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Bragernes MenighetsBlad

Vi er inne i byens store jubileumsår, samtidig som Bragernes kirke er 140 år. 
Dette blir markert i denne og følgende utgaver av Kirkeposten.

Dagligliv ved gamle Bragernes kirke, Hellig Trefoldighets kirke rundt 1811. Da ble Bragernes og Strømsø slått 
sammen til kjøpstaden Drammen. Denne kirken lå nær det som nå heter Gamle kirkeplass. Tegning: Per Pihl

Bachs store messe i gudstjenesten 
3. april kl. 17.00, s. 4
Hva er skriftemål, s. 5
Vårens konfirmanter, s. 6

I dette nummer: Bragernes kirke er 140 år – 
mens Drammen feirer 200-årsjubiléet, s. 8–9
Tomasmesse, s. 10
Trosopplæring i Bragernes, s. 11
Konsertvåren i Bragernes, s. 12



Prost Øystein Magelssen
magelssen@drammen.kirken.no
tlf. arbeid 32 98 91 13

sokneprest kristin fæhn
fehn@drammen.kirken.no
Mobil: 92 26 23 83

Menighetspedagog 
eva Brekke voss 
voss@drammen.kirken.no
tlf. arbeid: 32 98 91 89
Mobil: 91 18 27 98

kirketjener 
Bent a. MØller
moller@drammen.kirken.no
tlf. arbeid: 32 98 91 88

kapellan Per erik Brodal
brodal@drammen.kirken.no
tlf. arbeid 32 98 91 82

kantor JØrn fevang
jfevang@drammen.kirkenr.no
Mobil: 97 56 67 62

kantor anders e. dahl
dahl@drammen.kirken.no
Privat tlf. 97 65 47 72

kantor 
Beate strØMMe fevang
bfevang@drammen.kirken.no
Mobil: 90 56 70 55

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

Bragernes menighet, Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Tlf. 32 98 91 80, telefaks 32 98 91 81.
Husk å ta en titt på nettsidene: www.drammen.kirken.no/bragernes
Menighetskontoret er betjent mandag til fredag kl. 10–13.

Café Album, 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 45 26 07 01.)

Kirkekontoret – Fellesrådets administrasjon
Bragernes torg 6, 3017 Drammen, tlf. 32 98 91 00. 
Åpent mandag – fredag 8–15, torsdag 8–17.

DEN NORSKE KIRKE
Bragernes menighet

Velkommen til gudstjenester og konserter i 
Bragernes kirke.

diakoniarbeider Chris Pender
pender@drammen.kirken.no
tlf. arbeid: 32 98 91 84
Mobil: 47 30 52 80

Tidebønner i
Bragernes kirke
Tirsdagskvarter
Hver tirsdag kl. 12.00 – 12.15 er 
det middagsbønn i kirken.

Morgenbønn
Hver onsdag kl. 8.15 – 8.30 er 
det morgenbønn i kirken. Noen 
ons dager utvides dette til en 
morgenmesse (med natt verd) og 
varer da noe lenger.

Alle er velkommen til å delta!

Takk til Oddvar kirketjener
Oddvar Tomta sluttet 31. januar i sin stilling som 
kirke tjener i Bragernes kirke. Han gikk da over i pen
sjonistenes rekker, men beholder fortsatt sitt 
oppdrag med internpost til kirkene i Drammen.
 Oddvar har vært fast ansatt som kirketjener 
siden 1. september 2008, men kjente godt til 
tjenesten da han startet opp, idet han kom fra 
et vikariat i samme stilling.
 Han har utført sitt arbeid med stor kjær
lighet til Bragernes kirke. Han har tatt imot 
kirkefolk og besøkende med varme og engasje
ment. 
 Takk, Oddvar, for din tjeneste for Bragernes 
menighet i Bragernes kirke!

Kristin Fæhn
Sokneprest

Kirkepostens lesere ønskes en god påskehøytid!

Menighetsstaben
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Til ettertanke – ved Per Erik K. Brodal, kapellan

Foto: Bent A. Møller

Lær av barna!
En gang disiplene kranglet om hvem av dem som 
var den største, kalte Jesus til seg et barn og sa til di
siplene: ”Uten at dere vender om og blir som barn, 
kommer dere ikke inn i himmelriket. Den som gjør 
seg selv liten som dette barnet, han er 
den største i himmelriket. Og den som 
tar imot et slikt lite barn i mitt navn, 
tar imot meg.”
Jeg lurer på hva disiplene tenkte da 
Jesus sa dette. 

Også flere andre ganger i evangeliene 
kan vi lese om at Jesus trekker frem 
barna som eksempel til etterfølgelse. 
Og han gjør det på en måte som var 
provoserende for den tiden han levde i, 
kanskje også for noen i dag? 

Hvilke egenskaper er det barna har, som gjør at 
Jesus trekker dem frem gang på gang som forbilder 
for oss som er voksne? Kan det være den tilliten 
og åpenheten som et lite barn i utgangspunktet er 
utstyrt med? Er det spontaniteten og krea tiviteten? 
Er det undringen og nysgjerrigheten? Er det 
bekymrings løsheten og rettferdighetssansen? Eller er 
det kanskje det at barna er ekte, hele og integrerte 
mennesker? Det blir kanskje bare spekula sjoner, 
men jeg tror svaret ligger i noe av dette.

Når vi nå er inne i en trosopplæringsreform i Den 
norske kirke og i Bragernes menighet, tror jeg det er 
viktig å ha med seg nettopp dette: at Jesus frem
stiller barnet som et forbilde. Trosopplæring kan 

derfor aldri bli å overføre kunnskap, 
gjøre barna mer modne, mer voksne. 
Trosopplæring kan aldri bli å lære 
barna å tro. Barnas tro er fullverdig 
som den er. Det trosopplæringen 
derimot skal være (slik jeg ser det) er 
en arena der vi sammen, både barn og 
voksne, deler og lærer av hverandre. 
Gud gir – vi deler. La oss slippe til 
barna på deres premisser.
 

Og da vil vi som voksne kanskje opp
leve at det nettopp er barna som har mest å lære 
oss. At barna kan åpne opp for oss deler av troens 
landskap som vi voksne har gjort så komplisert og 
vanskelig.  Barna kan se mye i troen på en helt an
nen og  enklere måte enn oss voksne – uten at det 
blir  banalt av den grunn, men snarere mer sant.

”Uten at dere vender om og blir som barn, kommer 
dere ikke inn i himmelriket.”

Ill. Sissel Walderhaug Schmidt

Be for Egypt

Vår koptiske vennskapskirke har hatt en vanskelig 
tid siden nyttår. Etter gudstjenesten nyttårsnatt 
eksploderte en bombe utenfor en kirke i Alexandria 
og drepte 23 kristne. Det oppskaket alle kristne over 
hele Egypt og gjorde dem engstelig for hva som ville 

skje under den koptiske julefeiringen uken etter. 
 Heldigvis skjedde det ingen angrep da. Ved mange 
kirker samlet det seg muslimer og slo sammen med 
politiet ring rundt kirken mens messen pågikk. En 
løfterik solidaritetshandling! Fra ”vårt bispedømme”, 
Naqada og Qus, meldes det om at det står bra til.

