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•	 Faste	og	fest	til	ettertanke,	side 3
•	 Ny	ordning	for	gudstjenesten,	side 3
•	 LysVåken,	side 4
•	 Chillout	–	Tårnagenthelg	side 5
•	 Bispevisitas	i	Bragernes,	side 6
•	 	Det	nye	menighetsrådet	ble		presentert	i			

kirken,	side 6
•	 Konsertvåren	i	Bragernes	kirke,	side 7
•	 Spennende	prosjekter	for	gutte-	og		 	
	 jentekorene,	side 7

•	 Vårens	konfirmanter,	side 8
•	 Konfirmant	2012/2013?
•	 Kirkens	Nødhjelps	fasteaksjon	
	 27.	mars,	side 9
•	 Barnas	side,	side 11
•	 Ny	løper	på	plass,	side 11
•	 Gaveoverrekkelse,	side 12
•	 Program	Café	Album,	side 15

Barna inntok Bragernes kirke den andre helgen i januar. Her fra gudstjenesten den 
8. januar der LysVåken sangen ble fremført – med både sang og dans. Se også side 4.



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!

Menighetsstaben

Kirken er vanligvis åpen fra tirsdag til 
fredag kl. 12 – 13.

Våre lesere ønskes 
en riktig god påske!

Ønsker du å støtte Kirkeposten? 
Giroen som er vedlagt dette nummeret 

kan da benyttes. 

Alle gaver mottas med takk!

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
PerMisJon

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

Hanna Moen – Anne Grethe Julie Støen Finstad – 
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. 8–15.

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.

DEN NORSKE KIRKE
Bragernes menighet

Husk å ta en titt på nettsidene:
www.drammen.kirken.no/bragernes

Bragernes menighet er også å finne på Facebook.

edel Merete aune
diakon
aune@drammen.kirken.no
tlf. arbeid 32 98 91 84

ingeBorg danBolt drange
trosopplæringsleder
drange@drammen.kirken.no
tlf. arbeid 32 98 91 92
Mobil 900 88 407

ingvild kØhn MalMBekk
kantor
malmbekk@drammen.kirken.no
tlf. arbeid 32 98 91 87
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Kristin Fæhn - sokneprest

Våre lesere ønskes 
en riktig god påske!
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Faste og fest – til ettertanke
Det er fastetid, en fiolett tid der kirken forbereder 

seg til festen, nemlig påske. Som regel trengs det 
litt forberedelse til fest, med rengjøring og matlaging. 
Kanskje skal det ordnes sanger og taler. Vi legger oss 
litt ekstra i selen for at festen skal bli hyggelig for dem 
som kommer. 
Påskefesten trenger også forberedelse, i hjemmet og i 
kirken. Men hvordan kan det skje?

Fastetiden strekker seg over 6 uker før påske; kirken 
har i denne tiden blikket festet på Jesu lidelsesvei mot 
døden på korset. Det er en tid for å tenke over hva 
denne veien og denne lidelsen har betydd for verden 
og hva den betyr for meg.

Fastetiden bekrefter at verden lider og at Jesus selv led 
for denne verden og lider med den i dag. Det betyr 
også at han kjenner ditt liv og det du strever med i ditt 
innerste.

Fasten er tid for solidaritet, å dele med andre som 
lider, dem som trenger det. Fasteaksjonen til Kirkens 
Nødhjelp er et uttrykk for dette. 

Dette er faste, sier Gud: 
” - å dele ditt brød med sultne og la hjelpeløse og 
hjemløse komme i hus.
Du skal se til den nakne og kle ham, 
du skal ikke snu ryggen til dine egne.” 

Jesaja 58,7

Fastetiden er også motkultur. Den oppfordrer til å søke 
det enkle, søke stillhet, søke ut over seg selv.

Så – på påskeaften – går vi over fra fastetid til påsketid, 
fra mørke til lys, fra faste til fest! 
I påskenattsmessen i Bragernes kirke lyder disse 
 ordene: ”Gled deg, du jord, i stråleglansen fra den 
evige konges herlighet, og vit, all verden, at mørket er 
veket bort.”
Det mørke kirkerommet fylles med levende lys, og 
med lovsangen:

 ”Deg være ære, Herre over dødens makt,
 Evig skal døden være, Kristus underlagt.” 

Ny ordning for gudstjenesten – «Sammen for Guds ansikt»
1. søndag i advent tok vi i Bragernes kirke i bruk den 
nye gudstjenesteordningen, som i løpet av 2012 skal 
innføres over hele landet. I hovedtrekkene er ord
ningen som tidligere, men med noen nye ledd. Det 
er også nå lagt opp til at menigheten er med i flere 
menighetssvar. 
Det er utarbeidet flere serier ny musikk til de faste 
gudstjenesteleddene Kyrie, Gloria osv. Nylig begynte 
vi å ”prøve ut” disse i Bragernes kirke for å bli litt 
kjent med alternativene.
Men nettopp dette kan kanskje oppleves som i over
kant mye nytt for gudstjenestedeltakerne. 
På den annen side vet vi da litt mer om hva vi skal 
ta stilling til når den tid kommer at vi skal velge 
musikk.
Det er nok litt ulikt hvordan man opplever den 
nye ordningen og musikken. Vi vil gjerne høre din 
 mening! Så skriv eller ring eller kontakt oss på 

 annen måte! Biskopen har oppfordret alle til å ta et 
med ansvar i denne prosessen.

På menighetsmøtet/årsmøtet 15. april vil noe av den 
nye liturgiske musikken bli presentert. Senere på 
våren inviteres det til en kveld der vi har gudstjen
esten i fokus, både liturgi og musikk.

