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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.
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.

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!

Kirkepostens lesere ønskes en riktig god høst!

Menighetsstaben

En BEgivEnhETsrik høsT
Kirkevalget avholdes samtidig med kommunevalget, den 11. og 
12. september. 
Utover høsten blir det mange arrangementer i anledning jubi-
leumsåret. Vi nevner foredragsserie i september, paneldebatt 
den 22.9, historisk gudstjeneste den 25.9 og kåserikonserter i 
oktober. Se side 10. 
Jubileums året avrundes med bispevisitas fra 23.11 til 27.11. 

høsTinnsAMlingEn
vi håper mange vil benytte vedlagte giro for å gi en gave til 
menig hetens arbeid. 

En stor takk til alle som bidrar!

husk å ta en titt på nettsidene:
www.drammen.kirken.no/bragernes
Bragernes menighet er også å finne på Facebook.

kirken er åpen fra tirsdag til fredag kl. 12 – 13.

Nye medarbeidere i staben
edel Marie aune, diakon. (Begynner 1. oktober.)
ingeborg drange, trosopplærer. 
ingvild Malmbekk køhn, kantor. (Begynner 
11. september) 
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En rose er blitt et tegn mot hat, mot frykt, mot split-
telse. En rose er blitt et tegn for samhold, for fred og 
for håp!

Det er ikke bare Molde som nå kan smykke seg med 
tittelen Rosenes by. I hver grend, på hvert større sted i 
vårt vidstrakte land har det oppstått steder for roser, lys 
og gode minneord.
På torget her i Drammen likeså, og i skrivende stund 
er bassenget ved torgscenen fylt med roser og andre 
blomster, fargesprakende og duftende. De er et tegn 
på framtid.

Det har vært en tung tid.  Mange vil i lang tid bære 
smerten ved tunge tap som er lidt. Samtidig begyn-
ner vi nå også å se framover – uten å glemme den 
smertefulle erfaringen og lærdommen vi kan ta med 
oss videre.

For hva har vi nå lært? Det er ikke så lett å uten videre 
å formulere et «vi». For i et «vi» er det alltid noen som 
faller utenfor eller definerer seg selv utenfor. Men hver 
og en kan og bør spørre seg: Hvordan har det som 
skjedde den 22. juli utfordret meg? Hva kan jeg ta 
med meg av lærdom videre?

«Bær hverandres byrder, og oppfyll på den måten 
Kristi lov», sier Paulus (Gal 6,2). Det innebærer å se 
sitt ansvar og ta sitt ansvar, i samfunnet, i sine nære 
sammenhenger og i kirken: Det betyr å engasjere seg 
for samfunnet, for et fritt samfunn og for et samfunn 
der det er rom for alles innsats og evner, hvor i verden 
man enn kommer fra.  
Det betyr også å se dem som sliter, som sørger, som er 
ensomme. Det er fortsatt tid å gjøre godt mot hveran-
dre.

Og det betyr å se sine oppgaver og sin tjeneste i 
kirken. Kirken skal være et sted hvor kjærligheten 
omsettes i praksis, den skal være et sted hvor håp og 
nåde blir forkynt og hvor folk finner en meningsfull 
tjeneste. Som man ser annetsteds bladet er det valg til 
menighetsråd i høst. Mange har stilt seg til tjeneste for 
å lede Bragernes menighet for en 4-årsperiode. Hva vil 
du bidra med?

Den nærmeste utfordringen er å være med å velge nytt 
menighetsråd. Valget skjer samtidig med kommune-
valget i nærliggende lokaler, så bruk stemmeretten og 
bli med å bestemme hvem som skal bli menighetens 
nye ledelse fra 1. november! Også her handler det om 
det demokratiet vi ønsker å kjempe for og bevare.

I ettertid
Til ettertanke – sokneprest Kristin Fæhn
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Drøyt tolv hundre mennesker fant  veien til Bragernes kirke 
i uken etter den store nasjonale tragedien, som også har 
rammet byen vår hvor to unge mistet livet. Å tenne et lys, 
søke stillhet og ro i den vakre kirken samt skrive en hilsen i 
kondolanseprotokollen har vært en viktig markering 
etter  disse forferdelige hendelsene. 
En takk går også til de mange frivillige og ansatte som har 
sittet vakt og gjort det mulig å holde kirken åpen for de som 
trenger den i sorgens time.

Ole Kristian Karlsen

Modupe Ellen Awoyemi
Dupe var ei flott jente! Hun var aktiv og engasjert 
i mye. I 9 år sang hun i jentekorene i Bragernes. 
Hun startet opp i Aspirantkoret, fortsatte seinere i 
 Jentekoret, og var de to siste årene med i Ungdoms-
koret. Dupe hadde en fyldig og varm alt-stemme. Hun 
var også ei omsorgsfull, trygg og positiv jente som 
bidro til det gode kor-miljøet. Vi er takknemlige for at 
vi fikk bli kjent med Dupe og at hun delte sangen sin 
med oss! Vi savner henne! Våre tanker og bønner går 
til Dupes familie.

Bragernes kirkes Ungdomskor

Sharidyn Svebakk-Bøhn
Eller Sissi, som mange kjente henne som, var ei flott 
omsorgsfull og livskraftig jente som hadde gledet seg 
masse til å reise på Utøya for første gang. Hun hadde 
et sterkt engasjement, og det var stort for henne å møte 
Gro Harlem Brundtland på Utøya. For bare ett år siden 
ble Sissi døpt i Bragernes kirke og i midten av august 
skulle hun ha vært med oss på konfirmantleir. Sissi har 
satt dype spor hos mange og hun vil bli sterkt savnet. 
Vi omslutter Sissis familie og venner med vår omtanke 
og forbønn.

Per Erik Brodal

Modupe Ellen Awoyemi og Sharidyn Svebakk-Bøhn døde på Utøya den 22. juli. 
De var deltakere på Aufs sommerleir, og hadde begge  tilknytning til 

Bragernes kirke og menighet.