I skrivende stund skjer det dramatiske ting i Egypt. 
Folk protesterer mot regimet, og situasjonen er 
uoversiktlig. Selv om mange innen kirken innser at 
landet trenger politisk fornyelse og bifaller protes
tene, blir det store spørsmålet: Hvordan vil forhold
ene for kirken bli etter et eventuelt regimeskifte? Her 
er det mye usikkerhet.

Alle vi har snakket med de siste dagene, har ett 
 ønske: Pray for us! – Be for oss!
Be om en god utvikling i landet, og be om at kirken 
må få leve i fred med sine omgivelser! 

Tor Trydal
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Jørn Fevang i spissen for Bragernes kantori Foto: Bent A. Møller

Lukaspasjonen av Kjell Mørk Karlsen i Johan Halvorsen Musikkfest 19. mars kl. 13.00
Bragernes kirkes solistensemble er engasjert av Johan Halvorsen musikkfest til å framføre et nytt, stort verk 
for fastetiden: Lukaspasjonen av Kjell Mørk Karlsen. Verket er for kor, resitasjon og orgel.
 Verket er usedvanlig vakkert og dramatisk, og inneholder en spennende kombinasjon av kor, lesning og 
orgel. Kjell Mørk Karlsen er en av våre sentrale komponister, og han vil selv være til stede under konserten.
 Bragernes kirkes solistensemble holder høyt musikalsk nivå og består av Jorun Hermansen,  Marianne 
 Willumsen, Ingeborg Soot, Beate Strømme Fevang, Vidar Hellkås, Marcus Doni  Sudarsono, Kjartan Hverven og 
Einar Skalstad. Jørn Fevang diri gerer, Anders E. Dahl spiller orgel og Kristin Fæhn leser tekster. 

3. april blir en svært spesiell dag i Bragernes 
kirkes gudstjenestliv. Da skrives det kirke
historie både lokalt og nasjonalt: For aller 
første gang i Norge brukes Johann  Sebastian 
Bachs store messe i hmoll i en gudstjeneste. 
Verket er et av Bachs aller største, og det fram
føres nesten alltid som konsert fordi opp
førelsene er avhengig av billettinntekter. 

Bragernes kantori har lenge samlet penger til dette pro
sjektet slik at det kan realiseres i en guds tjeneste, som 
selvsagt har fri entré. Vi håper imidlertid på et usedvan
lig godt offer denne dagen!

Bachs messe er skrevet gjennom store deler av hans 
liv, og det siste året han levde gjorde han  verket ferdig. 
Han opplevde det aldri selv i sin helhet. Mange ser på 
dette verket som Bachs testamente til ettertiden.  Verket 
er stort anlagt for orkester, solister og kor. Dette er 

virkelig festmusikk. Høymessens faste ledd 
er byttet ut med tilsvarende ledd fra messen: 
Kyrie, gloria, credo, santus og agnus Dei. Vi 
får  oppleve enorme korpartier, arier, duetter, 
kvintettter og instrumentale partier. Solister er 
 Jorun Hermansen, Ebba Rydh, Vidar Hellkås, 
Håvard Stensvold og Marianne  Willumsen. 
Dirigent er Jørn Fevang.

Gjennom snart 25 år har Bragernes kantoris mange 
sang ere gjort en stor jobb med det kirkemusikalske  livet 
i Bragernes. Nå slår de virkelig på stortromma med 
 intense øvinger for å gi hmollmessen til alle!

Vi håper svært mange vil komme i kirken 3. april (merk. 
kl. 17.00) for å gi sangerne respons på alt  arbeidet og 
for virkelig å få oppleve dette fantastiske verket. Husk 
også muligheten til å gi en gave til prosjektet.

Jørn Fevang

Bachs store messe i gudstjenesten 3. april kl. 17.00
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Mange har hørt om skriftemål, og noen har sett 
den såkalte ”skriftestolen” når de har besøkt 
katolske kirker i utlandet. Men skrifte er ikke 
noe spesielt kun for Den katolske kirke. Det er 
en gave og en ordning som også den evangelisk 
lutherske kirke (Den norske kirke) har mulighet 
til å bruke. I vår kirke var skrifte målet faktisk – 
inntil 1907 – en obligatorisk ordning for alle som 
ønsket å gå til nattverd. Da denne ordningen ble 
opphevet, gikk bruk av skriftemålet sterkt tilbake. 

Skriftemål er den enkeltes syndsbekjennelse, 
med påfølgende syndstilgivelse (absolusjon) fra 
presten. Dette kan foregå som et privat skriftemål 
(enkeltskriftemål), der den  enkelte samtaler med 
presten om og bekjenner konkrete synder. Dette 
kan skje på menighetskontoret eller i kirken.
Så har vi ordningen med skriftemål under guds
tjenesten. Da er det en felles syndsbekjennelse 
– som ved høymessens innledning – som alle 
svarer Amen til. Deretter kommer de som ønsker 
det, fram og kneler på alterringen. Presten legger 
hånden på hodet til de knelende og tilsier hver 
og en tilgivelse for syndene. Til denne ordnin
gen hører også en kort tale ved presten, bønn og 
salmesang.

Skriftemålsgudstjeneste er lite i bruk i vår kirke, 
likedan enkeltskriftemålet. Når vi har tatt denne 
tradisjonen opp igjen i Bragernes kirke, så er det 
fordi denne siden hører med til det kristne liv 
og særlig som forberedelse i fastetiden, forut for 
påske.

Onsdag 9. mars er askeonsdag. Da begynner 
fastetiden, og det blir kveldsmesse kl. 20 med 
skriftemål og nattverd i Bragernes kirke.

Søndag 10. april kl.10.15 er det gudstjeneste 
med skriftemål i Bragernes kirke, før høymessen 
kl. 11. 

Skriftemålet er en mulighet for å lette sitt sinn og 
rense sin sjel!!

 Da bekjente jeg min synd for deg
 og dekket ikke over min skyld.
 Jeg sa: «Nå vil jeg bekjenne
 mine synder for Herren.»
 Og du tok bort min syndeskyld.
 
 (Davidsalme 32,5)

     Kristin Fæhn

Frivilligfest den 8. februar i menighetshuset
Nær 100 hadde takket ja til invitasjon fra staben i Bragernes. De fikk 
servert god mat, lett underholdning og festtale ved Per Arne Dahl. 
Mange blide ansikter og fornøyde smil vitnet om en vellykket fest. 
Stor takk til primus motor Chris Pender!

Alle foto: Bent A. Møller

Per Arne Dahl holdt en 
inspirerende og tanke
vekkende tale.

Kapellan Per Erik 
Brodal sørget for at 
alle fikk mat. Her er 
det jubilant Finn Hagby 
som serveres.

Sokneprest  Kristin Fæhn viste et av sine 
skjulte talenter.

