
Vi gratulerer Drammen med 200-årsjubiléet
og Bragernes kirke med 140 år!

Drammenssangen  
Hvor Drammenselven iler
frem mot fjordens brede fang,
Se vår by så fagert smiler.
Den vi vie vil vår sang
Her vi føler vi har hjemme,
Her hvor far og mor har stridt,
Her vi skal vårt virke fremme,
Her vårt hjerte banker fritt.

Og hus og gård seg speiler
i den blanke elv og fjord,
og hver damper, båt og seiler
har en hilsen med om bord.
Og fra strev på bruk og brygge
går der vei til våre hjem,
som de ligger lunt og trygge
under skogens bryn og brem.

I tro og rettferd styrke
blev ditt valgsprog første stund.
Det gav signet hverdagsyrke
langsmed strand og bro og sund.
Kraft det gav til mann og kvinne
efter nød og savn og brand.
Det skal trygge alle sinde
om vår by fra ås til strand.

Tekst: Sigurd Folkestad Melodi: Rasmus Sandvik
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Tidlig morgen 17. mai. Flaggene er heist, men det er ennå en stund til gatene fylles av mennesker.  Foto: Bent A. Møller
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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!

SoMMeråpen kirke
Kirken vil være åpen fra kl. 12–15, mandag til fredag fra 
 mandag 11.7 til fredag 12.8.

Kirkepostens lesere ønskes en riktig god sommer!

Menighetsstaben

eT BegivenheTSrikT år
2011 er et år med mange og store begivenheter i byen og  i 
Bragernes. 19. juni er byens store jubileumsdag med mange 
arrangementer i sentrum. Da blir det også festgudstjeneste 
i Bragernes kirke. 12. juli feires 140-årsdagen for innvielsen 
av Bragernes kirke med musikkandakt og bløtkake. Da åpnes 
også en kirkeutstilling i kirkens sakristi. Utover høsten blir det 
flere arrangementer i anledning jubileumsåret. Jubileums året 
avrundes med bispevisitas i Bragernes fra 23.11 til 27.11. Se 
fullstendig jubileumsprogram på side 6.

Benytt anledningen til å bli bedre kjent med kirkens og byens 
historie i løpet av 2011!

Takk til alle som bidrar med gaver til kirkeposten! Fram til 
mai har det kommet inn rundt 19.000 kroner i år.

husk å ta en titt på nettsidene:
www.drammen.kirken.no/bragernes
Bragernes menighet er også å finne på Facebook.
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Til ettertanke – sokneprest Kristin Fæhn

”Kirken, den er et gammelt hus” – Ja, så gammel 
er den vel ikke, Bragernes kirke, men den er vel 
verd å markere og feire likevel. 12. juli er det 
140 år siden den ble innviet med stor festivitas! 
Da gikk hele byens lederskap og presteskap i 
prosesjon til kirken og «åpnet» samtidig byens 
nybygde Børs og rådhus. 

«står om enn tårnene faller» –
Ved bybrannen 12. juli 1866 ble også «gamle
kirken» – Hellig trefoldighets kirke – flammenes 
rov. Tårnet falt riktignok ikke ned, men tross 
iherdig motstand fra daværende sokneprest i 
Bragernes, Jørgen Moe, ble tårnruinen likevel 
revet. Den nye kirken ble reist på Albumløkken. 
Og nettopp der, på det som skulle bli det nye 
kirkestedet, holdt Jørgen Moe friluftsguds tjeneste 
første søndag etter brannen. Bygget var borte, 
men kirken levde!

«Vi er Guds hus og kirke nu, bygget av levende 
stener», synger Grundtvig videre i denne ovenfor 
siterte salmen. Guds kirke på jord er levende 
mennesker, «levende steiner». Det er store og 
små steiner, glatte og ujevne, alle med sin hen
sikt. Alle bærer bygget på sin måte; noen passer 
barn, noen hjelper gamle foreldre, noen er med 
i søndagsskolen, noen går med Kirkeposten eller 
sitter i råd og utvalg, mange ber, noen synger i 
kor eller gir penger til gode formål – osv.  Sam
men utgjør disse levende steinene et fantastisk 
byggverk som står gjennom historien. Det står 
seg for vær og vind og alle mulige anslag. For 
hjørnesteinen er Jesus Kristus selv.  

Bragernes kirke minner oss om dette levende 
bygg verket, med sine mursteiner, portaler, 
dragere og hva det nå kalles alt sammen, der 
hver minste stein har sin betydningsfulle opp
gave.  Og kirken ikke bare minner oss om, men 
faktisk samler denne levende kirken hver søndag 
under sine hvelvinger, når «– klokker enn kimer 
og kaller».  

Dikt til en kjær kirke
Bragernes kirke høyreist står                 

Midt i vår by – i dens hjerte

Og som dets slag din klokke slår

Både i fryd og smerte.

Ett med vår by i nød og strid

Lever du Bragernes kirke!