Kristin Fæhn, sokneprest

Det nye testamentet leses i sin helhet i kirken!
Nå er vi i gang med å lese hele Det nye testamentet, i 
den nye oversettelsen, i Bragernes kirke.
Dette skjer hver lørdag det er orgelhalvtime (se 
denne siden!). Vi leser én time før orgelhalvtimen, 
dvs fra kl.12 – 13 og en snau time i etterkant, dvs kl. 
13.40 – ca 14.30. Kom og hør!!
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Barna fikk prøve seg på orgelet. 

Foto denne siden: Ingeborg Drange

Dramatisering av beretningen om De hellige tre 
konger på Helligtrekongersdag.

Kapellet ble omgjort til spisesal og fylt opp med sultne 
og glade barn; det var så fullt at de voksne måtte innta 
 måltidene stående. 

LysVåken – med overnatting i Bragernes kirke
Året fikk en pangstart med LysVåken, 
da 44 barn overnattet i kirken

Soveposer, liggeunderlag, en og annen 
madrass og til og med et lite telt lå 
spredt utover hele kirken sent lørdag 
kveld den 7. januar. Det tok litt tid før det ble helt 
stille i kirkerommet, men alle fikk i hvert fall litt søvn 
i løpet av natten.

LysVåken er nesten som et pysjamasparty i kirken. 
I år inviterte menigheten alle som er født i 2000 
og 2001 til arrangementet, og det raste inn med 
påmeldinger helt til en halvtime før vi startet. Det må 
ha gått rykter fra fornøyde deltakere som var med i 
fjor!

I løpet av et knapt døgn i kirken hadde vi et innholds
rikt program. Alt fra skattejakt rundt i kirkerommet 
og helt oppe i tårnet, sang og dans, gudstjeneste
verksted, var ute og akte, sendte opp lyslykt og tente 
stjerneskudd. Fra staben deltok Edel, Per Erik, 

 Beate, Eva og Ingeborg, i tillegg til at 
mange foreldre og andre medhjel
pere stilte opp og hjalp til underveis. 
En kan godt si det var litt logistikk å 
holde orden på! 

Tema var «lys våken» og barna lærte om å ta vare 
på seg selv og hverandre. LysVåkengjengen deltok 
på gudstjenesten på søndag med prosesjon, sang og 
dans, bønner og tekstlesing, samt dramatisering i 
prekenen. Vi hadde også en flott bønnevandring som 
LysVåkendeltakere hadde vært med å lage.

Personlig må jeg si at det var litt av en opplevelse å 
sove på den røde løperen i kirken. Kirken har vist seg 
fra en ny side, og dette er noe jeg sent vil glemme!

Vi er veldig glade for et vellykket arrangement og 
takker alle store og små som deltok.

Hilsen Ingeborg D. Drange, 
trosopplæringsleder
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Tårnagenthelg for menighetens 8-åringer

Vi vil invitere alle 8åringer til en spennende helg i 
Bragernes kirke helgen 21.–22. april. Da inviteres 
alle landets 8åringer til å være agenter for å løse 
opp drag og mysterier.

Bragernes menighet inviterer 
denne helgen alle 8åringer til å 
være Tårnagenter i kirken. I løpet 
av helgen skal oppdrag og myster
ier løses og kirken, tårnet og klok
kene utforskes. Barna bor hjemme, 
men vil være sammen lørdag og 
søndag. Tårnagenthelgen arran
geres i mange kirker i hele landet 
samtidig, og det kan bli så mange 
som 10 000 Tårnagenter.

KirKeTårN oG ANDre HeMMeliGe STeDer….
Kirketårnet er en skjult skatt for mange barn. Det 
har vi lyst å gjøre noe med. Der hvor det er mulig, vil 
barn over hele landet klatre opp i kirketårn denne 
helgen. Mange vil også 
utforske om det finnes 
andre hemmelige steder i 
kirken, som en kjeller eller 
et annet skjult rom.

BiBeleNS forTelliNGer
I Bibelen, mysterienes 
bok, finner agentene både 
agenttips og fortellinger som hjelper dem å løse 
oppdragene. Kanskje får fortellingene ringvirkninger 
for både agentene og for andre... 

eNGlevAKTer
Vil du være Englevakt? En Englevakt er en som er 
med og passer på barna noen timer i løpet av helgen, 
en som kan være sammen med gruppene på oppdrag 
eller stå på post, hjelpe til med maten, m.m.

NyTT NeTTSTeD for BArN
Søndagsskolen har utviklet nettstedet 
www.tarnagentene.no. Her kan barna 
bli Tårnagenter, de kan få et eget 
agentbevis og løse enda flere oppdrag. 
De som ønsker det, kan også danne en 
egen Tårnagentklubb som er helt, helt 
hemmelig….

Tårnagenthelgen er utarbeidet 
av Kirkerådet i sam arbeid med 
Søndagsskolen.

Les mer på www.sondagsskole.no og 
etter hvert på www.drammen.kirken.no/bragernes 
under trosopplæring.

PåMelDiNG
Påmelding for 8åringer og Englevakter skjer på: 
bragernes@drammen.kirken.no
Vi vil sende ut invitasjonsbrev til alle 8åringer med 
nærmere informasjon.

Hilsen, – (i all 
hemmelighet), fra oss 
i Bragernes menighet

Er du mellom 13 og 18 år??? Liker å chille?
Bragernes menighet samarbeider med Norkirken om ungdoms
klubben ”Chill Out” for å gi ungdommer i Drammen mellom 1318 et 
trygt og kristent fellesskap.