5

Hva er skriftemål?
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VårEns KonfIrmantEr

Nå er det bare kort tid igjen av konfirmantåret for 
de 59 konfirmantene som begynte i høst. I løpet av 
månedene vi har hatt sammen har vi vært sammen 
om mange ulike aktiviteter og samlinger. I tillegg til 
de mer ordinære temasamlingene har vi vært på kon-
firmantweekend, hatt fortellerkveld i Bragernes kirke, 
deltatt på julemarked, gjennomført guds tjeneste 

på Menneskerettighetssøndagen, vært på nattcup i 
Drammenshallen og mye mer. Og litt gjenstår, blant 
annet påskevandring og samtalegudstjeneste, og 
ikke minst selve høydepunktet: konfirmasjonsguds-
tjenesten.

Det har vært fint å bli kjent med både konfir mantene 
og familiene deres. Jeg håper dere som er konfir-
manter gjennom månedene vi har hatt sammen, har 
fått oppleve at dere er en viktig del av kirken og 
Bragernes menighet. Jeg gleder meg til å se mer til 
dere i årene som kommer!

Jeg vil også benytte anledningen til å rette en stor 
takk til våre 10 ungdomsledere, foreldre og de øvrige 
frivillige som har bidratt til at vi har kunnet gjennom-
føre weekender og andre arrangementer for konfir-
mantene. 

I år har vi valgt å ha én konfirmasjonsgudstjeneste 
lørdag 7. mai i tillegg til de to konfirmasjonsguds-
tjenestene på søndag, noe som medfører at det er 
anledning for hver enkelt konfirmant å ha med seg 
flere venner og familiemedlemmer i kirken. Vi minner 
om at gudstjenestene er åpne for alle som ønsker å 
komme.

Under finner dere oversikt over hvilke konfirmanter 
som konfirmeres på de tre konfirmasjonsguds-
tjenestene.

Hilsen
Per Erik K. Brodal, konfirmantprest

Lørdag 7.mai kl.12.00
AMALIE HAUG AMUNDSEN
SANDRA HELEN HANSEN
THEA ENGER IVERSEN
NIKOLA BORGE JOHANSEN
SARA YTTREHUS LIPPERT
RENEE CELINE LUND
ANDREA RAAHOLT
ELISABETH A. WESSELTOFT
JOACHIM ANDREAS REITAN 
RØMCKE

Søndag 8.mai kl.11.00
RIKKE INGEBORG HENRIKSEN
MARIE LISLOTT
KINE LUNDE
LINN HELENA NILSEN
CATHRINE PEDERSEN
ELLA PETTERSEN
IDA MARIE DALEN STENBERG
TUVA TEIGLAND
MAREN TOLLEFSEN
EMILIE RUGLAND WILHELMSEN
EMILIE-MARGARETH NORDVIK 
WOLDSTAD
MARIANNE WÅGELSBY
METTE ZIMMERMANN

MARTE AABY
JULIA VICTORIA NOVAK AASHEIM
OSCAR WILHELM HOFF
HENRIK HILDE KITTELSEN
PEDER JOHAN LARSEN
AMUND LUND-KRISTENSEN
JØRGEN BERGUM MORTENSEN
MATS CHRISTOFFER NILSEN
KRISTOFFER KJÆRÅS TEIEN
BJØRN TORLEIV WAHL
MARIUS DEL POZO ØDEGÅRD

Søndag 8.mai kl.13.00
ANNA MARIE ABOURADOINE
ANNA ALEKSANDRA GRØNBORG 
AUBERT
SANNE BREMBO
ANDREA MOEN BRODERSEN
BETTINA BURUD
NICHOLINE SKOGMO HAGEN
MADELEN HEGRESTAD
HANNA ELISABETH HUNSTAD
SYLVIA HUSEVÅG
NINI BAKKE KRISTIANSEN
TIRIL HENNINEN LARSEN
MARTINE LAUPSTAD
KAJA LINDEM

NANNA WARSLA MEEN
NORA ØRPEN SIMONSEN
ANNA RYVÆNGE
JOHAN MØRCH ANDERSEN
PETTER HENNING THORSBYE 
ARNEBROTT
WALLEY CHEN
CHRISTOFFER TVETEN DRAGØY
STIAN GRETTON
KRISTOFFER HANSEN
ANDREAS HOVDEN
ANDERS MAURITZ JOHANSEN
ANDREAS THINGELSTAD 
JOHANSEN
ALEKSANDER KASPERSEN

Arkivfoto: Sveinung Bråthen

Ill.: Birgitte Kolbeinsen
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fasteaksjonen 2011
Konfirmantene og andre 
vil gå rundt med bøsser i 

Bragernes sokn
tirsdag 12. april. 10. – 12. april

KIRKENS NØDHJELPS FASTEAKSJON  2011

Takk for ditt bidrag

Benytt kontonummer 1594.22.87493 
Givertelefon 820 44 088 (200 kr) 
eller send SMS <KN100> til 2090 (100 kr) 

En verden uten fattigdom er mulig 
Det handler om rettferdighet

Støtt Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2011

Bragernes menighet og 
Norkirken Drammen 
jobber sammen om 
ungdom 13–18 år. 
Chill Out er en nyopp
startet ungdomsklubb 

som holdes utvalgte lørdager. Chill Out-kveldene 
begynner kl. 19.30 da ungdommer fra hele byen 
samles i Norkirken til en chill kveld med bra 
program, god stemning og fokus på Jesus. Du er 
hjertelig velkommen  lørdagene: 12.3, 26.3, 9.4. 
Flere datoer kommer.

KonfIrmant 2011/12?
Er du født i 1997 og enten vet at du skal bli konfirmert 
i Bragernes kirke eller lurer på om du  kanskje skal 
det? Da er du og dine foreldre/foresatte velkommen 
til informasjonsmøte tirsdag 24. mai kl. 20.00 – 21.00 
i Bragernes menighetshus. Det vil bli sendt ut brev 
i posten til alle registrerte medlemmer i Bragernes 
menig het født i 1997 i løpet av våren. I tillegg sender 
Tunsberg bispedømme ut brosjyren ”Konfirmant 
2012”.  Dersom du kjenner til noen som ikke bor i 
Bragernes menighet, men som ønsker å konfirmere 
seg i Bragernes kirke, er det fint om du viderefor
midler denne informasjonen.

Allerede nå ber vi dere holde av 10.–16. august 2011. 
Da skal vi reise på en ukes konfirmantleir. Her vil vi 
være innom mange av konfirmanttidens temaer i til
legg til mange andre aktiviteter. Og ikke minst: vi skal 
ha det moro sammen! Resten av året vil det være ca. 
én konfirmantsamling pr. måned frem til konfirma
sjonsdagen. Dette er en stor forandring fra opplegg vi 
har hatt tidligere år.

Konfirmasjonsgudstjenestene i 2012 vil være lørdag 12. 
mai kl. 12.00 og søndag 13. mai kl. 11.00 og 13.00.

Påmeldingsfrist: 3. juni 2011. Påmeldingen skjer på 
våre hjemmesider. Påmeldingen åpner først  etter at 
informasjonsbrevene er sendt ut i posten.

For mer informasjon, se: 
www.drammmen.kirken.no/bragernes og 
www.konfirmant.no 

Du er også velkommen til å komme innom Bragernes 
menighetskontor eller ta kontakt på  epost:
brodal@drammen.kirken.no eller tlf. 32 98 91 82.