Å tEnnE Et lyS I kIrkEn
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FrEdAg dEn 22. julI 2011 vil for alltid bli 
stående som den forferdelige dagen da Norge ble 
rammet av den største tragedien siden 2. verdenskrig. 
I løpet av de følgende dagene skyllet konsekvensen av 
de brutale hendelsene i Oslo og på Utøya  inn over 
oss. Liv og helse til hundretalls mennesker hadde blitt 
ødelagt, livsglede, optimisme og 
tro på en trygg fremtid forandret 
for tusener. Vantro, savn, sorg og 
fortvil else preget ikke bare hele 
Norge, men også mennesker 
langt utenfor landets grenser. 

Kirkene vil bestandig, og ikke 
minst i slike krisesituasjoner, 
være et naturlig sted for mange 
mennesker å søke til for å 
finne trøst i en svært vanskelig 
situasjon. I Drammen var Bragernes kirke åpen hver 
dag, og i løpet av den første uken kom mange hundre 
mennesker til kirken. De kom for å finne ro og stillhet, 
tenne lys, legge ned roser fremfor  alteret, eller delta i 
spontane og organiserte minnehøy tidligheter. Mange 
av landets kirker kunne melde om en lignende til-
strømning. De norske sjømannskirkene kunne fortelle 
om besøk av 15 000 mennesker.

For oss som fikk lov til å gjøre tjeneste i Bragernes 
kirke var det en fin og samtidlig sår opplevelse. Vårt 
ønske med å være til stede i kirken og tilgjengelige for 
samtaler og omsorg kan best uttrykkes med salmedik-
terens ord:

”Å var det så vel at eg kunne 
trøyste ei einaste sjel
 og turke ei tåre av folnande kinn
 og lækja eit sårt og eit blødenda 
sinn...”

Det var godt å se at kirken ble 
opplevet som et åpent hjem 
med plass for alle som ønsket: 
Små barn som trengte hjelp 
til å tenne et lys, unge par og 
ensomme  eldre som ønsket å 

sitte ned noen minutter for en fortrolig samtale, og de 
som bare søkte ro og stillhet i det hellige rom for å 
dvele ved sitt savn og sin sorg. Personlig merket jeg at 
mange besøkere følte det godt å møte medmennesker 
som hadde tid til å lytte, og med empati og forståelse 
dele tanker og følelser om den grufulle hendelsen som 
rammet så mange uskyldige i vårt land den skjebne-
svangre sommerdagen.

Ingrid Lycke Ellingsen
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Ole kristian karlsen, 62 år, Underlia 
45, 3021 Drammen
satsingområder: Jeg ønsker å bidra 
i menighetsrådsarbeid og ellers til 
at de tradisjonelle kirkegjengere så 
vel  som de som har mere avstand til 
gudstjenesteliv og kirkelig aktivitet 
blir involvert. Samtidig er toleranse 

og respekt for ulike trosoppfatninger og livssyn 
viktig for meg.

Elin stubberud, 47 år, 
Falsens gate 3, 3018 Drammen
satsingområder: Arbeid med og 
for menighetens 1300 medlemmer 
 mellom 0 og 18 år, barn og unge.

Ole Briseid, 67 år, 
Erik Børresens Allé 33 B, 
3015 Drammen
satsingområder: 1. Utvide antall 
møteplasser slik at flere kan få 
tilhørighet til Bragernes menighet. 
2. Styrke arbeidet blant barn, unge 
og unge-voksne, gjerne i samarbeid 

med andre menigheter i byen og med KFUM-KFUK-
beve gelsen. 3. Bidra til at Bragernes menighet 
virkeliggjør sitt kristne samfunnsansvar både lokalt, 
nasjonalt og globalt. 4. Arbeide for at menigheten 
får lønnet koordinator av frivillig innsats

Pål-André lauritzen, 41 år, 
Frydenberggata 3, 3014 Drammen
satsingområder: Bidra til helheten i 
menighetens arbeid: Gudstjenester, 
trosopplæring og diakonalt arbeid. 
Engasjere meg i det viktige arbeidet 
for barn og unge. Bidra i arbeidet 
som har betydning for menighets-

lemmenes ulike livsfaser.

Evelyn lovise Torbjørnsen hansen, 
69 år, 
Albums gate 8, 3016 Drammen
satsingområder: 
Jeg har ikke bestemte prior-
iterte  saker, men vil arbeide for at 
Bragernes menighet fortsatt må 
være inkluderende og sette mennes-

ket i sentrum. Med bakgrunn i blant annet daglig-
lederjobben i Albums gt. 8 og menighets huset, ser 
jeg fram til å gjøre de oppgavene som menighets-
rådet ønsker.

simon Emiliano Jara, 33 år, henrik 
ibsens gate 13, 
3022 Drammen
satsingområder: Arbeid med 
barn og unge, spesielt ha fokus på 
søndagsskole og konfirmantarbeid.

Jannicke Døvre, 23 år, 
hamborggata 3 B, 
3018 Drammen
satsingområder: Det som er viktigst 
for meg er barne- og ungdoms-
arbeidet i menigheten. Jeg har også 
en spesiell interesse for korene, 
da jeg har sunget i dem gjennom 
hele min oppvekst. Jeg tror det er 

viktig med nye idéer og impulser for å skape mer 
 interesse rundt kirken.

Magne Bergland, 47 år, 
landfalltjernveien 200, 
3021 Drammen
satsingområder: Jeg mener at 
det er viktig at kirken fortsatt skal 
være en aktiv del av lokalmiljøet. 
Bragernes menighet forvalter lokal-
er som nærmiljøet kan få enda mer 

glede av. Sportskapellet på Heia (ved Tverken) kan 
brukes mer til bryllup og andre arrangementer.

inger ragni Palm, 66 år, 
sundgata 23 F, 
3015 Drammen
satsingområder: Jeg vil ikke 
prioritere noe spesielt utover de 
vanlige sakene som menighets rådet 
arbeider med.

inger hoff, 84 år, 
Tord Pedersens gate 89 A, 3014 
Drammen
satsingsområder: Jeg vil legge vekt 
på liturgi og musikk. Videre at alle 
skal få en god opplevelse av guds-
tjenesten og kirkerommet.