Chill Out drives av voksne ledere og ungdomsledere, og det er et mål 
at alle som kommer skal bli sett og at ungdommene blir kjent med 
Gud gjennom Guds Ord og fellesskapet.
I Bragernes blir konfirmantene spesielt invitert. 

Chill Out er ca. annenhver fredag og vi spiller spill og andre leker, har 
en andakt, noe god mat og rett og slett chiller. Chill Out holder til i 
Norkirkens lokaler i Rådhusgata 25. 

Velkommen!

Har du lyst å være med som frivillig? Både ungdommer og voksne 
kan være med som ledere. Ta kontakt med Ingeborg eller Per Erik på 
Bragernes menighetskontor eller Norkirken.

Hold deg oppdatert på Chill Out Drammen inne på Facebook.

våreNS ProGrAM
For ungdom mellom 1318 år.

Hva gjør vi? Et ungdomsmiljø med 
musikk, aktiviteter, spill, hygge, 
felles skap, andakt og mye mer. 

Hvor er vi? Norkirken, Rådhusgata 
25, Drammen.

Når skjer det? Fredager kl. 19.30
22.30.

9. mars, 23. mars, 20. april, 4. 
mai, og 1. juni. 20 kr pr. gang eller 

50 kr. halvåret.

VELKOMMEN!
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I slutten av november var biskop Laila Riksaasen 
Dahl på visitas i Bragernes menighet. Besøket 
spente over fire dager og hadde et tett og variert 
program, som skulle gi innsikt i menighetens brede 
virksomhet. Biskopen fikk møte menighetsråd, frivil
lige og ansatte medarbeidere. Hun deltok i guds
tjenester både i Landfalløya kapell og i Bragernes 
kirke. Det var spørretime med elever ved Børresen 
ungdomskole og møte om ”Den kulturelle skolesek
ken”. Hun besøkte flere sider ved virksomheten, bl.a. 
Knøtteklubben og Eldresenteret. Programmet var 
også preget av at Bragernes kirke er hovedkirke i 
byen og i mange sammenhenger favner videre enn 
soknets grenser; det var møte med representanter 
for ulike diakonale aktører i byen, samtale med Nor
kirkens ledelse og seminar ”Kirken i byen”.
Visitasen fikk en flott og verdig avslutning med 
biskopens tilstedeværelse ved Adventfestivalens 
åpningskonsert.
Visitasen ble til gjensidig inspirasjon. Biskopen sam

menfattet alle sine inntrykk i visitasforedraget som 
ble holdt etter høymessen søndag og som finnes 
tilgjengelig på www.kirken.no/tunsberg  under ”visi
tas”. I foredraget pekte hun også på noen konkrete 
utfordringer som menighets rådet følger opp, bl.a. 
følgende:

• Virksomhetsledelse og 
 administrativ støtte for menig
hets rådet
• Bragernes kirke: ENØK-tiltak, 
bruk av kapellet og utnyttelse 
av bygget bak kirken
• Gudstjenestene: Samhandling 
mellom ansatte og menigheten 
for øvrig; alle har ansvar
• Bruken av Landfalløya kapell 
må avklares
• Frivillige engasjeres i 
trosopp læringen

vi takker biskop laila for 
hennes inspirerende  visitas i 
Bragernes menighet!

Kristin Fæhn, sokneprest

Biskopens visitas i Bragernes

Det nye menighetsrådet ble presentert ved 
guds tjenesten den 8. januar:

Fra venstre: Pål-André Lauritzen, Kristin Fæhn, sokneprest, 
Håvard R. Skarre, Inger Hoff, Simon Emiliano Jara,  
Ole Briseid,  Jannicke Døvre, Magne Bergland,  
Elin  Stubberud, Evelyn  Lovise Hansen (foran),  Ellen Marie 
Theodorsen og  Inger Ragni Palm. Til høyre med mikrofon, 
leder av menighets rådet, Ole Kristian Karlsen.
Ikke med på bildet: Morten Løberg Strand, Eli-Sofie Thorne 
og Marit Bjørnstad Carlsen.

Biskopen medvirket ved gudstjenesten 1. søndag i advent

Hyggelig lunsj med staben i Bragernes ble det også tid til

Foto denne siden: Bent A. Møller



konsertvåren i Bragernes kirke
lørdag 3. mars kl. 13.00
Orgelhalvtime ved Victor Riakhin. Musikk av Sandvold og 
Gade. Fri entré.

lørdag 10. mars kl. 13.00 
Orgelkonsert ved Terje Winge. Marcel Duprè: Le chemin de 
lacroix. Lesning av Paul Claudels diktsyklus med samme 
navn. Fri entré.

Tirsdag 13. mars kl. 20.00 
Johan Halvorsen Musikkfest: Åpningskonsert.
Norsk aften. Åshild Nyhus, fiolin, Ingfrid Nyhus, klaver. 
Birgitte Stærnes, fiolin, Pierre Henri Xuereb, bratsj.
Strykeoktett ledet av Sølve Sigerland. Billetter kr. 250,– ved 
inngangen. (Kan reserveres: birgitte@johanhalvorsen.no)

fredag 16. mars kl. 11.00
Johan Halvorsen Musikkfest/Den kulturelle spaserstokken: 
Formiddagstoner ved Jan Bertelsen, obo, og Ingvild Køhn 
Malmbekk, piano/orgel. Fri entré.

lørdag 17. mars kl. 13.00
Johan Halvorsen Musikkfest: «Himmelskip». Konsert ved 
Iver Kleive og Knut Reiersrud. Billetter kr. 250,–.

