmanter 10. mai 2009 i Bragernes kirke

Sigurd Helseth Bacic 
Frida Bakke 
Daniel Berg 
Josefine Margreta Krogh Berntzen
Marie Hovde Bragnes 
Robin Matthias Martinez Bravo
Elise Gjessing 
Stine Mohagen Hansen 
Håkon Wiik Haukeland 
Henriette Husevåg 
Stine Kolstad Jensen 
Lotte Ludvigsen 
Herman Lund-Kristensen 
Erik Lundstad 
Ada Kristine Ocares Moen 
Heidi Marie Nilsen 
Markus Theodor Nilsen 
Emilie Duane Nordskog 
Christian Olafsen 
Fredrik Pedersen 
Øyvind Aleksander Sæther 
Dennis Stryken Vadseth 
Astrid Bredde Vig 
Christian-Alexander Egge Wagner
Anders del Pozo Ødegård 
Hanna Langerud Anderssen
Didrik Brekke-Hansen 
Emilie Bruusgaard 

Hans Elias Karlsen Elmung
Morten Andreas Klausen Elvekrok
Kristina Fagerås 
Anne Grøv 
Maria Gulbrandsen 
Benjamin Renè Smørdal Haug
Simen Andre Moe Horne 
Benjamin Aleksander Korsmo Hunstad 
Magnus Alexander Haals 
Marius Iversen 
Annell Borge Johansen 
Ida Marie Kalager 
Natalie-Iselin Braathen Killingstad
Christoffer Landstad 
Oda Emilie Larsen 
Johan Tinus Austad Lindgren
Vilde Eugenie Liverud 
Frederic Løyning 
Johanna Bergum Mortensen
Malin Nysæther 
Daniel Nålby 
Sondre Rype Paulsen 
Henrik Thomas Pedersen 
Jørgen Raste 
Christian Sando Rølmann 
Johan Christian Reitan Rømcke
Malene Flor Sandli 
Olav Emil Låker Sandvik 

Kristin Ross Schultzen 
Atle Kristoffer Selvig Stærnes
Iselin Håkonsen Thielemann
Markus Alm Thoen 
Ingrid Thorkildsen 
Caroline Cathrine Tollefsen 
Lars Arne Øberg 
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HILSEN TIL KONFIrMANTENE

Kjære konfirmanter!
10. mai var en stor begivenhet i Bragernes kirke! Da var dere 63 ungdommer som stod til konfir-
masjon, fordelt på to gudstjenester. Kirken var fullsatt med stolte og forventningsfulle foreldre og 
foresatte, familie, faddere og venner. 
Det har vært spennende å følge dere gjennom dette året som konfirmanter. Den første tiden var Stig 
Kaarstad deres konfirmantlærer, men allerede i høst på konfirmant weekend i Uvdal fikk noen av 
dere bli kjent med Leif Hagen. Han ble den som har fulgt dere tettest nå i vår, med  ansvar for selve 
undervisningen. Men vi har også opplevd dere gjennom fortellerkvelder i kirken, nattcup (hvor dere 
gikk av med seieren i innebandy!), fasteaksjon og gjennom ministrant- tjenesten i kirken. Sistnevnte 
gjør dere med innlevelse og stil; flott å ha dere med i den tjenesten i kirken!

Vi har bedt for hver enkelt av dere gjennom dette året, bedt om Guds velsignelse over dere. Måtte 
dere selv også gjøre bruk av den gaven vi har fått i det å kunne snakke med Gud, både takke ham og 
legge fram alt dere har på hjertet!

Foto: Bjørg Evensen

Foto: Bjørg Evensen

Velsignelse for Dagen som kommer

Må den disige grålysningens Gud vekke deg.
Må den oppadstigende solens Gud reise deg opp.
Må morgenhimmelens Gud sende deg ut.
Må middagstimens Gud fornye din styrke.

Må aftenens Gud føre deg hjem igjen.
Må solnedgangens Gud glede ditt blikk.
Må skumringens Gud gjøre deg stille.
Må kveldsmørkets Gud gi deg fred.