Vi minner om at valg til bispedømmerådet 
foregår samtidig med menighetsrådsvalget. 
Blant de leke kandi datene er Morten løberg 
strand fra Bragernes. (Lek, dvs. en som alle 
som ikke er ansatt 
i Den norske kirke 
kan stemme på.)

Presentasjon av kandidatene ved menighets rådsvalget i Bragernes
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hvis kirken er viktig – for deg....
Tenk over om den er det! I en tid der alt forandres, 
må vi spørre om hva vi vil beholde og hvilke verdier 
vil vi bygge videre på. De kristne verdiene har bestått 
sin prøve og vil kunne være et vern i kommende tider. 

I Den norske kirke står vi foran to kirkevalg til 
høsten. Hvis du er kirkemedlem, kan du være med 
på å bestemme kirkens fremtid. Lokalt har kandi-
dater stilt seg til disposisjon for å være medlemmer 
av det lokale menighetsrådet, de er dine nærmeste 
med arbeidere. De ønsker å være med å bygge en 
menighet som er tilstede, er nær livet, både i glede 
og sorg – og til hverdags. Vær med å gi dem din 
støtte ved å stemme ved kirkevalget 2011.

På bispedømmeplan har 20 personer sagt seg villig 
til å være kandidater til å sitte i Bispedømmerådet 
og også Kirkemøtet. Dette regionale rådet står bl.a 
for samarbeid mellom menighetene i vårt vidstrakte 
bispedømme. 
Stem inn tre av disse kandidatene – det er utfor-
dringen som jeg gir deg – på valgdagene 11. og 12. 
september.

Altså: hvis kirken er viktig for deg – møt fram og 
stem ved kirkevalget!

Laila Riksaasen Dahl
Biskop i Tunsberg

Café Album
Formiddagstreff og hygge-
bingo høsten 2011. 
Fredag kl. 11 – 13.

2. sept. Hyggebingo
9. sept. Formiddagstreff. 
Jubileumsbyen Drammen.  Et 
tilbakeblikk – Leif Hagen.
16. sept. Hyggebingo
23. sept. Formiddagstreff. 

Visersangeren fra Skotselv – Jan Morten Helgestad  
(gitar /piano/sang)
30. sept. Hyggebingo
7. okt. Formiddagstreff. 
Kristin Fæhn forteller om Elias Blix
14. okt. Hyggebingo
21. okt. Formiddagstreff. Lier Trekkspillklubb.
28. okt. Hyggebingo
2. og 3. nov. Salgsmesse
4. nov. Formiddagstreff. Lin Persen – Vi gjør 
livshistoriene til arvesølv.
11. nov. Hyggebingo
18. nov. Formiddagstreff. Ole Kristian Karlsen. 
25. nov. Hyggebingo

ArBEiDssTUEn
I Cafe Album møtes damer tirsdag og torsdag hele 
året til en håndarbeidsstund og sosialt samvær 
med kaffepause. Her blir det laget mange flotte  
håndarbeider. Strikking, toving, hekling, brodering, 
aplikering og maskinsøm, er noe av det vi driver 
med.

salgsmessen holdes onsdag 2. nov. kl. 10–17 og
torsdag 3. nov. kl. 10–14 

Vi har plass til flere damer/herrer, så bare møt opp. 
Her får du hjelp, og håndarbeidet blir tilrettelagt for 
deg. velkommen! 
 

Onsdag 24. august startet Bragernes 
kirkes guttekor nytt semester. 
Koret hadde en fantastisk vårsesong med tur til 
Tromsø og sang i forestillingen på Bragernes torg 19. 
juni som store høydepunkter! 

Dirigent for koret er Jørn Fevang, og Marianne 
Willumsen er sangpedagog. Koret er for gutter 
fra 4. klasse og oppover. Koret har også en egen 
aspirantgruppe for gutter i 1., 2. og 3. klasse. 

I høst tar koret opp inntil 6 nye gutter i hovedkoret 
(fra 4. klasse) og 5 nye aspiranter. 

Koret er et godt musikalsk tilbud til sangglade gutter 
og koret har et svært godt sosialt miljø. I tillegg har 
guttene mulighet til å ta private sangtimer gjennom 
koret dersom de ønsker det. 
I høst skal koret bl.a. synge operaen Carmen i 
Drammens Teater. 

øvelsestider: 
Aspiranter: Onsdager kl. 17.00 - 18.45 
(1.- 3. klasse) 
Hovedkor: Onsdager kl. 17.30 - 18. 45 
(fra 4. klasse) 

Jørn Fevang, kantor i Bragernes 
Mob.: 97 56 67 62 
E-post: jfevang@drammen.kirken.no

Bispevisitas i Bragernes 
Biskop Laila Riksaasen Dahl 
besøker Bragernes menighet 
fra onsdag 23.11 til søndag 
27.11.