Pastor Lyder Verne 
(Pastor i Bragernes 1934–1948.)
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Konfirmanter i Bragernes kirke 2011

I midten fra venstre: Diakoniarbeider Chris Pender, sokneprest Kristin Fæhn og kapellan Per Erik Brodal. Foto: Knut Hoftun Knudsen

Fra en av konfirmasjons    - 
guds tjenestene den 8. mai
Kirken var fylt av feststemte og festkledde 
konfirmanter, barn og voksne i alle aldre. 
Gudstjenesten ble en høy tidelig og flott 
avslutning på konfirmanttiden, 
– et naturlig høydepunkt.
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evaluering av handlings plan
I juni blir menighetens ved-
tatte handlingsplan evaluert av 
stab og menighetsråd. Satsing 
på barn og unge er en viktig 

del av planen, og tilsetting av 
trosopplærer kommende høst 

understreker denne satsingen. Revidert budsjett 
søker også å ivareta handlingsrom for å gjennom føre 
planen.

personal

Diakon. Chris Pender har sagt opp sin stilling som 
menig hetens diakon og trer ut av tjenesten i høst. 
Stillingen er utlyst og søkere har allerede meldt sin 
interesse.
kantor. Anders Eidsten Dahl har mottatt statlig 
kunstner stipend og går ut i permisjon fra høsten 
2011 og fram til utgangen av 2012. Vikarstilling er 
utlyst.
Trosopplærer. Den nyopprettede stillingen som tros-
opplærer er i ferd med å besettes. 13 søknader er 
innkommet.

nytt fra 
 menighetsrådet

Ole Kristian Karlsen, 
leder menighetsrådet

Samtidig med høstens kommunevalg er det valg til 
menighetsråd og bispedømmeråd. valgdager for 
begge valg er søndag 11.9 og  mandag 12.9.

Forhåndsstemming. Det blir anledning til å avgi 
forhåndsstemmer ved menighetsrådsvalget og 
bispedømmerådsvalget på kirkekontoret, Bragernes 
torg 6 fra 10.8 til 9.9. Stemmer kan avgis i kontorets 
åpningstid, fra kl. 8–15  mandag til fredag.

Menighetsrådsvalg
I Bragernes skal det velges 5 medlemmer og 5 
varamedlemmer til menighetsrådet. 
5 medlemmer som ble valgt i 2009, blir sittende i 2 
år til. De er: Ellen Marie Theodorsen, Morten Løberg 
Strand, Håvard Reffhaug Skarre, Eli Sofie Thorne og 
Marit Bjørnstad Carlsen.

Disse går ut av menighetsrådet i høst:
Bjørg Wiik Nilsen, Trond Berg Eriksen, Vera  Grønborg 
Aubert og varamedlemmene Bjørg Haugseth, Anny 
Getz og Eldny Bjerke Bredde.

kandidater ved menighetsrådsvalget i den rekke
følge nominasjonskomitéen har satt opp:

Ole Kristian Karlsen, 63 år
Elin Stubberud, 47 år
Ole Briseid, 67 år 
Pål Andrè Lauritzen,  41 år
Evelyn Louise Hansen, 69 år
Simon Emiliano Jara, 33 år
Jannicke Døvre, 23 år
Magne Bergland, 47 år
Inger Ragni Palm, 66 år
Inger Hoff, 84 år

Alle kandidatene bor i Bragernes sokn. Opplysninger 
om interesser, satsingsområder mm. følger senere i 
Kirkeposten og på menighetens hjemmeside 
www.drammen.kirken.no/bragernes

Bispedømmerådsvalg
Tunsberg bispedømmeråd består av 7 leke repre-
sentanter, 1 representant for prestene, 1 for øvrige 
kirkelig ansatte og biskopen. I september skal det 
altså velges 7 leke medlemmer, 1 representant for 
prestene og 1 for øvrige kirkelige ansatte. Rådet som 
velges i september vil fungere fra 1.1 2012 til 31.12 
2015.

Blant kandidatene finner vi to fra Bragernes:
Morten Løberg Strand (lek kandidat)
Per Erik Brodal (kandidat for prestene)

Barn I kIrken
Siste helg i april var en del barn samlet til ulike 
aktiviteter i kirken. Lørdag kveld stod bl.a. besøk i 
kirkens høye tårn på programmet. Søndag formiddag 
var barna med på å forberede guds tjenesten. De 
deltok også under gudstjenesten med dramatisering 
av en bibelfortelling. Menighetspedagog Eva Brekke 
Voss var ansvarlig for dette arrangementet.

Barna var aktive deltakere søndag. Her med sang; 
sammen med sokneprest Kristin Fæhn ved alteret.

Foto: Bent A. Møller



Tirsdag 12. juli
Kl. 18.00: Musikkandakt i kirken ved 
sokneprest Kristin Fæhn og organist 
Ole Andreas Fevang
Kl. 18.30: Servering av kaffe og bløtkake
Kl. 19.00: Åpning av kirkeutstilling 
i kirkens sakristi. Gamle skatter fra 
Drammen museum og kirkens gjemmer 
hentes fram i anledning jubileet. 
Utstillingen vil være tilgjengelig til og 
med 25. september, i tilknytning til 
gudstjenester og konserter i kirken.

Søndag 21. august etter høymessen
Kirkevandring med bl.a. vekt på 
kirkebyggets utvikling gjennom 140 år.

Foredragsserie i september
Mandag 19.9 kl. 19.00, Bragernes kirke: 
Glassmaleriene i kirken, foredrag ved 
professor Trond Berg Eriksen
Tirsdag 20.9 kl. 19.00, menighetshuset: 
Jørgen Moe, foredrag ved kulturhistoriker 
Ørnulf Hodne
Onsdag 21.9 kl. 19.00, menighetshuset: 
Kirkens hukommelse, foredrag ved 
sokneprest i Oslo domkirke, Karl Gerwin
Torsdag 22.9 kl. 19.00, menighetshuset: 
Paneldebatt med tema ”Kirken i tiden, 
kirken i byen, kirken i fremtiden”. 
Panelleder: Geir Helljesen

Elever fra Kulturskolen i Drammen vil bidra 
ved foredragskveldene. Kirke utstillingen vil 
være åpen en time før hvert kveldsprogram.
 