Må Gud velsigne deg –
soloppgang og solnedgang,
Alfa og omega, begynnelsen og enden,
Faderen Sønnen og Den hellige ånd.

Kristin Fæhn
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«Neei…», tenkte Per Erik Brodal forbauset første 
gang noen spurte om han ikke ville bli prest. Noen få 
år senere var tiden kommet for å velge utdanning. 
«Og da –». Vår nye  kapellan tar en pause. Med en 
blanding av humor og undring i stemmen fortset-
ter han «- ja, da hadde det faktisk utvikla seg sånn 
at det eneste jeg kunne tenke meg, var å bli prest». 
Første juli skal 29-åringen innsettes som kapellan i 
Bragernes menighet. Da har han allerede vært prest i 
fem år: Først ett år som feltprest på Ørlandet, dernest 
fire år som sogneprest i Lånke i Stjørdal. Han kan slå 
fast at utdanningsvalget var riktig. «Jeg trives kjem-
pegodt», sier han likefrem. «Det å få møte mennesker 
i så mange livssituasjoner, både de gledelige og de 
vonde – det gjør meg ydmyk. Det er et privilegium. Og 
det gjør at ingen dag blir lik». 

Fra folkekirkeland
Brodals eget forhold til kirka begynte da han var 
konfirmant. Det var i Furnes i Hedmark. «Jeg kom-
mer fra folkekirkeland», forteller han stolt. «I Hamar 

bispedømme har folk ofte et positivt forhold til kirka. 
Men det er allikevel ikke alle steder det er like godt 
konfirmant arbeid som det var der jeg kommer fra. Jeg 
ble med i konfirmantarbeidet i Furnes, fikk ansvar 
der og ble etter hvert leder». Dette er erfaringer 
som kan komme godt med i Bragernes, der nettopp 
konfirmant arbeid vil være en viktig del av prestetjen-
esten. Og det høres ikke ut som om Brodal er blant 
dem som skvetter unna for konfirmantarbeid. Tvert 
imot gleder han seg til akkurat denne delen av job-
ben: «Hvis man tar denne ungdomsgruppa på alvor, 
så er det kjempespennende» bedyrer han. «Barn og 
ungdom er dessuten kirkas fremtid. Da er det veldig 
dumt ikke å gjøre ordentlig arbeid der. Det er dumt 
både overfor barna og ungdommene og det er dumt 
overfor kirka».

Store overganger
Når Brodal, kona Tina og sønnen Johannes kommer til 
Drammen i juni, venter flere store overganger på den 
lille familien. Ikke bare flytter de fra landet til byen. 

Ny kapellan i Bragernes
Av Kristin Briseid

Per Erik Brodal med sønnen Johannes
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På den første mandag i mai var nærmere 200 
mennesker samlet i Bragernes menighetshus til 
konfirmantfest rett etter samtalegudstjenesten i 
kirken. Det ble en fin kveld på alle måter og en 
glede å se så mange kjekke ungdommer,  – og hyg
gelig å møte familiene. Søndag 10. mai, selve kon
firmasjonsdagen, ble en meget høytidlig og flott 
stund for alle som var tilstede. Håper vi møtes fra 
tid til annen også i fremtiden.

Denne våren har vi hatt mange fine opplevelser 
i kirken, og vi kan glede oss til flere. I løpet av 
sommeren vil to nye medarbeidere være på 
plass. Søndag 5. juli er det innsettelse av kapel
lan Per Erik Brodal. Vi har tenkt å ha kirkekaffe 
på kirkebakken, men ved dårlig vær går vi inn i 
menighets huset. 1. august begynner diakoniar
beider Chris Pender sin tjeneste. Menigheten gled
er seg og ønsker begge to hjertelig velkommen! 
Samtidig som vi tar imot nye stabsmedlem
mer, takker seniorprest Are Sandnes for seg. 
Menighets råd og stab er glad for alt Are Sandnes 
har bidratt med og takker ham hjertelig. Han har 
et stort hjerte, og det har han vist overfor mange 
mennesker denne våren. Lykke til Are, og Gud 
velsigne deg og din familie. 