2. des. Formiddagstreff. Ola Rypdal – «Thailand – 
smilets land»
9.  des. Hyggebingo
16. des. Formiddagstreff. Julemiddagen – Per Erik 
Brodal
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Alle konfirmantene møtte opp ved Bragernes kirke 
kl. 9.30. Dette var første gangen konfirmantleiren ble 
arrangert i sommerferien, og med varighet en hel 
uke og alle konfirmantene samtidig. Det ble nesten 

60 konfirmanter, og jeg tviler ikke på at hvertfall en 
del av oss ledere var ganske så spent på hvordan 
dette kom til å bli..
Endelig kommet frem, og alle stormet ut av bussen 

etter at Per Erik hadde gitt litt info om hva som kom 
til å skje. Etter en lang stund med romfordeling, fikk 
konfirmantene litt fritid før den første samlingen. 
Den aller første samlingen på leiren, var det Aud, 
eier av Uvdal Resort, som hadde. Hun snakket om 
likheter og ulikheter mellom folk, og brukte alle 
i Ole-Brum familien som eksempler. Hun fortalte 
at det muligens fantes en Nasse-Nøff i gruppa; In-
nadvendt, sjenert og engstelig. Og for eksempel en 
Tigergutt; Det stikk motsatte av Nasse, spretten, glad 
og veldig utadvendt. Poenget var at det fantes mange 
ulike mennesker i ei gruppe, og at det var viktig å 
samarbeide.
Samarbeide.. Hva er det? Når konfirmantene ble 
spurt om hva det var, svarte mange av dem:

            – å hjelpe hverandre
            – å klare ting sammen for å nå et mål
og ja, det er jo riktig.

For å kunne gjøre oppgavene i noe kalt ”kreativ mes-
tring” måtte hver og en hjelpe til for å kunne klare 
det. Kreativ mestring krever både fysisk og psykisk 
arbeid. Man må tenke for å kunne gjennomføre, og 
man må kunne gjennomføre alt. Dette var vel det 
konfirmantene syntes var morsomst.
 
Samtidig hadde andre grupper samtaler om bl.a. 
dåpen og WWJD (what would Jesus do). Vi lederne 
fikk til og med et par timer med Eva om WWJD, og 
det var en utrolig koselig og morsom samling. Det 
var for eksempel snakk om hvorfor er du den du 
er, og hvilke personlige egenskaper du har. Ting 
som er spennende å snakke om, og gjør en sam-
tale god. (Konfirmantene ble delt inn i grupper og 
gjennomgikk etter tur et program med mange ulike 
aktiviteter/oppgaver i løpet av uka.)
Torsdag ettermiddag gikk vi opp til den gamle 
stavkirka i Uvdal. Det var veldig spennende å se alt 
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Samling i storstua Foto: Leif Hagen

Leder Leif Hagen og kapellan Per E. Brodal tar en prat i 
pausen etter søndagens gudstjeneste. Foto: Bent A. Møller

Ut på tur Foto: Leif Hagen

Kreativ mestring Foto: Leif Hagen

Konfirmantleir i Uvdal
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det gamle, og at det var reserverte plasser til de 
ulike gårdene i kirka.
Store deler av lørdagen gikk vi tur til toppen av et 
lite fjell. Det var bare seks km hver vei, men veien 
føltes lenger i oppoverbakker. I tillegg var det poster 
vi skulle løse. Noen hadde det veldig gøy hele veien, 
mens det så klart var andre som var litt muggene 
siden de ikke fikk kjøre opp med de andre. Det gikk 
bra uansett. Det var også romkonkurranse, for å se 
hvem som holdt rommene sine mest ryddig gjennom 
hele leiren. Noen gjorde det veldig bra, og kom helt 
på topp, mens andre hadde virkelig satt som mål å 
komme så langt ned som mulig..
Leirkveldene ble ofte fullstappet med leker, sang og 
moro, men den moroa tok slutt når vi rigget opp til 
korssamling. 

Likevel, – korssamlingen skapte ikke ro utover nat-
ten. Deler av natten ble av enkelte brukt til å løpe 
frem og tilbake i gutte- og jentehyttene, noe vi led-
erne merket godt. Veldig godt.. Vi holdt nattevakter, 
og måtte passe på at både gutter og jenter kom seg 
tilbake til sine egne hytter. Det var flere som hadde 
havnet i feil hytte.. Noen netter ble det ikke rolig før 
langt på natt for enkelte... Uansett.. Lite søvn eller 
ikke. Vi har hatt det ekstremt morsomt alle sammen. 
Både ledere og konfirmanter (det har vi/jeg fått høre 
om i ettertid også), og det blir bare flere og flere som 
ønsker å bli ledere til neste år, hvor vi håper på å få 
til en hel uke slik som i år.
En vellykket konfirmantleir. Dette lyder godt!

Lotte Ludvigsen, konfirmantleder 
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Hjertelig takk!
Chris Pender sluttet 
den 1. august som 
diakoni arbeider i 
Bragernes menighet. 
Det var på dagen to 
år etter at han begynte 
her i samme stilling. 
Chris hadde ønsket å bli 

mye lenger. Han stortrivdes i oppgavene 
og med menneskene rundt seg, og det var 
gjensidig.  Men da hans kone fikk arbeid i 
Frelses armeen i Oslo med tilhørende tjenestebolig på 
 Sinsen, gav det støtet til en ny retning for Chris. Han er 
nå i tjeneste ved arméens hovedkontor i Oslo. Men her 
i Bragernes har han rukket å sette spor etter seg. Chris 
har vært en god samtalepartner for mange mennesker, 
på kontoret, i hjemmene eller på torget og i byen 
ellers. Hans interesse for sine medmennesker og lune 
personlighet har vakt tillit. Chris har også gjort en stor 
innsats på menig hetens eldresenter og som deltaker i 
konfirmantarbeidet og på flere andre områder. Han har 
videre vært en god og solid medarbeider i staben.

Vi takker Chris for to fine år og ønsker Guds 
velsignelse i den nye tjenesten!

Kristin Fæhn, sokneprest 

nye medarbeidere!
I høst får Bragernes menighet flere nye medar-
beidere:

Edel Marie Aune begynner som diakon 1. oktober. 
Hun er i dag soknediakon i Furuset menighet.  
Mens vi venter på henne vil Laila Normann, som 
tidligere var diakon i Tangen menighet, vikariere 
på timebasis i Bragernes. Det er vi glade for!

ingeborg Drange begynte 23. august i nyopprettet 
stilling som trosopplærer. Hun holder på å 
avslutte sin diakonutdanning og skal ha  ansvar 
for trosopp læring for eldre barn og unge i 
 menigheten.  

ingvild Malmbekk køhn kan vi hilse velkom-
men den 11. september. Hun kommer fra Tangen 
menig het og skal nå vikariere for Anders Dahl i 
hans permisjonstid ut 2012.