Arkivfoto: Sveinung Bråthen

Glutenfritt nattverdbrød!
Da det ikke lenger er restriksjoner på kjøp av 
glutenfrie oblater/nattverdbrød, vil Bragernes 
kirke fra og med søndag 6. mars kun bruke 
glutenfrie oblater.
De som ikke tåler glu
ten, trenger fra da av 
ikke  lenger spesielt å be 
om det. Nå vil alle få det 
samme!

Kristin Fæhn, sokneprest

Velkommen til en spennende og  innholdsrik konfirmasjonstid!
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Bragernes kirke som er et selvfølgelig midtpunkt 
i bybildet kan i år feire 140-årsjubileum samtidig 
med 200-årsjubiléet for Drammen by

Kirken ble reist på Albumløkken etter den store bybran
nen i 1866, da fem tusen mennesker mistet sine hjem på 
Bragernes. Bybrannen satte et helt tidsskille i Drammens 

historie. Den eldste kirken på Bragernes var oppført 
på Gamle kirkeplass og innviet i året 1628. Kirkens 
offisielle navn var Hellig Trefoldighets kirke. Denne lille 
korskirken av tre fikk 
et nytt murt vesttårn 
i året 1699. Tårnet 
ble beholdt da det ble 
reist en ny kors kirke av 
tømmer på samme sted 
i 1708. Det var denne 
kirken som ble lagt i 
aske under den store 
bybrannen i 1866.
Da grunnforholdene 
var usikre på Gamle 
Kirkeplass, fant man 
tomt til oppføring av 
en ny kirke på Album
løkken som lå i aksen 
fra torget opp Kirke
gaten.

Grunnsteinen til alteret ble lagt ned den 21. mai 1870. Da 
ble det sunget en salme forfattet av presten Jørgen Moe: 
“Med Savn vi dypt har længtet mod Den stund som er 
oprunden, Da stenen, grunder Altrets Fod – O Herre, sign 
nu Stunden!”
I løpet av ett år ble den nye kirken reist. Inn vielsen ble 
feiret med høytidsgudstjeneste den 12. juli 1871, nøyak
tig på femårsdagen etter bybrannen.

Gjennom kirkens 140 år er det etter hvert blitt foretatt 
en rekke utbedringer og naturlig vedlikehold, både 
utvendig og innvendig. Slik kirken framstår i dag har vi 
fortsatt gleden av det store opp pussingsarbeidet som ble 
foretatt i året 1954, ledet av arkitekt Arnstein Arneberg. 
Kirkerommet fikk nye varme farger i interiøret, lysekro
nene ble byttet ut, og kirkebenkene fikk nye vanger som 
harmonerte bedre med kirkens gotiske stil. Side rommet, 
vigselkapellet, ble opprustet i 1942. Dette arbeid ble også 
ledet av arkitekt Arnstein Arneberg. Etter 50 år var det 
tid for en oppjustering av rommet som i noen år kun 
hadde blitt benyttet som oppbevaringsrom. Med en gave 
fra Lydia Lyches Fond og frivillig innsats, kunne igjen 
Vigselskapellet etter ett år tas i bruk i 1993 til bryllup, 
morgenmesser og mindre samlinger. Søndagsskolen har 
nå sitt faste tilhold her.

I 1975 ble tårnfoten kledd inn der hvor det opprinnelig 
var en åpen hovedinngang med buevelv til tre sider. 
En stor forbedring. Rommet ble innredet til våpenhus 
tilpasset kirkebygget.

Akterspeilet på kirkeskipet fra den gamle kirken. Maleren 
byttet om sifrene i årstallet 1669. Det skal være 1699, som vist 
på bilder av steintårnet.  

Foto av kirkens interiør da gasslysekronene var på plass seks 
år etter innvielsen.

Kirkens vigselskapell rundt 1996. Freskomaleriet i fondveggen 
er malt av kunstneren Edgar Parin d`Aulaire i juni 1926. 

Kirkeskipet som ble reddet fra 
kirke brannen i 1866, henger i dag i 
kirkerommet. Foto: BAM
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Utvendig rehabilitering av kirken ble ferdig til byens 
200-års jubileum
Våren 2008 ble det igangsatt en omfattende  op pussing av 
kirkebygget. Etter flere år med vannlekkasjer fra taket var 
det blant annet et stort behov for legging av nytt tak samt 
å lage nye tårn, kors og spir der hvor disse manglet eller 
måtte repareres. Det ble etterhvert et omfattende arbeid. 
Utvendige trapper er satt i stand og steinsetting foran 
kirken er sluttført. Bragernes kirke er nå godt i varetatt 
for den kommende generasjon og vi kan med glede feire 
vår vakre kirkes 140års jubileum.

Utsmykning og gaver til kirken
I løpet av 140 år har det blitt gitt en rekke gaver til 
kirken. Det er vanskelig å nevne alle, men vi kan lese i 
et jubileumshefte som prost Ingebrigt Dahle forfattet til 
kirkens 100årsjubileum i 1971:

“Drammens Sparebank bekostet altertavlen og et kirke
orgel. Medlem av byggekomitéen, Jacob Borch forærte en 
dåpsengel i marmor, utført av 
hans bror, billedhugger Chris
topher Borch. Glassmaleriene 
i kirkens kor ble skjenket av 
Theodor Thorne i året 1906. 
I anledning Drammen bys 
hundreårs jubileum i 1911 
fikk kirken fire billedhugger
arbeider i  marmor: Matteus, 
Markus, Peter og døperen 
Johannes. Skulpturene fikk sin 
plass i nisjer oppe på veggen i 
koret. Givere var: Konsul Bull 
Kiøsterud, Hulda Kiøsterud 
og overrettsakfører A. Juel. Da 
skulpturene var på plass, tok 
konsul Bull Kiøsterud initiativ 
til å skaffe glassmalerier til de 
store vinduene i kirkeskipet. 
Han fikk med seg mange 
av byens kjente navn til å 
bidra og i 1911 fikk malerne 
Oluf WoldThorne og Hans 
 Ødegaard oppdraget. De dro 
til Paris, Chartres og Reims og 
studerte glassmalerier der. I år 
1914 kunne utsmykningen i 8 
av de 10 vinduer innvies. Da det ikke var økonomi til å 
fullføre de gjenstående to vinduer kom de først på plass 
i 1932. Glassmaleriene av disse medaljongvinduene ble 
utført av Magnhild Haavardsholm (elev av Thorne).”

Kirkens orgel
Bragernes kirke fikk sitt første orgel i 1872, året  etter 
kirkens innvielse. Fasaden ble tegnet av kirkens arkitekt 

Ernst Norgrenn. Dette orgelet ble erstattet med et nytt i 
1929 med alle nye tekniske finesser. Med årene begynte 
orgelet å vise tegn på slitasje. I 1980 ble det gjennomført 
en omfattende reparasjon. Denne var ikke helt vellykket, 
og i 1993 ble det besluttet å anskaffe et helt nytt orgel. En 
storstilt kampanje ble igangsatt for å framskaffe midler 
til et nytt orgel, og ved en stor festguds tjeneste 29. no
vember 1998 ble det nye orgelet innviet.