Søndag 25. september kl. 11.00: 
Historisk gudstjeneste gjennom 140 år. 

Fire kåserikonserter i Bragernes kirke i 
oktober med temaer over fire tidsepoker 
1811–2011
Lørdag 8.10 kl. 13.00: Kåserikonsert med 
temaet 1811–1861. Trond Berg Eriksen og 
Bjørn Boysen, orgel
Lørdag 15.10 kl. 13.00: Kåserikonsert med 
temaet 1861–1911. Torkild Alsvik og Jørn 
Fevang, orgel
Lørdag 22.10 kl. 13.00: Kåserikonsert med 
temaet 1911–1961. Tom Egil Hverven og 
Lars Notto Birkeland, orgel
Lørdag 29.10 kl. 13.00: Kåserikonsert med 
temaet 1961–2011. Sigurd Osberg og 
Anders Eidsten Dahl, orgel

Elever ved Bragernes skole vil lage 
elevarbeider som stilles ut i kirken fra 
25. september.  

Bragernes kirke 
140 år

1871       2011
 

Program for Bragernes kirkes 140 – års jubileum
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Drammensere er heldige – vet ikke selv hvor heldige 
vi er. Hva har skjedd med Bragernes kirke siden jeg 
bodde her i ”gamle-dager”?  Utrolig mye: Jeg går 
på må-få inn den åpne døren en sommer og hører 
herlig orgelmusikk – blir lyttende – det er ikke det 
samme orgelet som jeg var vant med. Det er nytt 
orgel i kirken! Senere har jeg hørt det mange ganger 
og med mange dyktige organister og skjønner at det 
er et nydelig instrument med mange muligheter og 
klanger. Og organisten? Han er dyktig slik han tryller 
tonene ut av instrumentet.  ..... Herlig. Og så opp-
lever jeg koret – kantoriet – Bragernes kantori. Det 
blir enda en stor glede.

Men hvem er disse som uavlatelig står på, øver og 
øver til de forskjellige anledninger år ut og år inn og 
beriker gudstjenestene? Hvordan er alt dette mulig? 
Jo, det er et team som samarbeider og samkjører alt 
de gjør på hver sine felt: Presteskapet, 3 kantorer, 
kirketjener, medarbeidere, menighetsråd osv. De 
har et mål, de har noe de vil GI – gi til OSS.  I tillegg 
er det hver lørdag Orgelhalvtime. Gå og hør! Hver 
søndag er det gudstjeneste med ord vi trenger, liturgi 
og alltid vakre orgeltoner.

Det siste STORE vi opplevde var Bachs h-mollmesse 
med Bragernes kantori, solister, orkester,  orgel, 
og med høymessens faste ledd med kapellan og 

sokneprest slik som det var på Bachs egen tid. Er vi 
klar over hvilken enestående begivenhet vi fikk opp-
leve her i Bragernes kirke søndag 3. april?
Det ligger år av arbeid bak en slik oppførelse og er 
en kjempeoppgave – ikke minst for dirigenten som 
må ha alle trådene i sin hånd. Vi er utrolig heldige og 
etter siste salme ville applausen ingen ende ta.
En fantastisk gave – til Drammen! TAKK!

Sylvia  Heggestøyl

Fra h-mollmessen i Bragernes kirke den 3.4. For første gang i Norge fremført slik den var tenkt, – som del av en 
 gudstjeneste. 760 forventningsfulle fylte kirken. Jørn Fevang i spissen for musikere og sangere. Kapellan Per Erik Brodal 
(ved alteret) forrettet og holdt dagens preken. 

Foto. Bent A. Møller

overnattingstur til sportskapellet ved 
Tverken 3.–4. september

3.–4. september 
planlegger vi en 
overnattingstur 
for barnefamilier 
til sportskapel-
let. Turen er for 
barn sammen 
med foreldre/
foresatte eller 
en annen vok-
sen. Vi begynner 

lørdag kl. 16 og avslutter med familiegudstjeneste 
i kapellet søndag kl. 12. I løpet av denne tiden 
leker vi sammen, spiser og forbereder familie-
gudstjenesten. Har du/dere lyst til å være med, kan 
du sende en e-post til brodal@drammen.kirken.no, 
så sender vi mer informasjon over sommerferien.
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Store og små begivenheter i kirkens historie
Innvielsen av Bragernes kirke 12. juli 1871
På femårsdagen for den store bybrannkatastrofen, gikk 
det en prosesjon fra Børsen oppover Bragernes Torg 
og til den nyreiste kirken med det 64 meter høye spir, 
som allerede hadde blitt et landemerke i byen. Prose-
sjonen tellet mange av samtidens betydeligste menn i 