Kristin Fæhn

Oppgaveløsning på fjellturen Foto: Leif Hagen

Ledertrening med Eva Brekke Voss Foto: Leif Hagen
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Historisk messe gjennom 140 år
I forbindelse med kirkens 140 års jubileum 
blir det en annerledes høymesse søndag 25. 
september kl. 11.00. Den historiske messen 
begynner med  datidens liturgi fra 1871 og 
mot slutten av messen er vi i dagens liturgi og 
salmer. Første del vil bli forrettet av mannlig 
prest, noe som jo var en selvfølge fram til 
1960-tallet. Kapellan Per Erik Brodal vil vi se 
i samarie og pipekrage i den første delen av 
høymessen og vår sokneprest Kristin Fæhn, 
med alba og messehagel av nyere dato mot 
slutten av messen. Kantorene Jørn Fevang og 
Ingvild Køhn Malmbekk deltar i høymessen.

Velkommen til feiring av kirkejubileet!

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

«Har kirken mistet sin 
 hukommelse?»
er tittelen på Karl  Gervins 
foredrag  i Bragernes 
menighets hus 21. september.

Den norske kirke trenger 
fornyelse, mener Karl 
 Gervin, idéhistoriker og 
teolog. «Fortsatt har kirken et høyt medlem-
stall, men de fleste er passive, og svært få går 
regelmessig i kirken. Mange føler seg fortsatt 
knyttet til kirken, i alle fall ved livets store hen-
delser. Men burde ikke større deler av kirkelivet 
kunne engasjere flere, også dem som nå søker 
tilflukt i ulike former for nyreligiøsitet?»

Møt opp til et interessant foredrag i Bagernes 
menighets hus 21. september kl. 19.00.

Karl Gervin arbeider nå som seniorprest i 
Oslo dom kirke og har hatt særlig ansvar for 
gudstjeneste liv og kultur virksomhet.

I høst er det flere arrangementer som inngår i jubileumsåret

Bragernes kirke 140 år
ForedraGsserie

Mandag 19. sept. – kl. 19.00 i 
kirken
Glassmaleriene i kirken.
Foredrag ved professor Trond 
Berg Eriksen.

Musikk ved elever fra Drammen kulturskole.

Tirsdag 20. sept. – kl. 19.00 i Menighetshuset
Jørgen Moe
sokneprest i Bragernes 1863 – 1870. 
Folkeminnesamler – dikter.

Foredrag ved kulturhistoriker Ørnulf Hodne.
Barn oppfører tablå.

onsdag 21. sept. – kl. 19.00 i Menighetshuset
“Har kirken mistet sin hukommelse ?”
Foredrag ved seniorprest em. Oslo Domkirke
og forfatter: Karl Gervin.
Kunstnerisk innslag.

Torsdag 22. sept. – kl. 19.00 i Menighetshuset
Paneldebatt med tema: “Kirken i tiden, kirken
i byen, kirken i fremtiden”
Panelleder: Geir Helljesen.



stor festgudstjeneste søndag 19. Juni
Bragernes kirke var pyntet til fest med vakre blomster 
i anledning byens 200-årsdag. Represen  tanter fra 
bystyret, fylkesmann, politimester med flere var møtt 
fram til festguds tjenesten. Ordfører Tore Opdal  Hansen 
bar prosesjonskorset
inn til gudstjenesten, etterfulgt 
av dåpsfølge, Bragernes kirkes 
solistensemble og prester.
Søndagens preken ble holdt av 
prost Øystein Magelssen. Kantorene Jørn Fevang og 
Anders Eidsten Dahl medvirket. Etter gudstjenesten ble 
Drammens sangen avsunget på kirkebakken. Med utsikt 
mot torget lød tonene og teksten: «Se vår by så fagert 
smiler. Den vi vie vil vår sang.» Senere på dagen ble det 
en storslott feiring i byen med kongeparet tilstede.

Bj. E.

kirkEJUBilEUM DEn 12. JUli
12. juli 1871, nøyaktig fem år etter bybran-
nen, ble Bragernes kirke innviet. Dette ble 
feiret på samme dato på kirkens 140-års 
bursdag. Etter en musikkandakt i kirken 
ble det servert kaffe og bløtkake til alle 
de 130 frammøtte. Etter bursdags kaken 
ble det høytidlig åpning av en kirkeutstill-
ing i kirkens kapell. “Kirkens historie 
forteller også folkets historie, og utstillin-
gen i  kapellet viser noen glimt inn i denne 
historien” sa sokneprest Kristin Fæhn, før 
hun åpnet utstillingen og overrakte blom-
ster til den ansvarlige for utstillingen; Bjørg 
Evensen. De frammøte kunne så slippes inn 
puljevis i kapellet, for å få et inn blikk i 140 
år med kirkehistorie fra Bragernes.
Sokneprest Kristin Fæhn har stor interesse 
for kirkens historie og hun var til stor hjelp 
med å tilrettelegge utstillingen. Kirkeutstil-
lingen har vært åpen før og etter sommer-
konserter og etter gudstjenester. Det har 
hittil vært ca. 200 besøkende. I forbindelse 
med Foredragsserien i september vil utstill-
ingen  være åpen fra 
kl.18.00. Det blir mulig 
å besøke utstillingen 
fram til 25. september 
da det skal feires en 
historisk gudstjeneste.

Bj. E.

Fellessang på kirkebakken Foto: Bent A. Møller

Fra åpningen av 
kirkeutstillingen. 