Nytt kororgel
Fra 1992 har kirkekorene primært hatt plass på gulvet 
foran i kirken, og behovet for et mindre orgel til å lede 
sangen og til å akkompagnere  korene meldte seg. Etter 
mye planlegging og arbeid med å få prosjektet økono
misk mulig, ble et nytt orgel bygget i Danmark og mon
tert i kirken. Den høytidlige innvielsen av kororgelet ble 
foretatt av biskop Laila Riksaasen Dahl i gudstjenesten 
den 15. mars 2009. 

Statuen i våpenhuset
Statuen av apostelen Johannes 
ble donert til kirken i 1998. Det 
var arvingene etter dr. Gudbrand 
Moe, som bodde på Landfalløya, 
som ønsket å donere statuen 
til Bragernes kirke. Statuen er 
sannsynligvis den eneste bevarte 
gipsavstøpning av den originale 
klebersteinstatuen av Johannes 
som sto på Vestfronten på 
Nidaros domen. 

Klokkespillet i kirketårnet var en gave fra  utflyttede 
drammensere i forbindelse med byens 150-års 
 jubileum 
En innsamlingsaksjon til et klokkespill ble ledet av Knut 
Tvedt og Olav Ildal. Innvielsen av klokkespillet, som 
består av 35 klokker, fant sted ved en høytidsgudstjeneste 
18. juni 1961. I anledning byens 200 års jubileum er det 
kompo nert en melodi spesielt for klokkespillet. Den lød 
utover byen for første gang ved innledningen av jubile
umsåret, nyttårsaften kl. 24.00. 

Bjørg Evensen

Døperen Johannes

Foto denne side: Bent A. Møller

Program for feiring av 
kirkens bursdag 12. juli:
Musikkandakt kl. 18.00.
Servering av bløtkake og kaffe.
Åpning av en kirkeutstilling
i orgelrommet. Fullstendig 
 program for kirkejubiléet blir 
presen tert i neste utgivelse 
av Kirkeposten.



Tomasmesser i Bragernes kirke 
Tomasmesse er en annerledes gudstjeneste for deg som er 
søkende, – deg som er tvilende, og deg som er mer sikker på 
din tro.

Tomasmessen er preget av mye sang og bønn. Ofte er 
det med solister 
som synger eller 
spiller.  Prekenen 
er erstattet med 
“Tomastanker”. 
En person deler 
noen ærlige tanker 
om sin egen tros 
historie.

Rundt om i kirk
erommet er det 
bønnestasjoner 
hvor du kan tenne 
lys, skrive en 
bønnelapp eller få forbønn. Tomasmessen avsluttes med 
nattverd. 

Tomas tvileren 
Navnet på denne gudstjenesten har sammenheng med en 
av disiplene til Jesus, Tomas, som ikke trodde på at Jesus var 
stått opp fra de døde før han selv fikk se ham og kjenne på 
ham. 

Tomasmessekomitéen, Bragernes menighet

Vi har tidligere hatt Tomas messer 
i Bragernes. Nå hadde vi lyst
til å tilby det igjen. 
Velkommen! 

Søndager kl 19.00 i Bragernes 
Kirke: 20. februar og 15. mai.

Se program for messene i avisa 
og nettsidene til Bragernes! 

Tomas tvileren, av Caravaggio

Ta med deg en bekjent 
og kom til Tomasmesse! 
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Kvinnenes internasjonale bønnedag
I solidaritet med kvinner over hele verden samles vi 
til bønn i Bragernes menighets hus fredag 4. mars kl. 
11.30. 
Kvinnenes internasjonale bønne
dag ble startet av en kvinne i 
USA i 1887. I Norge startet slike 
samlinger i  slutten av 1920årene. 
Bakgrunnen var nøden hun så blant 
immigranter og etterkommere av 
slaver. Kvinner fra ulike kirkesa
mfunn samlet seg om en felles 
bønnedag for disse. Tre år etter 
ble det satt fokus på de globale utfordringene, og nå 
samles kristne kvinner over hele verden i bønn hvert 
år. Årets program kommer fra Chile. Det chilenske 
samfunn har gjennomgått store endringer de siste 30 
år, både politisk, økonomisk og sosialt. Selv om mye 
har vært til det bedre, har kvinners rolle i samfun
net i stor grad blitt neglisjert og både familie vold og 

samlivsbrudd har blitt vanligere. Kvinnene i Chile er 
de  sentrale kulturbærerne, – som gir verdier videre 
til sine barn. I hele 32% av familiene er kvinner ene

forsørgere, uten et sosialt sikker
hetsnett eller ansvarliggjøring av 
fedrene. Tema for årets samling er: 
”HVOR MANGE BRØD HAR DERE?” 
Det blir andakt ved sokneprest 
Anne Grete Listrøm, sang og bønn. 
Kollekten som samles inn, går 
til Bibel selskapets bibelmisjons
arbeid. Lunsj serveres rett etter 

gudstjenesten. Håper mange både kvinner og menn 
blir med oss på denne viktig dag.
Alle er velkommen!

Hilsen fra representanter for de forsjellige menig
heter og frikirker.

Kaye Westeng
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Ill.: Ingela Peterson

Ill.: Elisabeth Moseng

trosopplæring i Bragernes

gud gir – Vi deler
Det er torsdag ettermiddag og klokka nærmer seg 17. 
Inn døra i Bragernes kirke går og danser små jenter. De 
skyn der seg frem midtgangen til pianoet som er satt 
frem. Og der blir de møtt av et blidt: “Hei, jenter!” Og sva
rene kommer raskt: “Hei,  Beate!” Jentene finner plass
ene sine og oppvarmingen starter. Flere av foreldrene har 
satt seg på benkene bak i kirken og følger stolt med. Det 
er kor øvelse i jenteaspirantkoret. De øver til et syngespill 
de skal fremføre i familiegudstjenesten til søndag. Det er 
trosopplæring i Bragernes menighet.

Gjennom trosopplæringsre
formen i Den norske kirke 
er det for alvor satt fokus på 
barn og unge på alle nivåer 
fra sentral kirkeledelse og 
ned til lokalmenighetene. 
Og det skulle bare mangle! 
Sentralt er det utarbeidet en 
plan for trosopplæringen i 
Den norske kirke som skal 
sikre et tilbud til alle døpte 
medlemmer fra 0 til 18 år 
en systematisk og sammenhengende trosopp læring. 
Formålet er å styrke den kristne tro, gi kjenn skap til den 
treenige Gud, bidra til kristen livstolkning og livsmestring 
og utfordre til engasjement i kirke og samfunnsliv. Det 
er mange og store ord. Men så handler det jo også om 
store ting. Det handler om at hver og en får kjennskap 
til den store gaven de har fått i dåpen. Det handler om å 
få et eierforhold til troen, til kirken og menigheten. Det 
handler om å gi våre barn og unge en viktig ballast i møte 
med det mangfoldige livet som ligger foran dem. Det 
handler om å opp leve seg sett og elsket av den treenige 
Gud. Intet mindre.