15.–18. mai fikk vi besøk av Revd. Jonathan Pearce 
og fire menighetsmedlemmer fra vår vennskaps
menighet Gt. Totham i England. Vi var heldig 
med været, og det ble en veldig hyggelig helg. 
Fredag spiste de lunsj med noen fra staben, og om 
kvelden var det en mottakelse hos undertegnede. 
Lørdag var de med på en omvisning byen rundt 

med Leif Hagen. Turen ble 
avsluttet ved kirken hvor de ble 
tatt imot av kantor Anders E. 
Dahl. Anders gledet våre gjester 
ved å spille og fortelle om begge orgler. Resten 
av den dagen gikk med til tur i åsen og middag i 
Åspaviljongen.

17. mai våknet alle til en flott dag, og gjestene fikk 
oppleve Drammen på sitt alle beste med barn 
og festkledde mennesker i byen. Gjestene fikk en 
varm velkomst i kirken og The revd. Pearce deltok 
på gudstjenesten. Om kvelden overvar de festfore
stillingen i teateret. 

Menighetsrådsvalg mandag 14. september
Nå er den endelige kandidatlisten på plass. Det 
har ikke vært en lett oppgave å finne kandi dater, 
men vi kom i havn, og jeg takker hver enkelt i 
nominasjonskomitéen for deres innsats. Takk 
også til dem som har svart ja til å stille som 
kandidat og slik hjelpe sin kirke videre. I og med 
at Bragernes menighet er med på en prøveord
ning, er 5 av de faste medlemmer ikke på valg i 
år. Kandidatene presenteres i denne utgaven av 
Kirkeposten. La oss håpe at mange, 15åringer 
inkludert, vil møte opp for å gjøre sin plikt 14. 
september. 

På vegne av menighetsrådet ønsker jeg alle lesere 
en riktig god sommer! 

En vennlig hilsen
Kaye Westeng

Hilsen fra menighetsrådleder

Ikke bare bytter Brodal jobb. Sønnen på fem år skal 
også finne – og begynne i – ny barnehage. Og sist, 
men ikke minst: I overgangen august/september blir 
det familieforøkelse. Brodals kone, som er journalist 
og jobber i Blå Kors (en jobb hun tar med seg på flyt-
telasset), starter tilværelsen i Drammen med fødsels-
permisjon. 
 Å være prest tar tid. Å være småbarnsfar tar tid. Per 
Erik Brodal har ikke flust med lange ettermiddager der 
han dyrker andre interesser. Men han gleder seg til å 
bo nær marka. Og familien har kjøpt hytte på fjellet i 
Østerdalen. Brodal er nemlig glad i friluftsliv. «Også 

liker jeg å kose meg med en god bok». «Hva leser du 
nå, da?» «Ehhh… Nå må jeg faktisk tenke meg om litt. 
Det er en stund siden jeg fikk satt meg ned for å lese.
Jo, det er Kristin Lavransdatter! Jeg er glad i historiske 
romaner, og akkurat den boka er jo en av klassikerne: 
en sånn som jeg føler at jeg må ha lest. Før det leste 
jeg «Havets katedral» av Ildefonso Falcones. Den 
var helt fantastisk, den anbefaler jeg alle!» «Er det 
ellers noe du vil si til den nye menigheten?» «Bare 
at jeg gleder meg til å komme, og til å bli kjent med 
 menigheten og staben. Det er i grunnen det viktigste 
jeg har lyst til å formidle».
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Som tidligere år er det sommerkonserter i Bragernes kirke onsdager kl. 21.00. Konsertene er populære 
tilbud i en ellers stille sommerDrammen, og har hvert år gode besøks tall. I tillegg til lokale musikere, vil en 
av kirkens prester bidra med tekstlesninger og velsignelse slik at konsertene foregår innenfor en liturgisk 
ramme. Konsertene har fri entré.