Bjørg Wiik Nilsen og 
Kaye Westeng serverer 

bursdagskake.
Foto:  Bjørg Evensen
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lørdag 3. september kl. 13.00. Orgelhalvtime ved 
Anders Jonsson. Musikk av F. Liszt. Fri entré.

lørdag 10. september kl. 13.00. Orgelhalvtime 
ved John F. Leggett. Musikk av Merulo, Pellegrini, 
 Bertoldi og Bach. Fri entré.
 
lørdag 17. september kl. 13.00. Orgelhalvtime ved 
Maria Pleskova. Musikk av Ch. M. Widor. Fri entré.
 
lørdag 24. september kl. 13.00. Orgelhalvtime 
ved John Arthur Smith. Musikk bl.a. av B. Tommy 
Anders son, J. S. Bach, Camille Saint-Saëns. Fri 
entré.

søndag 25. september 
kl. 16.00. 
Thomas-
evangeliet. 
Konserten blir 
en veksling 
mellom sang, 
indisk musikk og 
opplesning. De 
som deltar er: 
Oppleser: Biskop 
Laila Riksaasen 
Dahl
Sitar: Rohini Sahajpal
Saksofon: Trygve Seim
Tabla/oppleser: Jai Shankar Sahajpal
Vokal: Sunanda Sharma
Vokal/oppleser: Anne Hilde Askø

Billettsalg ved døren. Voksne kr. 150,-. Barn opp til 
14 år kr. 50,-. Ungdom opp til 18 år/
 studenter kr. 80,-.
 
lørdag 1. oktober 
kl. 13.00. 
Orgelhalvtime ved 
Tobias Scheetz, tysk 
konsertorganist. Fri 
entré.

lørdag 5. november 
kl. 13.00. Orgelhalvtime 
ved Guy Poupart. Ad 
Wammes: Vallée des 
Danses, Frekrik Sixten: Variations. Fri entré.

lørdag 12. november kl. 13.00. «Bare Bach» ved 
Anne Stine Dahl, cello og Anders Eidsten Dahl, orgel. 
Fri entré.
 
lørdag 19. november kl. 13.00. Orgelhalvtime ved 
Ian Richards. Musikk av A. Guilmant. Fri entré.

Tobias Scheetz

Bragernes kirkes Jentekor, 
 Aspirantkor og Ungdomskor (jenter) 
ønsker velkommen til nytt semester!

Øvelser på torsdager:
Jentekorets Aspiranter: 2.klasse – 4.klasse. 
Torsdag kl.17.00 –18.00 
Jentekoret: f.o.m. 5.klasse. Torsdag fra 
kl.18.00 –19.30 
Ungdomskoret (jenter) f.o.m. 9.klasse. 
Torsdag kl.19.40-21.30 

Ta kontakt med dirigent Beate strømme 
 Fevang,  tlf. 905 67 055 
www.drammen.kirken.no/bragernes

Fire kåserikonserter i oktober med 
temaer over fire tidsepoker 
1811 – 2011:
lørdag 8. oktober kl. 13.00. Kåserikonsert 
med temaet 1811–1861. Trond Berg Eriksen og 
Bjørn Boysen, orgel. Fri entré.
 
lørdag 15. oktober kl. 13.00. Kåserikonsert 
med temaet 1861-1911. Torkild Alsvik og Jørn 
Fevang, orgel. Fri entré.
 

lørdag 22. 
oktober kl. 13.00. 
Kåserikonsert med 
temaet 1911–1961. 
Tom Egil Hverven og 
Lars Notto Birkeland, 
orgel. Fri entré.
 
lørdag 29. 
oktober kl. 13.00. 
Kåserikonsert med 

temaet 1961–2011. Sigurd Osberg og Anders 
Eidsten Dahl, orgel. Fri entré.

Tom Egil Hverven

Høstens konserter i Bragernes kirke
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15.05.2011  CAROLINE BOCEVIC 
15.05.2011 IMRAN SESAY
15.05.2011 AMANDA BONN PEDERSEN 
15.05.2011 FINN NORENG
15.05.2011 IDA MARIE SESAY STENSETH
15.05.2011 ERIK SESAY
15.05.2011 MANZILI FORSLAND BROWN
22.05.2011 SELIN ADINA CINAR KAABY
22.05.2011  CHARLOTT BJØRGAR 

 ANDRESEN-LIMA
22.05.2011 MARIA ANTONINE HOLE 

04.06.2011  HANNELI RAAUM IVERSEN
05.06.2011  CILJAN UDNÆS
05.06.2011  MOLLY PIHL RAUGLAND
05.06.2011  OLIVIA HERDER BERG-LANGAARD
05.06.2011  LINNEA SOFIE JENSEN WØLNER
05.06.2011  CAROLINA SALOMONE
12.06.2011  EWA IBEN LOUISE KNUDSEN
12.06.2011  LINA ENGEN
12.06.2011  CAROLINE HOLMBERG HVEDING
19.06.2011  HANNAH EMILIE TITTERUD FUGLEBERG
19.06.2011 SIGURD FOSSGÅRD BERG 
19.06.2011  ALEKSANDER OLAUSSEN
19.06.2011  OLE MARTINIUS OMMA LANGERUD
19.06.2011  ALISON KRISTINE TITTERUD FUGLEBERG
26.06.2011 NIKOLAI KALLEVIK HAAGENSEN 
17.07.2011  INGEBJØRG MEYER
24.07.2011 ALEXANDER FERNANDEZ HAGEN-LARSEN 
24.07.2011  ELISABETH VORLAND
24.07.2011  EMILIAN  KLEPP BAUNØ
24.07.2011 MATHIAS KLEPP BAUNØ 
31.07.2011  KIM EMILY KATARINA KARGALTSEVA SANDVIK
07.08.2011  ELISE ALEKSANDRA HOLTAN
07.08.2011  ELLA MARIE KNUDSEN
07.08.2011  ANNA  JONETTE KNUDSEN
14.08.2011  NOAH FLADHUS MEYER
14.08.2011  LEANDER KYLLINGMARK OLSEN
14.08.2011  HANS ANDREAS GJERSØYEN NORDKIL
14.08.2011 ISABELLE DAHL LEFRANC