Høsten 2010 vedtok menighetene i Drammen en felles 
rammeplan for trosopplæringen i  Drammen prosti. 
Den planen sier noe om hva som skal finnes som et 
minimum av tiltak i alle menigheter, og kommer med 
forslag til øvrige anbefalte tiltak. Det legges også opp 
til samarbeid på tvers av menig hetene. Så skjedde det 
gledelige rett før jul, at Drammen prosti ble tildelt midler 
til trosopplæring (midler som bevilges av staten og som 
fordeles av bispedømmet). Helt konkret betyr dette at 
det i løpet av våren og sommeren vil bli lyst ut stillinger 
som tros opplærere i menighetene i Drammen. Bragernes 
menighet er forespeilet midler til en 50% stilling. I tillegg 
har menighetsrådet vedtatt å fullfinansiere denne still
ingen, slik at vi i løpet av sommeren kan få på plass en 
trosopplærer i 100% stilling. Dette er virkelig gledelig, og 
kommer til å bli en berikelse både for stab og menighet. 
Og ikke minst vil det gjenspeile seg i flere tiltak for barn 
og unge i menigheten. 

Et trosopplæringsutvalg i menigheten, bestående av 
ansatte og frivillige, skal nå utarbeide en egen tros

opplæringsplan for Bragernes menighet, med konkrete 
tiltak for de ulike aldersgruppene. Både tiltak som går 
over kort tid (som 4årsklubb og utdeling av bok) og tiltak 
som man kan delta i over lengre tid (søndags skole, klubb 
osv.).

Trosopplæring er ikke noe nytt. Vi holder allerede på med 
masse trosopplæring i menigheten: kor, søndagsskole, 
kirkeskole, 4årsklubb, konfirmanter, ledertrening og 
mye mer. Det nye er at det skal være et tilbud til hele 
aldersgruppen mellom 0 og 18 år. Den nye trosopplær
erstillingen – og en forhåpentligvis stor innsats fra frivil
lige i menigheten – kan sørge for at vi videreutvikler det 
vi allerede har i gang, samtidig som vi starter med nye 
tilbud. Dette er vi allerede i gang med. Bare nå i vinter er 
to nye tilbud etablert: Lys Våken, et spennende opplegg 
for 11åringer med overnatting i kirken. ChillOut, en ung
domsklubb som er startet i samarbeid med Norkirken.

Jeg tror at en fornyet og styrket trosopplæring i 
Bragernes menighet vil være en berikelse både for den 
enkelte deltaker i de ulike tiltakene og for menigheten 
som helhet. Trosopplæringen er ingen enveiskommu
nikasjon fra arrangør til deltaker, fra voksen til barn og 
unge. Trosopplæringen er en arena der vi sammen kan 
undre oss over de store mysteriene: livet, Gud og hans 
kjærlighet til oss. Sammen kan vi hjelpe hverandre med å 
se nye sider ved disse mysteriene. 

Gud gir – vi deler. I dette perspektivet er vi alle mottakere, 
uavhengig av alder, funksjonsevne og kompetanse. Og 
i dette perspektivet har vi alle noe å bidra med. Og som 
nevnt tidligere, er vi også her helt avhengig av frivil
lige krefter for å lykkes. Så om du kunne tenke deg å 
bidra på en eller annen måte: ta kontakt! Barn og unge i 
Bragernes menighet trenger deg!

Så til sist en liten drøm: Tenk om vi kunne ha en rekke 
ulike arenaer i Bragernes menighet, der hver enkelt 
finner sin plass, både store og små. Og når vi kommer 
til søndagens gudstjeneste samles vi i kirken for å feire 
gudstjeneste sammen. En 
salig blanding på tvers av 
generasjoner, funksjonsevne 
og kulturelle, interessemes
sige, økonomiske og etniske 
skillelinjer. Et mylder av ulike 
mennesker som samles om 
noe vi har felles: vi tilhører 
kirken, vi tilhører Gud og vi er 
elsket av Gud.

Familiegudstjenesten er ferdig. Jenteaspirantkoret 
har fremført syngespillet Skapelsen, til stor begei
string for både stolte foreldre, prest og øvrige guds
tjenestedeltakere. Mens jeg henger fra meg prestekjolen 
i sakristiet, tenker jeg at jammen så jeg nye sider ved 
skapelsen i dag. Mangfoldet, Guds skaperglede... Og slik 
kunne jeg fortsatt. Og dette er ting jeg aldri kunne lært 
meg ved hjelp av store teologiske bøker og teorier. Men 
jentene i koret lærte meg det...

Per Erik Brodal
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musicalen “sound of music”
Jentekoret og Ungdomskoret framfører Sound of 
Music i Harmoniens konsertsal lørdag 9. april 
med 2 forestillinger; kl.15.30 og 18.00. Marianne 
 Willumsen er regissør, Frøydis Grorud medvirker 
på fløyte og saksofon. Anders Eidsten Dahl, piano. 
Mange av jentene kommer til å ha solist-roller 
som bl.a. de 7 barna i von Trapp familien, nonner 
i klosteret, Maria m.m. Beate Strømme Fevang er 
dirigent. Billetter v. inng.: kr.175,-/100,-.

torsdagskvelder kl. 
19.00 i Landfalløya 
kapell
17. mars, 14. april og 
19. mai.

Vårens konserter
Fredag 4. mars kl. 19.00. Orgelkonsert med presen
tasjon av Bragernes kirkes to orgler. Ved Jørn Fevang 
og Anders Eidsten Dahl. Konserten arrangeres i 
samarbeid med det Norske  Orgel  sel skap. Fri entré.
 
Lørdag 5. mars kl. 13.00. Orgelhalvtime ved  Øystein 
Skullerud. Musikk av Lindberg og Eben. Fri entré.
 
Lørdag 12. mars kl. 13.00. Orgelhalvtime ved Abram 
Bezuijen. Musikk av J. S. Bach. Fri entré.
 
Lørdag 19. mars kl. 13.00. Johan Halvorsen musik
kfest. Lukaspasjonen av Kjell Mørk Karlsen. 
Bragernes Kirkes Solistensemble, dir Jørn Fevang. 
Anders Eidsten Dahl, sokneprest Kristin Fæhn, 
 tekster. Billetter ved inngangen.
 
Søndag 20. mars kl. 19.30. Johan  Halvorsen 

musikk fest. 
Avslutnings
konsert ved 
Ole Edvard 
 Antonsen i sam
spill med Johan 
 Halvorsen 
festival
ensemble og 
Anders Eidsten 
Dahl, orgel. 
Billetter ved 
inngangen 
konsertdagen, 
forhåndssalg av 
billetter i Dram
mens teater.
 

Lørdag 26. mars kl. 13.00. Orgelhalvtime ved Gunnar 
PettersenØverleir. Musikk av J.S. Bach, L. Vierne og 
M. Durfle. Fri entré.
 
Søndag 3. april kl. 17.00. (Merk tiden!) J. S. Bachs 
messe i hmoll framføres som gudstjeneste. 
Bragernes kantori, sammensatt orkester, solistene 
Ebba Rydh, Vidar Helkaas, Jorun Hermansen. Dir. 
Jørn Fevang. Fri entré.
 
Lørdag 9. april kl. 13.00. Orgelhalvtime ved Galina 
 Trintsoukova. Musikk av D. Buxtehude, J. Brahms og 
C. Franck. Fri entré.
 