Drammen. Foran kirken omgrupperte hele prosesjonen 
seg ved at alle de som gikk foran geistligheten trådte 
til side og så toget prestene, magistraten, ordføreren, 
formannskap og bystyre først inn fulgt av de øvrige, 
og ellers så mange det var mulig å gi plass til. Kirkens 
galleri var forbeholdt byens kvinner, og der satt de da 
prosesjonen gjorde sitt inntog. Biskop Arup gikk for al-

teret. Det var ingen orgel-
musikk ettersom orgelet 
ennå ikke var montert, 
men synge kunne man. 
Organist Cappelen ledet 
sangen, assistert av et 

blandet kor, samt 
“sangbørnene”. For 
anledningen hadde 
Jørgen Moe skrevet 
en salme. Biskop 
Arup hadde valgt 
som tekst for dagen 
Esaias 55, 10-11 

som handler om Guds ord som ikke faller tomt til jor-
den, men lykkelig utfører det Han sender det til. Så ble 
Bragernes kirke innviet i Faderens og Sønnens og den 
Hellige Ånds navn. For første gang ble velsig nelsen lyst 
over Bragernes menighet fra deres nye kirke. På etter-
middagen innvielsesdagen innbød Drammen kommune 
til festmiddag i Børsen hvor det ble holdt en rekke taler. 
Dagen var en stor personlig 
seier for arkitekt Norgrenn, 
og for Bragernes store 
 menighet var det en dag fylt 
av takknemlighet.

Kilde: Bragernes kirke 1871-
1971. Ingebrigt Dahle.
Utgitt til 100 års jubileet.

Første brudepar i Bragernes kirke ble viet 
10 dager etter kirkens innvielse 12. juli 1871.
Brudgom: Tobakksfabrikant Fredrik Stillesen Holst 
27 år. Far: Tobakksfabrikant og  branndirektør Svend 
Holst. Mor: Anne Cathrine von Cappelen.

Forlover: Hans Hansen, kjøpmann i Storgaten i 
 Drammen. Bruden: Frøken Kirsten Marthe Marie 
Madsen 19 år og 7 mnd. 
Far: Skipsreder og trelasthandler Nils A. Madsen. 
Mor: Ingeborg Margrethe Poulson.

Bryllup uten orgelbrus
Kirkerommet manglet fortsatt mye da kirkeklokkene 
ringte for Marie og Fredrik. Hvelvet og veggene var ikke 

Tekst: Bjørg Evensen
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Tiden som sokneprest i Drammen bød på mange 
utfordringer for Jørgen Moe. Han ble tilsatt i 1861, 
og da den gamle Bragernes kirke gikk med i bybran-
nen i 1866, sto menigheten plutselig uten kirke. I fem 
år fikk menigheten låne kirkene i Strømsgodset og 
Strømsø. Jørgen Moe tok aktivt del i arbeidet vedr. 
oppføringen av den nye kirken. 
Drammensere kom stort sett til å kjenne og sette pris 
på Jørgen Moe som prest. Dikteren fikk man bare 
glimt av iblant, og da mest i leilighetsdikt. Jørgen 
Moe forlot Bragernes menighet før kirken skulle inn-
vies. (Han holdt sin tiltredelsespreken i Vestre Aker 
første pinsedag i 1871). I festmiddagen i Børsen, etter 
innvielsen av kirken, avsluttet Jørgen Moe sin tale 
med følgende ord: «min bønn oppstiger for denne me-
nighet, og nu har jeg ved min tilbakekomst sett kirken 

ferdig og ser i denne festens stund så mange kjære 
ansikter for meg. Må Bragernes menig hetsliv bli smukt 
og så løftet som den nye kirke er smukk og så løftende 
og at Ordet må leses purt og rent i dette Gudshus».

Avskjedsgaver
Som tegn på sokneprest Jørgen Moes aktelse, står 
menighetens avskjedsgaver i et særlig lys: En sølv 
kandelaber og et dobbelt salongmøblement i nøttetre 
med broderier laget av hans kvinnelige konfirmanter. 
(Et av møblementene er gitt som gave til Drammens 
museum og det andre befinner seg på Ringerike 
Museum.)

Kilde: DT og Bragernes kirke 1871–1971 –  Ingebrigt 
Dahle.

Jørgen Moe ble bebreidet for ridning og skøyte gåing. Det 
passet seg ikke. Til dette svarte sokne presten: “Hesten vil jeg 
oppgi for deres skyld, men skøytene vil jeg beholde for min 
egen sunnhet.”

Dette portrettet av Jørgen Moe 
henger i sakristiet i Bragernes kirke

Jørgen Moe – sokneprest i Bragernes 1863–1870. Folkeminnesamler – dikter – prest.

malt, døpefonten var ikke på plass og orgelet manglet. 
Det kom på plass i januar året etter. Selv om orgelet ikke 
var montert, lød det sikkert fin salme sang i kirkerom-
met i dette fornemme bryllup. Kanskje ble det slik som 
ved innvielsen, som vi leste om i avisen: Kirkesangen 
lededes av organist Cappelen med et vel sammensatt 
Chor av Damer og Herrer samt Sangbørnene ... De 
nygifte flyttet inn i egen bolig i  Ø. Strandgaten 9. 
Brud gommen, tobakksfabrikanten, benyttet 1. etasje 

til sin forretningsvirksomhet og i  2. etasje var det en 
rommelig leilighet hvor det etter hvert ble født 9 barn. 
Fredrik døde i 1918 og Marie i 1933.

Gave til kirken
Til minne om det første brudepar som ble viet i kirken 
forærte Fredrik Stillesen Holst jr. i 1918 (samme år 
som hans far døde) 1 vinøse og 10 særkalker i sølv som 
fortsatt er i bruk i Bragernes kirke.
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Historisk gudstjeneste i Bragernes kirke i 
2005 med liturgi fra 1905

Menigheten var oppfordret til å iføre seg “historisk” 
antrekk til gudstjenesten, som ble feiret 12. juni 
2005. Prosten holdt dagens «Prædiken» og leste også 
kunngjørelser fra prekestolen. Etter tradisjon bestod 
«kunngjørelser» ikke bare av opplysninger vedr. 
menigheten, men også nyheter fra by og land.
Prost Astrid Bjellebø Bayegan ledet gudstjenesten 
sammen med fung. sokneprest Dag Magnus Havgar 
og sykehusprest Tor Trydal.