ViGde
14.05.2011 MARIANNE BJØRNSTAD OG 
 ERIK WESSEL HOLST 
21.05.2011 NINA BRÅTEN OG MORTEN KASTAT 
28.05.2011 BEATE LIE OG SVEIN EINARSBØL 
29.05.2011 TOVE ONSHUUS OG OVE BERGFELDT 
 NORDBYE 
04.06.2011 SARAH MARIANNE JACOBY OG 
 ANDERS WRIGHT NORDBY 
04.06.2011 CHRISTINE NITTER RAAUM OG STIAN IVERSEN 
11.06.2011 ELISABETH SURLIEN OG ESPEN NAVJORD 
11.06.2011 HELEN TSOLIS OG FINN WILHELM ANDRE  
 HANSEN 
11.06.2011 JANNE ENGESHAGEN OG DAG SANDHEI 
 BRAATHEN 
18.06.2011 LISSIE BIRGITTE MO OG PETTER SCHOUW- 
 HANSEN 
25.06.2011 ELISABETH SØRFJORD OG BJARNE 
 KJØLLEBERG 
25.06.2011 CHARLOTTE KATRINE LOUISE ERIKSEN OG  
 ØYVIND LIE SANDNES 
06.08.2011 JANNICHE BECHER OG ALBERT JOAKIM   
 CARLSEN 
06.08.2011 LENE TRANSETH OG FRODE KORBIJN 
06.08.2011 LILL MONICA DRIVDAL OG DAG RUNAR 
 ELVEKROK 
13.08.2011 HELLE ELISABET JÆGER EILERTSEN OG 
 ØYSTEIN NØRVÅG 
13.08.2011 SUSANNE NORDVIK STENBÆK OG TERJE  
 SAND

VÅRe dÅPSBARN

13

Andakter 
sportskapellet 
ved Tverken 
høsten 2011 

Dato Taler Organist  
4.9 Per Erik Brodal Randi Myhra 
11.9 Gunvor Kreken, 
 Normisjon Egen organist
18.9 Tom Solberg Ole K. Karlsen
25.9 Frogner menighet, 
 Solveig Aas Kristiansen Trond Martens
2.10 Simon Høimyr Jan O. Walding
9.10 Jan Heitmann  Randi Myhra
16.10 Magnus P. Kjellin,
 Strømsgodset Jon Th. Hansen
23.10 Sigmund Ruud Egil Vedal
30.10 Ole Kristian Karlsen Marit Bøe
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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

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

Støtt våre annonsører.
DE STØTTER OSS

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

HOUSE OF

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgt 4, 32 89 89 50

Frigjør tid – knytt til deg kompetanse

Regnskapsbyrået
www.regnskapsbyraet.no

Øvre Storgt. 37, 3018 Drammen. Telefon 32 21 35 70

Eiendomsmeglere MNEF
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Bragernes menighets misjonsprosjekt
Bragernes menighet støtter Misjonsalliansens 
 mikrofinansarbeid i Ecuador – et viktig arbeid i 
fattig domsbekjempelsen.

ALLIANCE MICROFINANCE AS (AMAS)
Det har skjedd mye med Misjonsalliansens 
mikrofinans arbeid de siste årene, og for de fleste 
er navnet AMAS fortsatt ganske ukjent. AMAS er et 
non-profit aksje selskap, heleid av Misjonsalliansen, 
som skal drive eierskaps forvaltning av Misjonsallian-
sens mikrofinans initiativ og videreutvikle organisa-

sjonens aktiviteter 
 innen mikrofinans. 
Andreas Andersen, 
tidligere utsending 
for Misjons alliansen i 
Ecuador, har nå vært 
daglig leder i AMAS i 
ett år.
Tilbake på jobb 
etter en god som-
merferie, kan 
Andreas  Andersen 
fortelle, at 18. juli 
2011 markerer en 
gledelig og betyd-
ningsfull forandring 
for Misjons alliansens 
lånekunder i  Ecuador. 

D-MIRO, Misjonsalliansens mikrokredittordning, gikk 
den 18. juli over til å være en bank og fikk navnet 
BANCO D-MIRO. 
For lånekundene betyr dette at de nå vil få flere 
tjenester og bedre tjenester av D-MIRO. Mange har 
nytte av å få et lån, men alle trenger å spare. Det 
ligger også en helt annen motivasjonsfaktor i det å 
kunne spare. Det er et godt hjelpemiddel til en bedre 
og tryggere økonomi. Sparing er en viktig form for 
fattigdomsbekjempelse!
I de nye planene er det også mulig for kundene å få 
forsikring. Tidligere har forsikring vært begrenset til 
dødsfall, men nå er den muligheten utvidet til også å 
gjelde de situasjonene vi vanligvis forsikrer oss mot. 
Så som uførhet, sykdom, brann, feilslåtte avlinger 
eller naturkatastrofer. En kan jo tenke seg hvilken 
katastrofe det er for en fattig person som har et lån 
knyttet opp mot en liten bedrift. Hvis denne personen 
ble syk eller ufør, ville han eller hun ikke være i 
stand til å drive bedriften, og lånet kan ikke lenger 
betjenes. På samme måten vil det være ved brann 
eller naturkatastrofer – de fattige er ekstra sårbare i 
alle situasjoner og når ulykker inntreffer, rammes de 
alltid hardest.
Andersen forteller at BANCO D-MIRO er underlagt 
Ecuadors banktilsyn – i likhet med andre banker, noe 
som igjen gir større trygghet og lavere priser. Også 
for organisasjonen gir dette både en større sikkerhet 
og en større mulighet for vekst. Stiftelser, som var 
den tidligere organiseringsformen, er en god form så 

lenge noe er lite, men dette gir oss en mulighet til å 
vokse på en helt annen måte enn tidligere.
Han minner også om noe helt spesielt ved BANCO D-
MIRO, i tillegg til at det er et tilbud til de fattige: «Vi 
forsøker stadig å nå de mest sårbare gruppene. Det 
handler om å gi disse mulighetene til HIV positive, til 
personer med ulike former for funksjonshemninger 
og vi ønsker å rette dette også spesielt mot unge 
entreprenører. Her ligger det ingen stor fortjen-
este, men dette er likevel vårt oppdrag!» avslutter 
 Andersen

søndag 16. oktober er det misjonsgudstjeneste 
kl. 11 00. Generalsekretæren i Misjonsalliansen, 
Arnt H. Jerpstad besøker oss. Under kirkekaffen 
i Menighetshuset etter gudstjenesten gir han 
oss innblikk i arbeidet som vi støtter i Ecuador.  
Vi håper mange benytter denne muligheten 
til å samles om misjonsengasjemanget i 
menigheten.