 
Først ute i år er drammensmusikerne Martin Haug, gitar, og Birgitte Stærnes,  fiolin, i 
Duo A Corda onsdag 24. juni.
1. juli spiller jazztrioen til saksofonisten Kristin Andresen. 
8. juli blir det barokkmusikk med Caroline Eidsten Dahl, blokkfløyter,  Christiane 
Eidsten Dahl, barokkfiolin og Gunnhild Tønder, cembalo.
Onsdag 22. juli spiller den engelske orgelvirtuosen D’Arcy Trinkwon, og søndag 26. 
juli kl. 19.00 får Bragernes kirke organistbesøk fra Ukraina. Merk tidspunktet for 
Volodymyr Koshuba 26. juli. 7. august spiller drammens gitaristen Thomas Kjekstad. 
For fullstendig program, se dagspressen. Sommerens program blir å finne i kirken 
når sommeren nærmer seg!

Endelig er det vår, og da er korene i Bragernes klare 
for korturer. Først ute var Jenteaspirantene med 
kortur til Årholttunet i Vestfold fredag 7. – lørdag 

8. mai. 35 forventningsfulle jenter, 1 dirigent og 15 
mammaer reiste med buss og ankom Årholttunet 
fredag kveld. Med dyrestell/kos, lappesteking, sang, 
notekurs, klatrevegg og hinderløype ble det en flott 
tur for aspirantene.

Jentekoret reiser til Århus i Danmark helgen 4.–6. 
juni. Koret tar Color Line fra Larvik og ser fram til 
både shopping og besøk på Tivoli Friheden. Koret 

skal ha en konsert i Århus Domkirke på Danmarks 
nasjonaldag, fredag 5. juni.

Det siste av de 3 jentekorene som reiser på tur er 
Ungdomskoret. Idet skolen slutter  setter jentene 
seg på flyet til København og tilbringer 3 dager i 
denne storbyen. Jentene skal synge konsert i Trini
tatiskirken i tillegg til konsert på Schäffergården; 
Danmarks svar på Lysebu. I tillegg til konsertene, er 
shopping og besøk på Tivoli noen av høydepunktene.

Beate Strømme Fevang

Volodymyr Koshuba

Vår og korturer

Sommerkonserter
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Kandidatene ved menighetsrådsvalget i Bragernes i september

Bjørg Haugseth, 
63 år

Ellen Marie 
Theodorsen, 49 år

Jannicke Døvre,
21 år

Bjørn Ove 
Ødegaard, 67 år

Håvard reffhaug 
Skarre, 31 år

Morten Løberg 
Strand, 24 år

Marit Bjørnstad 
Carlsen, 53 år

EliSofie Thorne, 
63 år

Anny Getz, 65 år Eldny Bjerke Bredde, 
79 år

CD-innspilling av St. Hallvard «En krans av gull»
I mars 2007 urframførte Jente, og Ungdomskoret kirkespillet «St. Hallvard» med konsert 
i Trefoldighetskirken i Oslo og Bragernes kirke. Dette var en stor opplevelse. Musikken er 
 skrevet av Odd Johan Overøye med tekst av Eyvind Skeie. Korene er svært glade for at de også 
har fått muligheten til å spille inn en CD av dette spennende verket. Med støtte fra Drammen 
kommune, Buskerud Fylkeskommune, Lychefondet, Opplysningsvesenets Fond og Fond for 
utøvende kunstnere ble dette realisert i april. En hel uke ble satt av til innspillingen, der 
solister, instrumentalister og kor gjorde en stor innsats. Solistene er Charlotte Fongen, Magne 
 Fremmerli, Kari reinemo, Marianne Willumsen, Yngve Søberg og Bård Bratlie. CD’en blir i salg 
fra oktober/november.

Det skal velges 5 faste 
medlemmer og fem 
varamedlemmer ved 
valget i september. 5 faste 
medlemmer som ble valgt 
for to år siden, sitter i to år 
til: Trond Berg Eriksen, Elin 
Stubberud, Vera Grønborg 
Aubert, Bjørg Wiik Nilsen og 
Ole Kristian Karlsen. Valg dag 

er 14. september (samtidig med stortings valget) 
og evt. søndag 13. september i kirken etter 
gudstjenesten.