Hundreårsmarkering av Unionsoppløsningen. 
Sykehusprest Tor Trydal, prost Astrid Bjellebø Bayegan og 
fung. sokneprest Dag Magnus Havgar Foto: Bjørg Evensen

Kongelig besøk i Bragernes kirke i 1907

Vårt nyvalgte kongepar var på sitt første besøk i 
Drammen 10. oktober 1907. Byen var smykket til 
fest da kongeparet ankom med jernbane og ble kjørt 
i en landauer for å bese byen og for å hilse til byens 
befolkning. Æresporter var reist på flere steder.
Et besøk i Bragernes kirke inngikk i programmet.
Byens avis skrev i et referat fra besøket:
I kirken inntoget de kongelige med Bragernes preste-
skap med sogneprest Knudsen i spissen.
Da de kongelige gikk oppover kirkegulvet, preluderede 
organist Alnæs. Sognepresten fremviste Tidemands 
bekjente alterbilde som ble iaktaget med stor interesse. 
Etter 10 minutters opphold tok man avskjed. Da de 
kongelige passerede nedover kirke gulvet intonere-
des fra orgelet Kongesangen, som ble avsunget av 
kirkekoret, og hvori også publikum istemte. Kirkeuret 
viste 1.22 da Kongeparret kjørte av sted fra kirken. 
Folkemassen nedover torvet var nå enorm, og livlige 
hurrarop og viften fulgte konge vognen hele veien ned 
igjen til Børsen.

Bragernes kirke juni 1905  
I Bragernæs Kirke er nu Oppudsningsarbeider 
be gynt. Igaar blev Altertavlen baaret ut. Det var et 
meget vanskeligt Arbeid, da den efter Assurancen 
representerer en Værdi af 20.000 Kroner. Oppuds-
ningen er meget paakrævet. Under  Gulvtæpperne 
laa flere Hestelass med Sand.

Klipp fra DT.

Kong Haakon og Dronning Maud ankommer Bragernes kirke. 
Sogneprest Christoffer Knudsen i sort prestekjole, pipekrage 
og flosshatt ventet ved kirketrappen.

1. pinsedag 1905 var første søndag etter 
Stortingets vedtak om oppløsning av Unionen. 
Prekestolene var denne dagen i bruk som 
nyhetsformidlere om hva som hadde skjedd i 
Stortinget.

Velkommen til feiring av Bragernes kirke 140 år!
En komité, med sokneprest Kristin Fæhn som 
leder, har arbeidet fram et innholdsrikt program 
for kirkejubiléet. 
 Det første arrangementet blir tirsdag 12. juli 
kl. 18 med musikkandakt og servering av bløt-
kake og kaffe og åpning av en kirkeutstilling i 
sakristiet. Her vises det gjenstander som blant 
annet ble  reddet ut ved kirkebrannen i 1866, og 
noen gamle skatter er også utlånt fra Drammens 
Museum
 Den 21. august blir det kirkevandring etter 
guds tjenesten. Her kan du bli bedre kjent med 
kirkens historie, inventaret i kirken og utsmyknin-
gen.
 I september måned fortsetter feiringen med 
foredragsserier og paneldebatt. 
 25. september blir det historisk gudstjeneste 
som begynner med datidens liturgi fra 1871 og 
mot slutten er vi i dagens salmer og liturgi. 
 Kåserikonserter i oktober måned med temaer 
over fire tidsepoker 1811–2011 arrangeres på lør-
dager kl. 13.00. Detaljert program ser du på side 
6. Følg også med på annonsering i avisen.

Møt opp og bli med i feiringen av Bragernes kirke!

Bjørg Evensen            
10
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AnDerS e. DAhl hAr FåTT kunSTnerSTipenD
Han har fått toårig arbeidsstipend fra statens kunstnerstipend. Statens 
kunstnerstipend deles ut til forfattere, billedkunstnere, komponister, 
musikere osv. Det heter i kriteriene for tildeling at: Statens kunstnerstipend 
og garantiinntekter skal gi skapende og utøvende kunstnere mulighet til 
å være kunstnerisk aktive slik at de skal kunne bidra til et mangfoldig og 
nyskapende kunstliv. Anders har fått arbeidsstipend av den potten som heter 
«Arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere», og er en av fire musikere 
som har fått denne tildelingen i år. Han vil bruke permisjonstiden på 16 
måneder til egne studier, innstudering av nytt repertoar, freelance-oppdrag og 
konsertering. Anders forteller at det er begrenset hvor mye man kan ha i fast 
stilling ved siden av et arbeids stipend, og at han har valgt å ta full permisjon 
fra stillingen som kantor i Bragernes. Permisjonstiden blir fra 1. september 
2011 til ut året 2012.
 

Vi gratulerer med tildelingen!