Søndag 10. april Kl. 18.00. Konsert med Lier 
Kammer kor, Tønsbergkoret, Vestfold ungdoms
strykeorkester og solister. Kveldens hovedverk: 
 Gloria av Vivaldi. Egne konsert avdelinger med 
orkesteret og korene. Bill.pris: 200,/150,.

Lørdag 16. april kl. 13.00. Yngve Sporild Breievne. 
Musikk av Bach, Kvandal, Hindemith og Sløgedal. 
Fri entré.

Lørdag 30. april kl. 13.00. Orgelkonsert ved 
Mark Oppstad. Musikk av Bach, Gibbons, Stanley, 
 Mendelssohn, Guilmant, Duruflé. Fri entré.

Lørdag 28. mai kl. 18.00. Bragernes kirke
Requiem av Giuseppe Verdi. Drammen Symfoni
orkester Nittedal Bygdekor. Dirigent: Gjermund 
Bjørklund. Billetter kr. 200,.

maria Budskapsdag 27. mars
kl. 12.00 (nB. merk tiden)
Ung kirkesang arrangerer videreutdanning i 
barnekorledelse. Dette er et prosjektbasert 
studium over 3 semestere. Denne helgen er de 
i Drammen med seminar i Bragernes. Det er 20 
studenter som går på studiet, studenter som til 
daglig er kantorer og dirigenter rundt omkring i 
Norge. Gjestedirigent Bo Johansson fra Sverige 
dirigerer jentekoret og ungdomskoret med 
studentene som observatører. I gudstjenesten 
på søndagen vil både studentene, jentekoret og 
ungdomskoret synge. Det blir mye flott korsang i 
gudstjenesten som denne dagen begynner
kl. 12.00.
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14.11.2010 BJØRN MAANUM WELL
14.11.2010 IVER HANSEN
14.11.2010 ALEKSANDER EIKE
14.11.2010 EVEN FRØSLIE SVENDSEN
14.11.2010  WILLIAM EKHOLDT THORESEN, 

VESTFOSSEN KIRKE
21.11.2010  SELMA SOLHEIM RODRIGUES, 

STRØMSGODSET KIRKE
21.11.2010  MAGNUS ALEKSANDER UTSTØL 

REINSBO,  
STRØMSGODSET KIRKE

21.11.2010 TYR HOEL
28.11.2010 PATRICK FRANCIS LAILEY, TANGEN KIRKE
28.11.2010 KAJA ENGEBRETSEN
28.11.2010 CATHRINE BAKKEN
05.12.2010 EMILIE NORBERG HVILA, TRANBY KIRKE
19.12.2010 FILIP AUVI-LYNGAR
19.12.2010 PERNILLE SOPHIE CHRISTENSEN WIUM
26.12.2010 LISA AMATHEA ANDERSEN
16.01.2011 EMMA VICTORIA LANDSTAD-STENSETH
23.01.2011 NORA MARIE NYGÅRD

VÅRE DÅPSBARN
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CD-plateopptak Bragernes kirke
Kirkeposten besøkte Bragernes kirke i november 
for å overvære plateinnspilling: Anders Eidsten 
Dahl spiller inn CD med orgelverker av Brahms. 
Plate selskapet heter Lawo og produsent er Vegard 
Landaas. Besøket ga oss et innblikk i noe av arbeidet 
som ligger bak en CDutgivelse. Selve innspillingen 
krever mange repetisjoner, men utøverens innøving 
av verkene er nok det som krever aller mest tid og 
krefter. 
Brahms lød vakkert i kirken denne dagen. CDen vil 
by på musikk som ikke er så mye spilt.

Bent A. Møller

Musiker og produsent vurderer ett av mange opptak denne 
dagen. Foto: Bent A. Møller

PåSKeeGGeT 2011
Tradisjon tro blir det en stor ”happening” i Bragernes 
menighetshus på påskeaften også i år. Diakoni
arbeider Chris Pender forteller at mye av planleggin
gen nå er gjort. Dette er et tilbud til alle dem som er 
hjemme i Drammen i påsken. 

Navnene som skal stå på 
plakaten i år er sanger
inne Cecilie Schilling 
og kåsør Per Anders 
 Nordengen. Med disse 
to meget dyktige gjester 
tilstede er vi garantert en 
uforglemmelig ettermid
dagsstund i menighets
huset. Sett av datoen allerede nå. Det blir server
ing, utlodning, allsang og lesning av påsketekst. 
 Påskeegget varer fra kl. 12.00 – 14.30 og koster
kr 80, i inngangs penger. Vel møtt!Ny kirketjener!

Velkommen til Bent A. Møller som ny kirketjener i 
Bragernes kirke! Han er engasjert i tjenesten fram 
til 1. oktober. Vi ønsker velkommen i staben, og 
ønsker lykke til i en viktig og spennende stilling!

Kristin Fæhn, sokneprest



Sandvollen 26, 3058 Solbergmoen
Telefon 32 83 31 59

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

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

Eiendomsmeglere MNEF

Konfirmant- og
familiefotografen

fotografmester
Knut Hoftun Knudsen

N.Storg. 20, 3015 Drammen (tidl. «Gjerde»)
Tlf. 32 83 21 07

Bok & Media
KRISTELIG BOKHANDEL

V i  h a r  g o d t  u t v a l g  i  g a v e r  t i l
k o n f i r m a n t e r ,  b i b l e r  o g  s a l m e b ø k e r

Haugesgate 17 • 3019 Drammen • Tlf.: 32 83 52 95
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fELLEsmIDDagEr
Fellesmiddagene i våres er satt opp til 
10. april og 29. mai. Alle er velkomne, 
og for å kunne beregne mat trenger 
vi påmelding, senest fredagen før. 
påmelding skjer til tom georg, tlf. 
48122105 eller elinstu@online.no. 
Send en melding til Tom Georg hvis du 
ønsker å få en påminnelse om datoene 
på SMS når det nærmer seg. Vi spleiser 
på kostnadene. Fellesmiddagene er 
et ufomelt treff der alle er velkomne, 
gammel og ung. Vi spiser middag 
sammen og har det hyggelig. Vi starter 
klokken 16 og avslutter klokken 19.

Elin

Familen Pedersen/Stubberud lager nesten 
hvert år et stort pepperkakehus og i år ble 
det kirken. Det er Jørn som fotograferer, 
måler og tegner + skjærer ut former og 
deig. Resten av familien baker, limer, 
pynter og heier. I år måtte vi også ha en 
støttekonstruksjon inni, – og den lagde 
Markus i lego. Kirken ble 97 cm høy, 85 cm 
lang og er bygd i målestokk 1:50. Det gikk 
med 1 kilo sukkertøy til blyglassvinduene, 
to kg smørbukkaramell til å lime + svært 
mange kilo pepperkakedeig + svært mange 
hyggelige timer der familien bakte sammen.