Søndag 18. mars kl. 11.00
Johan Halvorsen Musikkfest: Festgudstjenester med 
musikere i Bragernes, Fjell og Strømsø kirke.

Søndag 25. mars kl. 19.00
Kirkespillet Jeremia. Eyvind Skeie/Trond Kverno. Bragernes 
kantori. Solister Bård Bratlie, Jorunn  Hermansen. Skue
spillere: Hanne Brincker Fjerdingstad, Kjetil Kolstad. Mess
ingblåsere. Dir. Jørn Fevang. Orgel Ingvild Køhn Malmbekk. 
Billetter kr. 200,– ved inngangen.

lørdag 31. mars kl. 13.00 
Orgelhalvtime ved Anders Eidsten Dahl. Musikk av J. S. 
Bach og Franck. Fri entré.

lørdag 14. april kl. 13.00 
Orgelhalvtime ved Yngve Sporild Breievne. Musikk av J. 
S. Bach, Behnke, Smith, Sløgedal og Sporild Breievne. Fri 
entré. 

lørdag 14. april kl. 17.00
Vårkonsert ved Bragernes kirkes jentekor, aspirantkor 
og ungdomskor med solister. Orgel/klavér Ingvild Køhn 
Malmbekk. Dir. Beate Strømme Fevang. Billetter: Voksen kr. 
100,–. Barn, ungdom, studenter kr. 50,–.

lørdag 21. april kl. 13.00
Orgelhalvtime ved Ingvild Køhn Malmbekk. Musikk av 
 Couperin, Bjørneboe og Gigout. Fri entré.

Søndag 22. april kl. 18.00
Konsert ved Drammen Symfoniorkester og Sølvguttene
Dirigent: Geir Tore Larsen. Orgel: Anders Eidsten Dahl. 
Piano: Ragnhild Briseid. Cello: Mirjam Kammler. Mässe i G
dur av Schubert. Adagio con Variazioni av Ottorino Respighi. 
Orgelsymfoni av SaintSaëns. Billetter kr 200,–. (Drammen 
turistkontor eller ved inngang.)

lørdag 28. april kl. 13.00
Orgelhalvtime ved Wolfgang Kogert. Klaus Lang: Marias 
mantel. Reubke: Sonata in c minor The 94th psalm. Fri 
entré.

Søndag 20. mai kl.18.00
Lovsang under kirkehvelv. Konsert ved Adventssangerne. 
Musikk av Bach, Brahms, Schubert. Åndelige sanger. Solis
ter. Dir. Sverre Valen. Bill. kr. 200,– (barn fri entré).

Søndag 3. juni kl. 15.00
I samarbeid med festivalen Working Class Hero: Blå koral. 
Knut Reiersrud og Iver Kleive. Bill. kr. 200,– ved inngangen. 
(Forhåndssalg på www.unionscene.no kr. 200,– + avgift.)

Tirsdag 5. juni kl. 20.00 Bragernes kirke
J.S. Bach: Hmollmessen. Asker kammerkor og 
Barokkanerne. Solister: Tone E. Braaten, Jorun Herman
sen, Vidar Hellkås med flere. Dirigent: Birger Egge Hoveid. 
Billetter kr. 320/240.

Spennende prosjekter for Gutte- og jentekorene i 2012!

Alle korene har noen få ledige plasser. Ta kontakt; 
her er det førstemann til mølla! Telefon 905 67 055 
for jentekorene. Telefon 975 66 762 for gutte korene.

vårens korturer
Hvert år reiser gutte,og jentekorene på kortur i 
mai/juni. Korturer er alltid en stor opplevelse, både 
musikalsk og sosialt. Guttene og jerntene får gode 
konsert og gudstjenesteopplevelser i tillegg til at 

de blir enda bedre kjent med hverandre. I år reiser 
gutte og jentekoret til Gøteborg, der det bla. blir 
konsert i domkirken og besøk på Liseberg.
Ungdomskoret reiser til Edinburg. De har flere 
konserter på programmet, bl.a. i St. Giles Cathedral, 
skolekonsert og Edinburgh Castle. Aspirant korene 
reiser også på overnattingstur. I år skal de til Tusen
fryd og deretter overnatte i en av kirkene i nærheten.

Jentekorenes konsert lørdag 14. april kl. 17.00
Lørdag 14. april er det duket for konsert med jente
koret, aspirantkoret og ungdomskoret i Bragernes 
kirke. Ca. 100 jenter i alderen 7–23 år inviterer til 
en spennende og variert konsert. Sammen synger 
korene Egil Hovlands syngespill ”Mannen i treet” om 
Sakkeus med de eldste jentene i aspirantkoret i rol
lene både som Sakkeus og Jesus. I tillegg blir det det 
musikk fra hvert kor, og vi kan nevne musikk av den 
jazzinspirerte Bob Childcott, K. Nystdt og E. Hovland.



Nå er det bare kort tid igjen av konfirmantåret for 
de 61 konfirmantene som begynte i høst. I løpet av 
disse månedene har vi vært sammen om mange ulike 
aktiviteter og samlinger. I tillegg til de mer ordinære 
temasamlingene har vi vært en uke på konfirmantleir, 
hatt fortellerkveld i Bragernes kirke, deltatt på jule
marked, gjennomført gudstjeneste på Menneskeret
tighetssøndagen og mye mer. Og litt gjenstår, blant 
annet samtalegudstjeneste og konfirmantfest søndag 
6.mai, og ikke minst selve høydepunktet: konfirma
sjons gudstjenesten.