Bragernes Barokk

sommerkonsertene i Bragernes kirke
onsdag 29. juni 
kl. 21.00. Gitar, klaver 
og fiolin. Duo A Corda 
og Birgitte Stærnes i 
samspill med  pianisten 
Ketty Teriaca. Fri entré.
onsdag 6. juli 
kl. 21.00. Internasjonal 
konsert organist fra 
Tyskland, Jens Amend.
Tirsdag 12. juli 
kl. 18.00. Markering 
av Bragernes kirkes 
140-årsjubileum. 
Den 12. juli er det 140 
år siden kirken ble 
vigslet. Musikkandakt 
v/sokneprest Kristin 
Fæhn og kantor 
Ole Andreas Fevang. 
Der etter blir det 
servering av kaffe og 
bløtkake.

Kl. 19.00 samme kveld åpnes en utstilling i kirken, 
der gamle gjenstander og bilder fra kirkens historie 
vises fram. Fri entré.
onsdag 20. juli kl. 21.00. Klassiske perler med 
klavertrio. Trioen består av Christiane Eidsten Dahl 
(fiolin), Bendik Finnerud (klaver) og Cathy Donnelly 
(cello). Sammen har de studert ved Barratt Due 
Musikkinstitutt i Oslo. Fri entré.
onsdag 27. juli kl. 21.00. Gitarduo ved Thomas 
 Kjekstad og Anders Clemens Øien, to av Norges 
fremste gitarister. Fri entré.

onsdag 3. august kl. 21.00. 
“Bjerkrheim-jazz”. Ole 
Strøm og Susanne Young-
blom, sang, og Irene Strøm, 
klaver. Programmet består 
av både kjente og kjære 
sanger av Trygve Bjerkrheim 
og nye sanger med hittil 
ukjente tekster, alle kom-
ponert og arrangert i jazzstil. 
Musikken er variert og har et 
spenn fra latin, swingjazz og 
funk til rolige jazzballader. 

Det vil bli diktlesing mellom sangene. Fri entré.
onsdag 10. august kl. 21.00. Konsert med multi-
instrumentalisten Joseph Angyal. Fri entré.
onsdag 17. august kl. 21.00. Vakker musikk for 
ensemble med barokkinstrumenter ved Bragernes 
Barokk og sopranen Tone Braaten. Fri entré.

Thomas Kjekstad
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på vanlige søn og helligdager:
Til hovedgudstjenesten: To forringinger med den 
største klokken kl.10.00 og to klokker kl. 10.30 (en hel 
og en halv time før hovedgudstjenesten).
Sammenringing, med alle klokker, i ca 5 minutter.  
Avsluttes med tre klemt (bedeslag) etter at informas-
jon er gitt om gudstjenesten.
Ved gudstjenestens slutt klemtes 3 ganger 3 slag med 
den største klokken.

Til andre gudstjenester og gudstjenester på hver
dager: Sammenringing med alle tre klokker (ikke 
forringing).

langfredag og påskenatt: Klemting med én klokke

i kirkens høytider: Ringing og kiming vekselvis etter 
oppsatt plan på høytidsaftener kl.17-18 og på høytids-
dager kl. 10-11.

ved tidebønner på hverdager: Sammenringing med 
den største klokken.

ved kirkelige handlinger: 
Konfirmasjon: Det ringes med alle klokkene under 
prosesjonen.
Vigsel: Det ringes med alle klokkene før og etter 
handlingen.

Gravferd: Det klemtes med én klokke.
Det klemtes 3 x 3 slag ved seremoniens slutt.
Det klemtes med én klokke når kisten føres ut av 
kirken og inntil den er kjørt ut av syne for gravfølget.

ordinasjons og vigselshandlinger: Det ringes med 
alle klokker, eller kimes, under prosesjonen.

kirkekonserter: Sammenringing med én klokke

Dertil fortsetter den lokale skikken:

17. mai: Kl. 06.00: Kiming 5 min, 1 min pause –  ringing 
med alle klokker 5 min, 1 min pause – kiming 5 min.

nyttårsaften: Det ringes med alle klokker kl. 23.45 – 
24.00, samt 12 slag med den store klokken.

langfredag og påskenatt: Det klemtes før guds-
tjenesten og de avsluttende 3 x 3 slag.

Klokkespill kommer alltid i tillegg til, ikke i stedet for 
bruken av kirkens klokker.

Den største klokken Foto: Bent A. Møller

«Høyr kor kyrkjeklokka lokkar» 
– kirkeklokkene, deres bruk og betydning 

ved sokneprest Kristin Fæhn

Ovennevnte salmestrofe er hentet 
fra en av Elias Blix’ mange vakre 
salmer og indikerer noe av kirke
klokkenes hensikt.

I Bragernes kirke henger 3 klokker: 
En stor – en mellomstor – en liten. 
De ble støpt i Bochum, Westfalen i 
Tyskland senhøstes 1870 og ble så 
fraktet til Oslo så de kunne kjøres til 
 Drammen på vinterføre! 

Kirkens klokker er en del av kirkens 
liturgiske utstyr og har en liturgisk 
funksjon. Denne omfatter følgende:

å forkynne Guds ære
å samle Guds folk til gudstjeneste
å kalle Guds barn til bønn og 
 forbønn
å minne om det evige livs mål hos Gud i himmelen.

Etter måten å ringe på sondrer man mellom:
Ringing: Selve klokken svinger på sin aksel. Dette er 
den vanlige bruken.

Kiming: Kolven slås raskt mot klok
kens slagring. Dette er for fest og 
høytid.
Klemting: Kolven slås i langsom 
takt mot klokkens slagring. Dette er 
bruken ved sorg og lignende.