:) Elin Stubberud

Dato taler organist  

10.4 Sigmund Ruud Marit Bøe 

17.4 Asle Kristiansen Trond Martens  

1.5 Ole K. Karlsen Jan O. Walding  

8.5 Gunvor Kreken Randi Myhra 

15.5 Simon Høimyr Jon Th. Hansen  

22.5 Per Erik K. Brodal Egil Vedal  

29.5 Magnus P. Kjellin Ole K. Karlsen

5.6 Maia Koren  Ingvild K. Malmbekk  

  (Tangen menighet) 

13.6 Jon Jørgensen Kirsten Nilsen 

 (2. Pinsedag)

Hvis du trenger en pust i bakken på den travleste dag 
i året kan vi meddele at Café Album holder åpent på 
17. mai fra kl. 10 – 14. Her blir det 
servering av mat, kaffe, brus osv. Og 
husk – Café Album er åpen for alle, 
både store og små.

program
4. mars Formiddagstreff. Merk! 
Ingen formiddags treff i dag pga. at det er Kvinnenes 
Internasjonale bønne dag med samling i Bragernes 
menighetshus kl. 11.30.
11. mars Hyggebingo   
18. mars Formiddagstreff. Per L. Andersen og 
venner underholder.  

25. mars Hyggebingo   
1. april Formiddagstreff. Besøk av Per Erik  Brodal. 
8. april Hyggebingo   
15. april Formiddagstreff. Nils Johan Rønniksen –  
 ”Jordomseilingen med seilbåten Ho-ho fra   
 Drammen”.  
29. april Hyggebingo   
6. mai Formiddagstreff. Besøk av 
 Hjelpemiddelsentralen.
13. mai Hyggebingo   
20. mai Formiddagstreff. Besøk av Hagelaget v/  
 Hilde Eriksen. 
3. juni Sommertur
17. juni Grillfest ute i hagen

café album

Andakter i Sportskapellet ved 
Tverken våren 2011 
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Velkommen til  k irke!

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

Påskeaften, 23. april
Kl. 23.00. Påskenattsmesse. Menighetens prester og kantor 
Jørn Fevang.

Påskedag 24. april   
Kl. 8.00. Påskemorgen ved Åspaviljongen, med 
Frelsesarmeens hornorkester
Kl. 11.00. Høytidsmesse. Dåp og nattverd. Kirkens  ansatte. 
Bragernes kantori. 

2. påskedag, mandag 25. april
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn og kantor Anders Eidsten Dahl.

Søndag 1. mai, 1.s.e. påske  
Kl. 11.00. Familiegudstjeneste. Dåp. Sokneprest Kristin Fæhn og 
kantor Jørn Fevang.

Mandag 2. mai
Kl. 18.00. Samtalegudstjeneste. Kapellan Per Erik Brodal og 
kantor Jørn Fevang.

Lørdag 7. mai
Kl. 12.00. Konfirmasjon. Kapellan Per Erik Brodal og sokneprest 
Kristin Fæhn.

Søndag 8. mai, 2.s.e. påske  
Kl. 11.00 og 13.00. Konfirmasjon. Kapellan Per Erik  Brodal, 
sokneprest Kristin Fæhn og kantor Anders Eidsten Dahl. 
Bragernes kirkes Ungdomskor, Beate Strømme Fevang

Landfalløya kapell kl.11.00. Høymesse. Prest Tor Trydal og 
organist Frieda Rojahn.

Søndag 15. mai, 3.s.e. påske – St Hallvard-dagen
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn 
og kantor Jørn Fevang. Medl. Bragernes kantori.  
Kl. 19.00. Tomasmesse. Sokneprest Kristin Fæhn.

Tirsdag 17. mai, Grunnlovsdag
Ca. kl. 11.30. Gudstjeneste. Prost Øystein Magelssen og kantor 
Jørn Fevang. Mannskoret Barden. Solist: Sverre Moe. 

Søndag 22. mai, 4.s.e. påske
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein Magelssen 
og kantor Beate S. Fevang. Medl Bragernes kantori.   

Søndag 29. mai, 5.s.e. påske
Kl. 11.00. Folkemusikkmesse. Nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn og kantor Anders Eidsten Dahl. Eiker Spellemanns lag og 
folkedansere.

Torsdag 2. juni, Kristi himmelfartsdag
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik Brodal 
og kantor Jørn Fevang.

Søndag 5. juni, 6.s.e. påske, Skaperverkets dag og dyrenes dag
Kl. 11.00. Høymesse på elvebredden. Dåp og nattverd. 
Sokneprest Kristin Fæhn.

Søndag 6. mars, Fastelavnssøndag
Kl.11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein Magelssen 
og kantorene Jørn Fevang og Anders Eidsten Dahl. Bragernes 
kirkes Solistensemble.

Landfalløya kapell kl. 19.00. Kveldsmesse med musikk fra 
Taizé. Sokneprest Kristin Fæhn og organist Ole  Kristian 
Karlsen.

Onsdag 9. mars, Askeonsdag
Kl. 20.00. Kveldsmesse og skriftemål. Nattverd. Bragernes 
kantori. Kapellan Per Erik Brodal.

Søndag 13. mars, 1. s. i faste
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik 
Brodal og kantor Beate Strømme Fevang. Medl. av Bragernes 
kantori.  

Søndag 20. mars, 2. s. i faste 
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn. Åpning av Misjonsbasaren. Bragernes kirkes guttekor, 
Bragernes barokk, kantorene Jørn Fevang og Anders Eidsten 
Dahl.

Søndag 27. mars, Maria Budskapsdag 
Merk tiden: kl. 12.00. 
Kl. 12.00. Familiemesse. Dåp og nattverd. Bragernes kirkes 
jentekor og Ungdomskor, dir Beate S. Fevang, gjestedirigent 
Bo Johansson. Prost Øystein Magelssen og kantor Anders 
Eidsten Dahl. Kirkekaffe og menighets møte.

Søndag 3. april. Merk tiden: Kl. 17.00. 4. s. i faste 
Kl. 17.00. Høymesse. Bachs hmollmesse. Bragernes kantori 
med orkester og solister. Kantor Jørn Fevang. Nattverd. 
Kapellan Per Erik Brodal og sokneprest Kristin Fæhn.

Søndag 10. april, 5. s. i faste 
Kl.10.15. Skriftemål i kapellet. Prost Øystein  Magelssen 
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein 
 Magelssen og kantor Jørn Fevang. Medl. Bragernes kantori. 
Landsmøte Kirkens SOS deltar.

Påsken i Bragernes
Søndag 17. april, Palmesøndag
Kl. 11.00. Økumenisk gudstjeneste med palme prosesjon. 
Sokneprest Kristin Fæhn og pater Janusz Fura. Oppmøte ved 
St. Laurentius katolske kirke kl. 11.00. 

Skjærtorsdag, 21. april
Kl. 18.00. Skjærtorsdagsmesse med aftenmåltid. Medlemmer 
av Bragernes kirkes solistensemble. Sokneprest Kristin Fæhn 
og kantorene Beate Strømme Fevang og Jørn Fevang. 

Landfalløya kapell kl.11.00. Skjærtorsdagsmesse. Sokneprest 
Kristin Fæhn og organist Frieda Rojahn.

Langfredag, 22. april
Orgelmeditasjon fra kl. 14.30 
Kl. 15.00. Pasjonsgudstjeneste. Kapellan Per Erik Brodal.
Bragernes kirkes solistensemble. 