Bragernes kirkes kororgel ble innviet av biskop Laila Riksaasen Dahl ved høymessen den 15. mars. 
Det var en historisk og gledelig begivenhet, – midt i fastetiden. Det ble en praktfull innvielsesguds
tjeneste, som det sømmer seg ved en historisk begivenhet. For første gang fikk man oppleve to 

organister samtidig, på hvert sitt instrument: Ole 
Andreas Fevang på det store orgelet og Anders 
Eidsten Dahl på kororgelet. Sammen med det 
store koret og Inga Eeg  Henriksen Scheitz på 
obo, fylte de kirken med velklang. 

Med denne invielsen kan menighetens orgelplan 
betraktes som fullført. For korvirksomheten i 
kirken vil det nye orgelet bety mye. Ved sin plas
sering nær korene vil orgelet få en viktig funksjon 
ved akkompagnement og ledelse av sangen. 
Kororgelet vil også åpne for nye muligheter 
ved gudstjenester og for kammermusikk foran i 
kirken. Begge orgler i Bragernes kirke er levert av 
orgelbygger Carsten Lund, som var tilstede under 
innvielsesgudstjenesten. Konsulent for begge 
orgler har vært professor Bjørn F. Boysen.

Denne historiske innvielsessønd
agen ble avsluttet med mot
takelse i menighets huset. Her 
ble flere takket for sine bidrag 
til orglene i Bragernes kirke: 
Bl.a. kororgel komitéen, små og 
store givere og Drammen kom
mune. Tidligere kirkesjef Per 
Ottar  Johansen ble  takket med 
blomster for sitt bidrag til nybyg
gingen av orgler i Drammens 
kirker.

BAM
Foto denne siden: Bent A. Møller

Ungdomsgudstjeneste i Bragernes kirke
Lørdag 28. mars ble det arrangert ungdomsgudstjen
este i Bragernes kirke. I underkant av 100 mennesker 
hadde tatt veien til kirken denne lørdagskvelden. Både 
unge og litt eldre var tilstede, med de yngre i overvekt. 
Guds tjenesten var planlagt i samarbeid med de unge 
og hadde et klart ungdommelig preg. Dette sørget 
ikke minst Andreas Harket med band for. Sokneprest 
Kristin Fæhn var forrettende prest. Andreas Hegertun 
talte. Dette var en nyskapning i Bragernes kirke, som 
ganske sikkert vil bli videreført.

Biskop Lalila Riksaasen Dahl innviet kororgelet. Vigslings
ord: Jeg innvier dette orgel til Guds ære og til inspirasjon og 
oppbyggelse for menigheten – i Faderens og  Sønnens og den 
hellige Ånds navn. Amen

Innvielsen av kororgelet
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Høymesse med folkemusikk
Fengende folketoner fylte kirkeromet

Eiker Spellemannslag var invitert til å delta 
i gudstjenesten 29.mars.
I samspill med kantor Jørn Fevang, på 
orgelkrakken til det nye kororgelet, ble det 
et spennende innslag i gudstjenesten denne 
søndagen. De fremmøtte fikk et over-
raskende møte med  fengende folketoner 
i våpenhuset før gudstjenesten. Salmene 
denne søndagen var spesielt utvalgt med 
folketoner. Spellemannslaget deltok også 
med egne musikkinnslag med folkemusikk 
som klang fint i kirkeromet.  Alt i alt, en 
spennende gudstjeneste som er verd å 
gjenta. Stor takk til sokneprest Kristin 
Fæhn for planlegging og gjennomføring av 
denne gudstjenesten hvor hun også selv 
deltok aktivt i musikkinnslagene. 

Hvem har ikke hørt om soknepresten i Bragernes 
med den vakre sangstemmen og hennes tussefløyte? 
Kristin er medlem av Eiker Spellemannslag hvor hun ko-
bler av på fritiden med å spille på tussefløyte, blokk fløyte 
og irsk tinnfløyte. I en spennende forestilling på Eiker 
Scene i april måned, fremførte folkedansere fra Kongs-
berg og musikere fra Spellemannslaget historisk dans og 
musikk fra middelalderen til tusenårsskiftet. Kristin Fæhn 
medvirket på fløyte og hennes mann,  Anders Fongen 
på siter. Et utdrag av denne forestillingen skal framføres 
på Norsk Folkedansstemne i Seattle, USA i sommer. 
Bunaden ligger sikkert klar og vår sokneprest ønskes god 
tur til USA. 