Bragernes menighetsråd har 
drøftet bruken av kirkeklokkene og 
ringeskikkene ved kirken og har 
besluttet følgende nedenstående 
praksis. Den er stort sett i tråd med 
vanlige normer for klokkeringing, 
men har også noen lokale skik
ker. Menighets rådet har bestemt at 
funksjonen klemting tas i bruk ved 
gravferder fra kirken. I tillegg vil 
klemting brukes som lokal skikk i 
Bragernes forut for gudstjeneste på 

Langfredag og påskenatt for å fremheve denne tidens 
spesielle karakter.

Det er et mål at klokkene skal fungere både pedago
gisk forståelig og liturgisk meningsfylt. Derfor gjøres de 
nå kjent også for Kirkepostens lesere.

Følgende bruk av klokkene i Bragernes kirke er fastsatt:

Forringing: Ringing med én klokke i faste intervaller 
på forhånd

Sammenringing: Ringing med klokken(e) like før guds-
tjenesten/den kirkelige handlingen/konserten starter
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29.01.2011  JULIA BERIT MARIE SALTERØD, 
ÅSSIDEN KIRKE

30.01.2011  ISABELLE CELIN JAQLINE 
 LUDVIGSEN

30.01.2011 HANS CHRISTIAN AASS BULL
30.01.2011 MATHILDA RAVN HOVIND
30.01.2011 MILLA HOLM HANSEN
06.02.2011 GUSTAV MØLLER HOLM
06.02.2011  FREDRIK ALEXANDER SOLHAUG 

GETZ
06.02.2011 NATHALIE WESTBY MYRBERG

20.02.2011 TILDE SOFIE KARLSEN KINNERUD
27.02.2011 ELIAS CHRISANDER ROLFSRUD
13.03.2011 JOACHIM ANDREAS REITAN RØMCKE
13.03.2011 NORA JOHANNE HELLING
20.03.2011 IVER DUESTAD TOMTER
27.03.2011 NOAH STAVN HANSEN
27.03.2011 MATHIAS GARNÅS VIKENES
27.03.2011 LILY ELISE BERGAN
27.03.2011 NANNA WARSLA MEEN
10.04.2011 LIZYS MADELEINE RAMIREZ
10.04.2011 OSCAR MARINE RAMIREZ
10.04.2011 LEIVI INDIANA RAMIREZ
10.04.2011 SOBEIDA RAMIREZ
10.04.2011 NICOLAY LILLEKROKEN
10.04.2011 ANNA MARIE ABOURADOINE
24.04.2011 NATHALIE INDIANA RAMIREZ SKEIE
24.04.2011 ROBIN RAMIREZ SKEIE
01.05.2011 THEODOR WERGELAND INGASON
01.05.2011 SAMUEL KULBERG

ViGde
19.02.2011 ELIN CAMILLA TOLPINRUD OG 
 MAGNUS BERSKAUG

VÅRe dÅPSBARN
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Sunt å gå i kirken
Nyere medisinsk forskning viser at religiøse ritualer, 
som f.eks. slike vi har i vår lutherske kirke, skaper en 
konsentrasjon og ro som har en gunstig innvirkning 
på kroppen. Forskning på meditasjon gir lignende 
funn. All tale om stress og jag kan bli klisjeaktig, 
men enhver har gjort sine erfaringer for hva som 
synes bra og mindre bra for kroppen. Kirkens bud-
skap dreier seg blant annet om troen på himmelens 
og jordens skaper, og dermed skaperen av kroppen 
vår. Det får være opp til hver enkelt hva man vil tro 
om dette, men behovet for ro og fred melder seg for 
mange. Mulighet for ettertanke over almenmen-
neskelige spørsmål dukker opp i bønner og prekener 
hele tiden. Prøv selv.

Ole K. Karlsen

FrA MiSjonSuTvAlgeT
Den store felles misjonsbasaren ble avholdt 21.–26. 
mars. Vi i Bragernes hadde basarbord sammen 
med Strømsø menighet. Både Strømsø og vi har 
misjonsprosjekt for Misjonsalliansen; de i Bolivia og 
vi i Ecuador. Misjonsbasaren er et samarbeidstiltak
mellom misjonsforeninger og organisasjoner i 
 Drammen og omegn, innen Den Norske Kirke, i 
år i alt ni ulike organisasjoner fordelt på 19 bord. 
De pengene som hvert basarbord får inn, går til 
misjons arbeidet. I tillegg til basarbordene er det 
noen kombinerte basar- og salgsbord. Basaruka er 
til stor inspirasjon i det arbeidet som gjøres gjennom 
hele året, og er et trivelig samlings sted både for alle 
som kommer innom og for de som sitter og selger 
lodd. Samarbeidet med Strømsø var meget positivt; 
vi ble bedre kjent med dem og deres prosjekt, og 
dette er et flott utgangspunkt for videre samarbeid. 
Årets resultat for vårt bord ble kr. 9705,- som ble 
delt likt mellom våre to menigheter. Vi ser fram til å 
gjenta årets basarsamarbeid neste år. 

Med vennlig hilsen 
Tore



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

ETABLERT 1918

HAUGESGT 83, 3019 DRAMMEN
TLF: 32 83 56 50 – FAX: 32 83 97 05

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

Støtt våre annonsører.
DE STØTTER OSS
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Søndag 19 juni kl. 20.11 markeres byjubileet i 
Drammen med en større jubileumsforestilling på 
Bragernes torg. Kantoriet, jentekoret, guttekoret 
og ungdomskoret i Bragernes spiller folkemengde 
og er dermed med på flere av scenene i den 
timeslange forestillingen.