Det har vært fint å bli kjent med både konfirmanter og 
familiene deres. Jeg håper dere, som er konfirmanter 
gjennom månedene vi har hatt sammen, har fått opp
leve 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 ungdomsledere, foreldre og de øvrige 
frivillige som har bidratt til at vi har kunnet gjennom
føre konfirmantleir og andre arrangementer for kon
firmantene. Takk også til menighetsrådet som bidrar 
med mye økonomisk støtte til konfirmantleiren!

I år har vi valgt å ha én konfirmasjonsgudstjeneste 
lørdag 12. mai i tillegg til de to konfirmasjonsguds
tjenestene søndag 13. mai, 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 kon
firmanter som konfirmeres på de tre konfirmasjons
gudstjenestene.

Hilsen
Per Erik K. Brodal, Konfirmantprest

lørdag 12. mai kl. 12.00
Bjørn Brudevoll  
Sigurd Bergum Edvardsen  
Karen Charlotte Fasting  
Ragne Andrea Gigernes  

Erik Lee Gjessing  
Tuva Løvås Gregersen  
Kristine Hagen  
Karoline Helgesen  
Brage Sterkeby Hole  
Vilde Arildsdotter Kjensli Iversen  
Mina Cecilie Slotte Jensen  
Ida Marie Knudsen  
Remy André Nordrum Kværnes  
Simen Kaugerud Nesse  
Martine Ottesen  
Maria Pedersen  
Susanne Pedersen  
Vanessa Pettersen  
Maud Helene Pold  
Sander Sebastian Pøhner  
Emilie Lange Skinstad  
Bjørnar Elhjem Skjeie  
Ida Marie Meland Smedberg  
Philip Scott Sønsteby  
Ludvig Alm Thoen  
Christiane Thorne  
Nina Marie Undeland  

Søndag 13. mai kl. 11.00
Emilie Sydtskow Andresen  
Isabel Bryhn  
Constance Kvan Edman  
Stian Guddal  
Jenny Eggen Halvorsen  
Camilla Helén  
Eirik Bjølgerud Kålhus  
Jørgen Oland  
Norun Marie Wæhler Pettersen  
Magnus Vindheim Salmi  
Robin Slette Sevlie Smith  
Mathias Stampe  
Jonas Strand  
Susanne Styrmoe  
Teiria AnnKristin Svebakk Urke  
Kristoffer Ødegaard

Søndag 13. mai kl. 13.00
Haakon Abrahamsen  
Simen Dennis Andersen  
Axel Herman Arentz  
Sunniva Fevang  
Jørgen Andreas Gjestvang  
Brage Reier Groven  
Charlotte Marie Halmrast  
Benjamin Kiperberg Hansen  
Martine Hatlebakk  
Marcus Næslund Haugland  
Christian Magnus Nordgård Hjelde  
Haakon Ulrik Hoff  
Hallvard Holm Høgemo  
VetleTobias Braathen Killingstad  
Joakim Ellingsen Kjærby  
Nicole Skjønnhaug  
Nina Margrethe Stærnes  
Martin Vangen

Arkivfoto: Sveinung Bråthen

VÅRENS KONFIRMANTER 2012

8



Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 27. mars
Over én milliard mennesker lever i ekstrem fattig
dom. Urettferdighet tar menneskeliv hver dag. I 
år setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på 
økonomisk rettferdighet. Sammen kan vi kjempe for 
en fremtid uten fattigdom. 

Det er menigheter landet rundt som står for 
gjennom føringen av Kirkens Nødhjelps fasteaksjon. 

Bragernes menighet arrangerer aksjon 27. mars 
2012. Våre konfirmanter deltar i innsamlingen, men 
vi trenger også flere bøssebærere. 

Ta kontakt med kapellan Per Erik K. Brodal, brodal@
drammen.kirken.no / 32 98 91 82 dersom du vil være 
med.

Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps 
arbeid over hele verden. 

Støtt aksjonen direkte ved å:
• Benytte kontonummer 1594 22 87493
• Sende en sms <KN200> til 2090 (200 kroner)
• Ringe givertelefon 820 44 088 (200 kroner)

KONFIRMANT 2012/13?
Er du født i 1998 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 29. 
mai kl.20.00 – 21.00 i Bragernes menighets-
hus. Det vil bli sendt ut brev i posten til alle 
registrerte medlemmer i Bragernes menighet, 
født i 1998 i løpet av våren. I tillegg sender 
Tunsberg bispedømme ut brosjyren ”Kon-
firmant 2013”. 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 
videreformidler denne informasjonen.

Allerede nå ber vi dere holde av 12.-18. august 2012. 
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 
per måned frem til konfirmasjonsdagen. 

Konfirmasjonsdagene i 2013 vil være lørdag 
11.mai og søndag 12.mai.

Påmeldingsfrist: 8.juni 2012. Påmeldingen 
skjer på våre hjemmesider. Påmeldingen 
åpner først etter at informasjonsbrevene er 
sendt ut i posten.

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

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

Velkommen til en spennende og innholdsrik 
konfirmasjons tid!

Hilsen Per Erik K. Brodal, Konfirmantprest

Catarina Ramirez 
fra Guatemala har 
fått startstøtte fra 
Kirkens Nødhjelp 
til å dyrke grønn-
saker i drivhus. Nå 
gir hun døtrene 
næringsrik mat og 
tjener penger nok 
til at jentene kan gå 
på skole. Catarina 
tror en fremtid uten 
fattigdom er mulig. 
Her er hun sam-
men med datteren 
Anabella (14).
Foto: Laurie 
MacGregor/Kirkens 
Nødhjelp

Kirkens Nødhjelp støtter utgifter til drivhus, vanningsanlegg 
og planter og frø som gir familier i Guatemala næringsrike 
grønnsaker til eget kosthold og salg på markedet.  
Foto: Laurie MacGregor/Kirkens Nødhjelp

9



10

25. mars 2012  
kl. 19.00 fremfører 
Bragernes  Kantori 
kirkespillet 
 Jeremia i 
Bragernes kirke.