Foto/tekst: Bjørg Evensen

Kan dere hjelpe oss med å skaffe litt mer barne- og 
ungdomsstoff til den neste utgaven av Kirkeposten? 
Da blir vi i redaksjonen glad. Vi vil nemlig at bladet 
vårt fra nå av skal bli mer barne- og ungdomsvennlig. 
Vi ønsker oss vitser, oppgaver, tegninger, leserinnlegg 
eller annet dere måtte ha på lager. Kom også gjerne 
med tips til temaer dere ønsker at vi skal ta opp. 
 Stoffet kan dere sende til: bandmoe@online.no

Barn og ungdom, se her!

Tegnet av Ellinor Briseid Rødland, 10 år.
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I forbindelse med den påbegynte utvendig rehabilitering av 
Bragernes kirke er det interessant å ta en titt på 75 år gamle 
bilder som er hentet ut fra et album. Et omfattende arbeid 
med tekking av det 64 meter høye kirkespiret ble utført av 
firma  Blikkenslager Schøne.

Arbeidet den gang ble utført uten mobilkraner og  moderne 
stillas. Arbeideskarene ble heist opp i høyden med hjelp 
av tau og taljer. Fra luken i spiret ut mot Bergstien er det 
festet jerntrinn helt opp til tårnets smijernkors. Tøffe ar-
beidskarer uten høydeskrekk benyttet denne adkomsten til 
arbeidsplassen høyt der oppe.
 
Byggekomitéen for Bragernes kirke var i stor tvil i året 1870 
vedrørende tekking av kirkespiret. Skulle det  benyttes jern 
eller kobber? Kobber var kostbart og mang lende erfaring 
med dette metallet var begrunnelsen til at jern ble benyttet. 
Arbeidet som ble utført viste seg ikke å være holdbart og 
derfor ble jernplatene skiftet ut med  kobber i 1933–1934. 
Prisen på dette arbeid ble kr. 40.000.- som var en betydelig 
sum den gang, men det utførte arbeid har vist seg å være 
holdbart. Tekking av kirkespiret står derfor i dag ikke på 
rehabiliterings prosjektets liste, som vår tidligere kirkesjef 
Per Ottar  Johansen styrer med sikker hånd.

Bjørg Evensen

Tre akrobater på toppen av kirkespiret. En 
arbeidsplass med fantastisk utsikt ut over byen.

En av gutta heiser seg 
opp i tårnet med hjelp 
av tau og taljer.

75 år siden kirkespiret ble trukket med kobber



VIGDE

08.02.2009 LEAH EMILIA HOFFMAN
08.02.2009 BENJAMIN FREDRIK RUUD
08.02.2009  LINNÉA BOLLERUD NICOLAISEN   

(Konnerud kirke)
08.02.2009 JØRGEN NIELSEN GLAD
08.02.2009 SARA LEONORA OLSEN HALS
15.02.2009 HERMAN ALEXANDER FJOGSTAD
15.02.2009 HENNIE ALICE HELGELAND
15.02.2009 JULIE WOLD (Eidsvåg krk)
22.02.2009 EMILIE OLSRUD WØLNER HEIMDAL
22.02.2009 MAJA LINNEA ROLFSRUD HELLE

01.03.2009 SOFIA SEVERINE ELLINGSEN
08.03.2009 MATHIAS HOLTA KIRKEVOLLEN
08.03.2009 CHRIS LEANDER LØVÅS
22.03.2009 SIMEN SYDTSKOW SKJULESTAD
22.03.2009 MAGNUS SYDTSKOW SKJULESTAD

VÅRE DÅPSBARN
22.03.2009 MALIN VILHELMSHAUGEN LUND (Frogner krk)
22.03.2009 JOHAN CHRISTIAN REITAN RØMCKE
29.03.2009 LUKAS MÅNSSON
29.03.2009 GRIM BAKKEN (Rollag stavkrk)
11.04.2009 IDA CHARLOTTE LIEN RØMCKE
19.04.2009 NILS SKOVBORG‑SVERRESON
26.04.2009 CHRISTIAN OLAFSEN
26.04.2009 ADA KRISTINE OCARES MOEN
26.04.2009 EMMA LOUISE HERMANSEN 
 SMEDHAUGEN
26.04.2009 ERIK EMIL HOLMEN