Vårens turer for korene i Bragernes

Det er vår og tid for kortur igjen. Siste helgen i mai 
 reiser begge aspirantkorene med buss til Tusenfryd. 
Der tilbringer korene dagen, før vi kjører videre til 
Sofiemyr kirke. Her overnatter vi, deretter synger 
korene på familiegudstjeneste søndag formiddag. 
Korene framfører bl.a det spennende syngespillet 
«Så lenge vi vandrer på jorden» av E. Hovland.
Kristi Himmelfartshelgen reiser Guttekoret til 
 Tromsø. Her synger koret en konsert i Domkirken 
fredag 3. juni. Søndag 5 juni synger guttene på 
gudstjeneste samme sted. I tillegg blir det tid til både 
shopping og et besøk i Polarmuseet.
Samme helg reiser jentekoret til København. 
Jente koret besøker Gentofte Pigekor like utenfor 

 København og synger på en større musikk-guds-
tjeneste sammen med det danske koret. Jentekoret 
ser fram til å bli kjent med de danske  jentene. 
I tillegg blir det shopping og besøk i Tivoli.
Ungdomskoret reiser til Praha onsdag 22. juni. 
Koret synger konsert i St. Klementkirken og St. 
 Salvadorkirken. To kirker med praktfull akustikk og 
mye turister på konsertene. I tillegg blir det tid til 
både shopping og byguiding i denne praktfulle byen.

Beate S. Fevang

Bokhjørnet
Bøker for Barn, ungdom og voksne

Kos deg med en god bok. Her 
kommer to anbefalinger for vok-
sne og en bok for barn fra 4 til 
7 år. De to øverste er for voksne 
og den siste for barn. Du får 
blant annet kjøpt dem på Bok 
og Media i Engene.

Den gode kraften, joralf 
gjerstad
Dette er en klok og varm bok 
fra en mann med spesielle 

evner. Boka om “Snåsa-
mannen” slo alle salgs rekorder. Nå har Joralf 

Gjerstad selv skrevet om sine tanker og opplevelser 
gjennom et langt liv i medmenneskelighetens tjen-
este.  Han forteller fra hjembygda og om mennesker 
han har møtt, f.eks Helge Ingstad, Johan Nygaards-
voll og alle som har oppsøkt han for å få hjelp. Joralf 

er kjent for å være en helbreder med “varme hen-
der”. I boka forteller han om den gode kraften som 
er lyset i tilværelsen.

Min bildebibel 4 – 7 år, Marijke Ten Cate 
 (illustrasjoner)
En stor bildebok med bibelfortellinger. Historiene 
er fortalt i et enkelt og moderne språk som er lett 
for barna å forstå, og som egner seg godt for høyt-
lesning. Varme og fargerike illustrasjoner fulle av 
detaljer. Min bildebibel er laget med tanke på barn i 
alderen 4 til 7 år.

KW



 

Velkommen til  k irke!

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

Søndag 4. september, 12.s.e. pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn 

Søndag 11. september, 13.s.e. pinse
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Utdeling 4-års-bok. 
Jenteaspirantkoret. Prost Øystein Magelssen 

Søndag 12. juni, Pinsedag
Kl. 11.00: Høytidsmesse. Dåp og nattverd. Kirkens  ansatte. 
Gruppe fra Bragernes kantori

Mandag 13. juni, 2. pinsedag OBS! Sportskapellet ved 
Tverken
Kl. 12.00: Gudstjeneste ved Jon Jørgensen og 
Kirsten Nilsen. Nattverd

Søndag 19. juni – byjubileum Treenighetssøndag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein 
 Magelssen. Bragernes kirkes solistensemble, kantorene 
Jørn Fevang og Anders Eidsten Dahl

Søndag 26. juni 2.s.e. pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik 
Brodal og kantor Jørn Fevang         

Søndag 3. juli, 3.s.e. pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik 
Brodal og kantor Anders E. Dahl

Søndag 10. juli 4.s.e. pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn og kantor Anders E. Dahl

Tirsdag 12. juli: Kirkens innvielse 140 år!! 
(Se eget program)

Søndag 17. juli, 5.s.e. pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn og organist Ole Andreas Fevang

Søndag 24. juli, 6.s.e. pinse/Aposteldagen
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn og kantor Beate S. Fevang

Søndag 31. juli, 7.s.e. pinse/Olsok
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein 
 Magelssen og kantor Beate S. Fevang

Søndag 7. august, 8.s.e. pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn og kantor Jørn Fevang

Søndag 14. august, 9.s.e. pinse
Kl.11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein 
 Magelssen og kantor Jørn Fevang

Søndag 21. august, 10.s.e. pinse
Kl.11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik 
Brodal og kantor Anders E. Dahl

Søndag 28. august, 11.s.e. pinse
Kl. 11.00: Gudstjeneste med presentasjon av konfir-
mantene. Dåp. Kapellan Per Erik Brodal 

Det ble mer dans utenfor kirken ved kirkekaffen. Her 
fikk også sokneprest Kristin svingt seg til glade toner fra 
Eiker spelemannslag.

Foto: Bent A. Møller

Dans i kirkens midtgang under søndagens guds tjeneste.

Den 29. mai var det folkemusikkmesse i Bragernes 
kirke med deltakelse fra eiker spellemannslag, 
 leikarringen Bæringen og leikarringen noreg. De 
satte et festlig preg på gudstjenesten med rotekte 
musikk og dans.