Kirkespillet 
 Jeremia er skrevet 
av Eivind Skeie og 
musikken er kom
ponert av Trond 
Kverno.
Etter fjorårets 
store løft med 
Bachs hmoll
messe er 
Bragernes kantori 

igjen klar for en storsatsing: Kirkespillet Jeremia. 
Dette er en dramatisk handling og vakker og grip
ende musikk. Verket er for kor, skuespillere, blåsere 
og orgel. Skuespillerne Hanne Brincker Fjerding
stad og Ketil Kolstad spiller hovedrollene Mirjam og 
Jeremia, og solister er Jorun Hermansen og Bård 
Bratlie. 6 profesjonelle messingblåsere medvirker 

også. Ingvild Køhn  Malmbekk spiller orgel. Regissør 
er Einar Breian, og Jørn Fevang er dirigent. 
Eivind Skeie skriver selv følgende om kirkespillet 
Jeremia: «Under kirkedagene i 1983 ble kirkespillet 
Jeremia oppført for første gang, med Nils Ole Oftebro 
og Hildegunn Eggen i hovedrollene. Teksten er av 
meg, og musikken av Trond Kverno – og jeg tror jeg 
kan si at det var en ganske stor begivenhet da dette 
kirkespillet eller oratoriet ble oppført i Nidaros
domen. 
Det var mye dramatikk både omkring oppføringen og 
i selve oppføringen. (...)»

Det tar utgangspunkt i fortellingen om denne pro
feten og hans samtid, og replikkene til profeten i 
stykket er fra Jeremiaboken i Det gamle testamente. 
Men stykket har også en aktuell klangbunn, og både 
salmetekster og mer poetiske resitativer som koret 
utfører i den greske teatertradisjonen. To av salmene 
fra Jeremia har kommet med i kirkens salmebøker, 
det gjelder «Vi skal se deg, Herre  Jesus» og «Alt 
som venter, fylles nå av lengsel».
Billetter kan kjøpes på Bragernes menighetskontor 
eller ved inngangen. (kr. 200,–)

DeTTe er eN STor BeGiveNHeT! fyll KirKeN.

Bragernes menighet driver et stort og 
innholdsrikt konfirmantarbeid med mange 
konfirmanter hvert eneste år. Dette er et vik-
tig og prioritert arbeid, og i den senere tiden 
har vi gjort større endringer i konfirmant-
opplegget. Endringene innebærer blant 
annet at vi begynner konfirmantåret med 
en ukes leir. På leiren blir vi kjent med hverandre, 
kirken og den treenige Gud. En konfirmantleir 
inneholder blant annet temasamlinger, måltider, 
leirkvelder med underholdning, korssamlinger 
(kveldsbønn), gudstjenester, fjelltur, samtaler og 
mye annet morsomt og lærerikt. Det blir et helt 
spesielt fellesskap når vi er sammen på leir, og dette 
gir oss muligheter vi ikke ville hatt uten denne uken 
sammen. På leiren har vi også med oss en gruppe 
ungdomsledere som gjør en kjempeinnsats, og som 
gjennom dette får delta i et godt og positivt felles-
skap og gjøre seg nyttige erfaringer som ledere. Un-
dersøkelser viser at konfirmanters trivsel og utbytte 
av konfirmasjonstiden øker proposjonalt med antall 
døgn på leir. Derfor ønsker vi å fortsette med dette. 

Men dette koster penger... For at ikke egenandelen 
hver konfirmant betaler skal bli for høy, vil jeg der-
for oppfordre deg som er opptatt av konfirmanter og 

ungdom i kirken til å bidra. Her er to måter 
du kan bidra:
- du kan gi en gave til konfirmantarbeidet 
ved å sette inn et valgfritt beløp på menighet-
ens konto 2220.14.83690. Husk å merke 
innbetalingen ”Gave til konfirmant arbeidet”. 
Du kan gi oss din brukte mobil telefon. 

Mobiltelefonene blir sendt inn til resirkulering/
gjenbruk og menigheten får betalt per telefon. Jo 
nyere telefonen er, desto mer får vi for den. Brukte 
mobiltelefoner kan leveres på menighets kontoret 
eller i våpenhuset i kirken. Dette er både bra for 
miljøet og konfirmantene!

På disse måtene kan DU være med og bidra til at 
konfirmantene i Bragernes menighet får en god og 
innholdsrik konfirmanttid!

AKSJON DORULLER
Bragernes kirkes jentekor, og ungdomskor selger 
doruller til inntekt for korene.
Støtt korene med å kjøpe doruller; kr. 250, pr. 
sekk. (42 ruller)
Bestill enten på mail; bfevang@drammen.kirken.no 
eller 905 67 055.
 

Vil du være med og støtte konfirmantarbeidet i Bragernes menighet?
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Ny løper i kirken er på plass!
Vi har tidligere her i Kirkeposten skrevet om  behovet 
for ny løper i midtgangen i kirken. 31. januar ble ny 
rød løper montert. Vi takker Lyche fondet og andre 
givere som har bidratt til å realisere dette!