14.02.2009 LINDA BOLSTAD OG JOSTEIN LIND
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Fra venstre: Morten L. Strand, Helen Muttan, Kaye 
Westeng, Mary Owers, Revd. Jonathan Pearce, Linda 
Wyman og Tor Trydal.

representanter for vår vennskaps menighet 
i Great Totham besøkte  Drammen i  helgen 
rundt 17. mai. Her er de avbildet før hjem
reise 18. mai  sammen med medlemmer 
av utvalget for vennskapsmenigheter i 
Bragernes.

Kristin Fæhn og Jørn Fevang i fest antrekk på kirkebakken 
før gudstjenesten 17. mai.



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

Alt i rørleggerarbeid og sanitærutstyr - Baderomsmøbler
Oppvaskmaskiner - Vaskeromsutstyr

Tining - Rep. vannskader

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

EDUARD WERNER A/S

Din lokalbank i Drammen

Telefon: 03000
www.dnbnor.no

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

Revisjon – Skatt – Avgift
Økonomisk Rådgivning

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

www.ey.no

Drammen Fotklinikk
Rådhusgt. 18, 3015 Drammen

Telefon: 93 29 18 11

Marianne Båsum
Aut. fotterapeut

Sunne føtter er glade føtter!

Optika AS
Engene 16, 3015 Drammen

SYNSPRØVE – TIMEAVTALE
TLF.: 32 27 78 00

Briller - Kontaktlinser - Synsprøver

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

HOUSE OF

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgt 4, 32 89 89 50

Støtt våre annonsører. 
De Støtter oSS

Nedre Storgt. 5 – Tlf. 32 83 22 41

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

«Vi Kler Deg»

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

For 150. gang ble det holdt misjonsbasar i Drammen. Ivrige damer, og noen menn, hadde 

forberedt i lang tid.. 20. april kom åpningsdagen. Storsalen i Bragernes menighetshus ble fylt 

til siste stol. Dagens høydepunkt ble nådd da ordfører Tore Opdal Hansen åpnet basaren med 

en flott tale og hilsen fra Drammen kommune. En kulturell begivenhet, sa han.

Jubileet ble markert med en liten historisk utstilling, en video fra 1990 og T-skjorter med 

påskriften:Misjonsbasaren Drammen siden 1859.

Historikk

Det startet altså i 1859. Da gikk de sammen ”hedningemisjonen” og ”jødemisjonen”, som det 

het den gang. Det var vekkelse i Drammens-området i 1840-årene. Hans Nilsen Hauges 

tidligere virksomhet betydde mye for kristen virksomhet i distriktet.

 Så ble Konventikkelplakaten opphevet i 1842. Nå kunne også legmenn friere forkynne Guds 

ord. Dette førte til stor virksomhet i legmannsarbeidet i og utenfor kirken og det ble en 

oppblomstring av misjonsforeninger som holdt møter i bedehus eller i private hjem. 

Og en felles misjonsbasar ble et arrangement som innbrakte store summer til  misjonaliansen.

         

Misjonsbasaren 150 år

Solsetra Misjonssenter, som ligger ved Hagatjern i Nedre Eiker, eies og 
drives av Det Norske Misjonsselskap Region TeVeBu (Telemark–Vestfold–
Buskerud). Eiendommen, som var et lite småbruk, ble kjøpt i 1958 og 
tatt i bruk som leirsted sommeren 1959. Solsetra kan derfor i sommer 
feire sitt 50-års jubileum.