Torsdagskvelder på landfalløya kapell i høst

Torsdager kl. 19.00:
15. september, 20. oktober, 17. november og 
8. desember

Se annonse onsdager før i avisen.

Quiñonez Danís har problemer med beina og har vanskelig for 
å bevege seg. Hun driver et lite matutsalg fra huset sitt hvor 
hun selger tortillas og empanadas.

Andreas Andersen er daglig leder 
av AMAS
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Velkommen til  k irke!

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

søndag 6. november, allehelgensdag
Kl. 11.00: Høymesse. Nattverd. Menighetens ansatte. 
Bragernes kantori. Kirken er åpen med mulighet for samtale 
mellom høymessen og konserten.

19.00. Konsert med solistensemblet, dir. Jørn Fevang. Ingvild 
Køhn Malmbekk, orgel.

søndag 13. november, 22. s. e. pinse
Kl. 11.00: Familiemesse. Dåp og nattverd. Jentekoret. 
Sokneprest Kristin Fæhn og kantorene Ingvild Køhn 
Malmbekk og Beate Strømme Fevang.

Landfalløya kl.19.00: Kveldsmesse. Sokneprest Kristin Fæhn 
og organist Frieda Rojahn.

søndag 20. november, siste søndag i kirkeåret 
Kl. 11.00: Høymesse.  Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik 
Brodal og kantor Jørn Fevang. Medlemmer av Bragernes 
kantori.

19.00: Tomasmesse. Kapellan Per Erik Brodal og kantor Jørn 
Fevang. Musikerne Irene og Ole Strøm deltar.

søndag 27. november, 1. søndag i advent
Kl. 11.00: Høymesse med bispevisitas. Nattverd.
Biskop Laila Riksaasen Dahl og kirkens ansatte. Bragernes 
Kantori og orkester. J. S. Bach: Kantate nr. 61 Nun komm der 
Heiden Heiland. (Folkefrelsar til oss kom)

søndag 4. desember, 2. søndag i advent
Kl. 11.00: Høymesse.  Dåp og nattverd. Konfirmantene 
deltar. Kapellan Per Erik Brodal og kantor Beate Strømme 
Fevang.

søndag 4. september, 12. s. e. pinse
Kl. 11: Høymesse. Dåp og Nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn og kantor Jørn Fevang. Medlemmer av Bragernes 
kantori

søndag 11. september, 13. s. e. pinse – Høsttakkefest  
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste.  Dåp. Jenteaspirantkoret
Utdeling ”Min kirkebok” til 4-åringer og gave til 6-åringer.
Prost Øystein Magelssen og kantorene Beate Strømme 
Fevang og Jørn Fevang.

Landfalløya kapell kl. 19.00: Kveldsmesse. Kapellan Per 
Erik Brodal og organist Frieda Rojahn.

søndag 18. september, 14. s. e. pinse – diakoniens dag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd.  Kapellan Per Erik 
Brodal og sokneprest Kristin Fæhn. Kantor Ingvild Køhn 
Malmbekk.

Kl. 19.00: Kveldsmesse. Saksofonist Frøydis Grorud og 
 kantor Ingvild Køhn Malmbekk.

søndag 25. september, 15. s. e. pinse 
Kl. 11.00: Historisk messe gjennom 140 år. Nattverd.  
Sokneprest Kristin Fæhn og kapellan Per Erik Brodal. 
Kantorene Ingvild Køhn Malmbekk og Jørn Fevang.

søndag 2. oktober, 16. s. e. pinse  
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein 
Magelssen og kantor Beate Strømme Fevang. Solist.

søndag 9. oktober, 17. s. e. pinse 
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn og kantor Ingvild Køhn Malmbekk.

Landfalløya kapell kl.19.00: Kveldsmesse. Sokneprest 
Kristin Fæhn og organist Frieda Rojahn.

søndag 16. oktober, 18. s. e. pinse
Kl. 11.00. Høymesse og misjonssøndag. Dåp og nattverd. 
Sokneprest Kristin Fæhn og gen.sekr. Arnt Jerpstad fra 
Misjonsalliansen. Kantor Jørn Fevang.

Kl. 19.00: Kveldsmesse. Sokneprest Kristin Fæhn og  kantor 
Jørn Fevang. Folkemusiker og fiolinist Nils Økland spiller.

søndag 23. oktober, 19. s. e. pinse
Kl. 11.00: Familiemesse. Dåp og nattverd. Guttekoret. 
Kapellan Per Erik Brodal og kantorene Ingvild Køhn 
Malmbekk og Jørn Fevang.

søndag 30. oktober, Bots- og bededag
Kl.10.15: Skriftemålsgudstjeneste i kapellet. Prost Øystein 
Magelssen.
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Prost Øystein Magelssen og  kantor 
Beate Strømme Fevang. Medlemmer av Bragernes kantori.

kveldsmesser i Bragernes kirke
Søndag 18. september kl. 19.00
Søndag 16. oktober kl. 19.00

Tomasmesse 20. november kl. 19.00

kveldsmesser i landfalløya kapell
Søndag 11. september kl. 19.00
Søndag 9. oktober kl. 19.00
Søndag 13. november kl. 19.00