Kristin Fæhn

Hei alle sammen!
Det jeg skal fortelle om i 
dag hendte for mange år 
siden, ikke så lenge som 
før krigen, men etter kri
gen. Det ble født mange 
barn etter krigen, og de 
fleste tror jeg måtte være 
gutter, og så venninnene 
mine da. Kanskje ble det 
født så mange gutter 
fordi det hadde vært krig 

og så mange  gutter døde da. Så i min klasse gikk 
det flest gutter og minst jenter. 
Det som var så fint med det var 
at det var vi jentene som hadde 
overtaket i vår klasse, for gut
tene husket sjelden eller aldri 
at de hadde lovet oss jentene å 
holde hoppetauet når vi hop
pet slengtau ute i skolegården i 
friminuttene. Og da vi samstemt 
kunne påstå at jo det var sant 
det vi sa, ja da holdt de sleng
tauet og vi jentene fikk hoppa.

Noen ganger hadde også gut
tene overtaket i leken. Det hadde 
nesten alltid noe med å leke ute 
i skauen å gjøre, for da var vi 
jentene ikke så modige. Gut
tene sa at å være modig var en 
gutteting. De kunne hoppe fra de 
høyeste steinene uten å ramle, 
og de kunne hoppe over bekken 
uten å bli våte på beina. Det var ikke fordi det var 
lettere for dem, men for at de var så modige. Å være 
modig er det som kjennetegner en mann, sa de, og 
la avsted i skogen enda det begynte å bli mørkt. Alle 
sammen der jeg bodde den gangen spiste middag 
klokka halv fem. Så da gikk vi eller løp vi hjem, – fra 
skauen eller hvor vi nå var. Bare venninna mi som 
hadde en far som var lokfører spiste på andre tider. 
Lokførere er noen modige karer for de kjører tog og 
det var ingen modige lokførerjenter den gangen.
På søndager var vi også sammen. Da gikk alle på 
Søndagskolen og vi møttes kl. 10 på Bedehuset. 
Alle de modige guttene og de skravlete, bestem
mende jentene møttes der. Da tok vi fram søndags
skolekortet og fikk stemplet en stjerne i kortet. Når 
vi hadde fått 10 stempler fikk vi en gullstjerne.  Kortet 
kunne brettes i to og ble så lite at vi kunne ha det 
med oss i lomma. Vi passet godt på kortet, og alle var 
ivrige etter å få Gullstjerne, kan du skjønne.

Etterhvert fant alle plassene sine. og hele gjengen ble 
stille på et blunk når søndagskolelæreren ba oss være 
stille for å be. Alle foldet hendene, og så ba vi bønnen 
sammen høyt og så sang vi. Sangen gjorde oss glade 
for det var mange sanger vi klappet til eller vi pekte 
og strakte ut hendene. Men noen ganger ble vi bedt 
om å synge alene. Da hendte det at de modige guttene 
trakk seg, og en av jentene spratt opp og ville synge. 
En av dem var jeg for jeg var så glad i å synge. Men jeg 
var ikke like modig bestandig for jeg hadde så lett for 
å lese feil når jeg leste, men når jeg sang gikk alt så 
flott. En av sangene fra den gangen på Søndagsskolen 
for over 50 år siden husker jeg godt. Kanskje kan du 
den også, da kan du bare synge med. Sånn er den:

et solskinnsbarn
Gud vil jeg skal være et 
solskinnsbarn og lyse for ham 
hver dag. 
I hjem og på skole i all min lek 
ham være til behag.
Et solskinnsbarn et 
solskinnsbarn,
Gud vil jeg skal være et 
solskinnsbarn, 
et solskinnsbarn et 
 solskinnsbarn,
ja det vil jeg være for ham.

Neste gang skal jeg fortelle om 
noe annet. Vent og følg med!

Hilsen Inger i farta
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En gave overrekkes fra Stiftelsen Tabernakelet Hospice

Onsdag 18.januar 2012 ble det overrakt en spesiell gave til 
Lindrende Enhet på Drammen Geriatriske Kompetanse
senter. Det var et vakkert nattverdutstyr i sølv, bestående 
av kalk og disk, 20 særkalker, to vakre lysestaker og et brett 
i sølvplett. I tillegg en nydelig hvit, håndsydd duk som 
kan dekke et ”alterbord”. Stiftelsen hadde også gleden av å 
overrekke et meget vakkert alterskap, laget av kunstneren 
Petter Moen.
I forbindelse med gaveoverrekkelsen ble det en svært hyg
gelig tilstelning med fine taler, servering av bløtkake og kaffe.

Hvorfor denne storslåtte gaven til Lindrende  Enhet?

For 20 år siden, nå i 2012, begynte en gruppe entusiaster å 
arbeide for å få bygget et Hospice i Drammen, et hjem for 
alvorlig syke og døende. Det var hjelpepleier Eli Årnes og 
sykepleier Reidun Lumkjær som tok initiativet. De hadde 
fått en visjon om et Hjem hvor alvorlig syke og døende 
kunne få både adekvat smertebehandling og hjelp for 
sin urolige sjel. De var godt kjent med Hospicefilosofien 
som la stor vekt på å gi hjelp til hele mennesket. Det å 
kunne snakke åpent om døden og å vitne om den kristne 
tro og håpet om et evig liv i troen på Kristus var et viktig 
anliggende. Tanken var å gjøre dette til et felles kirkelig 
prosjekt i samarbeid med de offentlige myndigheter. 
Som mange kjenner til ble det etablert en stiftelse i 1994, 
 ”Tabernakelet Hospice, et Hjem for alvorlig syke og døende.” 
I styret satt de to initiativtakerne og i tillegg kom advokat 
Dagfinn Hodt, Birger Løkken fra Filadelfia og underteg
nede fra Den norske kirke. Arbeidet skjøt fart, og et funk
sjonelt og flott bygg ble arkitekttegnet. En nydelig tomt 
nedenfor Konnerud nye kirke ble også kjøpt. Dessverre 
manglet det noen få stemmer på å få prosjektet godkjent 
da bystyret hadde saken til behandling. Deretter ble det 
vanskelig å få fart i seilene igjen, til tross for flere forsøk.
Men i løpet av disse årene som vi arbeidet med å få 
etablere et Hospice i Drammen, ble stadig flere kjent med 
Hospiceideen. Vi møtte mye goodwill både innen kom
munen og innen pressen og ikke minst i de ulike menig