Markeringen vil foregå over 3 dager med forskjellige 
arrangement:
19. juni  kl. 18: Jubileumsfest for inviterte gjester.
20. juni  kl. 12: Nabolunsj. Hytte- og fastboende. Kl. 18: Jubelkveld 
med bl.a.: Oppstart ved  Torbjørn Pettersen. Karsten Isachsen taler om 
Gledens Gud. Jon Einar Hagen med venner underholder. Servering. 
21. juni  kl. 11: Stor familiegudstjeneste i samarbeid med Mjøndalen og Nedre Eiker menig heter. 
 Medvirkende: Pål Nag Aas/Roar Røgeberg/Jan Otto Eek, Nedre Eiker  Voksen Gospel. Jubileums gave. 
 Kirkekaffe. Orkidévandring.
Solsetrastyret og Jubileumskomitéen håper på stor oppslutning om denne  gledelige begiven heten. 
Solsetra har gjennom disse 50 årene fått bety mye for mange.

Vi ønsker derfor hjertelig velkommen til SOLSETRA «vår hjemlige misjonsstasjon»!  

Ordfører Tore O. Hansen åpnet misjonsbasaren. Basaren ble markert i gågaten.

Solsetra Misjonssenter 50 år 19.–21. juni 2009



Søndag 31. mai, Pinsedag
Kl.11.00: Høytidsmesse. Dåp og nattverd. Kirkens ansatte. 
Medlemmer av Bragernes kantori. 

Mandag 1. juni, 2. pinsedag
Kl. 18.00: Fredsgudstjeneste i Bragernes kirke. Prost Øys
tein Magelssen.

Søndag 7. juni – Skaperverkets dag. Treenighetssøndag
Kl. 11.00: NB! Utendørs høymesse på Skaperverkets 
dag. Nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn. Messing blåsere. 
Gudstjenesten finner sted nede ved elvebredden, i «atriet» 
nedenfor bryggeriet. Firbente venner er også hjertelig 
velkommen!

Søndag 14. juni, 2. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Høymesse under Halvorsens musikk festival. Dåp 
og nattverd. Prost Øystein Magelssen.

Søndag 21. juni, 3. søndag etter pinse 
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og Nattverd. Seniorprest Are 
Sandnes.

Søndag 28. juni, 4. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Seniorprest Are 
Sandnes.

Søndag 5. juli, 5. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Nattverd. Prost Øystein Magelssen. 
Innsettelse kapellan Per Erik Brodal. Kirkekaffe.

Søndag 12. juli, 6. søndag etter pinse
Kl.11.00: Høymesse. Dåp og Nattverd. Kapellan Per Erik 
Brodal.

Søndag 19. juli, 7. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og Nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn.

Søndag 26. juli, 8. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og Nattverd. Kapellan Per Erik 
Brodal.

Søndag 2. august, 9. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og Nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn.

Søndag 9. august, 10. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og Nattverd. Kapellan Per Erik 
Brodal.

Søndag 16. august, 11. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og Nattverd. Kapellan Per Erik 
Brodal.

Søndag 23. august, 12. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og Nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn.

Søndag 30. august, 13. søndag etter pinse
Kl.11: Gudstjeneste med presentasjon av konfirmantene. 
Kapellan Per Erik Brodal. 

Søndag 6. september, 14. søndag etter pinse 
– Diakoniens dag  
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn. Søndagsskole.

Velkommen til  kirke
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Skaperverkets og dyrenes dag 7. juni
Søndag 7. juni feirer vi alt Gud har gitt oss i våre omgivelser: 
naturen i alle sin prakt, dyrene, våre firbente venner, og alt 
som lever rundt oss.
Gudstjenesten den dagen vil bli holdt utendørs, ved bredden 
av Drammenselva. Nedenfor bryggeriet er det formet et lite 
atrium i terrenget ved elvebredden; der vil vi sette opp et 
lite alter og feire gudstjenesten. En messingblåsergruppe vil 
sørge for musikalsk følge. 

Gudstjenesten skjer i et samarbeid med Dyrebeskyttelsen 
Drammen og omegn. Vi håper mange vil være sammen med 
oss den dagen (kl.11.00) og ta med sine firbente venner!
Etter gudstjenesten kan vi ha kaffe i det grønne, som må 
medbringes av den enkelte!  Dersom det blir regn, blir 
gudstjenesten fortsatt utendørs, men ved hovedtrappen til 
Bragernes kirke.

Kristin Fæhn