hetene i byen. Fra å være ukjent for de fleste, ble etterhvert 
Hospicefilosofien stadig bedre kjent. Det skyldes naturlig 
nok ogå at det ble etablert Hospice i flere byer: i Oslo, i 
Trondheim og i Bergen og etterhvert en avdeling i Eiker. 
I tillegg til dette tror jeg imidlertid at arbeidet med å få 
etablere Tabernakelet Hospice, et Hjem for alvorlig syke 
og døende, i sterk grad bidrog til å gjøre ideen kjent, ikke 
minst blant byens borgere og politikere.
Nå har kommunen overtatt stafetten, og det er opp rettet en 
Lindrende Enhet på Drammen Geriatriske Kompetanse
senter. Selv om vi i Stiftelsen gjerne skulle sett at vår 
drøm ble virkelighet, gleder vi oss over at ideen er blitt 
en virkelighet og alvorlig syke mennesker får lindrende 
behandling, omsorg og god pleie. Dit kommer og prestene 
fra Bragernes menighet regelmessig på besøk, og de av 
pasientene som ønsker det, får nattverd og blir bedt for. 
Avdelingen drives etter Hospiceidéens prinsipper, med 
omsorg for hele mennesket, enten det gjelder riktig, me
disinsk behandling, hårpleie eller besøk av prest. Stiftelsen 
Taberankelet Hospice er nå avviklet. For pengene som 
ble gitt og samlet inn til Tabernakelet, har vi, som nevnt 
innledningsvis, kjøpt gaver til Lindrende Enhet. Nattverd
utstyret vil kunne brukes både på avdelingen og ellers når 
det feires gudstjeneste på huset. Alterskapet kan brukes 
ved mange anledninger. På dørene er det malt et fargerikt, 
nøytralt motiv, og når man slår dørene opp, trer en vakker 
Kristusfigur frem: skapet er blitt en nydelig altertavle som 
kan skape høytid når man feirer gudstjeneste eller feirer 
nattverd med en pasient. Duken som ble gitt ved samme 
anledning, er brodert av Eli Aarnes. Birger Løkken over
rakte to Nytestamenter som en gave fra Gideon. 
Mange mennesker har gitt gaver til Tabernakelet. Flere 

bursdagsgaver er også kom
met stiftelsen til gode. Pen
gene er blitt godt forvaltet og 
går nå videre til den gruppen 
de var tiltenkt: alvorlig syke 
og døende. 
Samme type alterskap og en 
pengegave vil også bli gitt til 
stiftelsen ”Guts” i Dram
men, som har bygget opp et 
godt rehabiliteringstilbud 
for narkomane. Det er også 
en hjelp fra” døden til livet”, 
ganske så konkret. Med dette 
vil vi også takke alle gode 
støttespillere gjennom årene.

Med vennlig hilsen 
fra Styret for Stiftelsen Tabernakelet Hospice, 

et Hjem for alvorlig syke og døende –
Astrid Bjellebø Bayegan

Nattverdsett og skap dekorert av 
kunstneren Petter Moen.

Gaveoverrekkelse ved Astrid Bjellebø Bayegan til  Lindrende enhet 
ved spesialsykepleier Kari Beck

Foto: Bjørg Evensen
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13.11.2011 Ole Aleksander Kirkeng
13.11.2011 Thea Irene Rosenvinge
13.11.2011 Sophia Lovise Tollefsen
13.11.2011 Celine Warloff Cronblad
13.11.2011	Josefine	Victoria	Alm
20.11.2011 Cedrik Strøm Gramfält
20.11.2011 Linus August Hoffman
20.11.2011 Synnøve Halleby Solvoll
20.11.2011  Emil Alexander Solberg-

Mjelstad
20.11.2011	 Bendik	Vøien-Torgersen
27.11.2011 Mathias Johansen
04.12.2011	 Marcus	Alexander	Mehren
04.12.2011 Marie Solberg
04.12.2011	 Alexander	Vøien-Borgersen
04.12.2011 Ella Holst Tveit
11.12.2011	 Sofie	Almquist	Fjeldheim
26.12.2011 Noah Olsen

VÅRE DÅPSBARN
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Lever din blåresept her og 
få varene gratis hjemkjørt!

• Stomi
• Ufrivillig vannlating
• Kateter
• Brystproteser
• Diabetes
• Ernæring
• Sårutstyr
• Kompresjonsstrømper
• Støttebandasjer
• Hudpleie
• Sko

Vi er fagbutikken når det gjelder!

Tlf: 32 80 80 80
Erik Børresens allé 9, 3015 Drammen
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01.01.2012 Nora Johannessen
08.01.2012 Hannah Emilie Løvdal Gryting
15.01.2012 Aleksander Enerud-Myrehagen
29.01.2012 Aurora Løveid Saur
29.01.2012 Oliver Gusdal
29.01.2012 Luke Moen
29.01.2012 William Ahlstrøm
29.01.2012	 Erica	Rongevær	Torp
05.02.2012 Theodor Guldberg Kristiansen
05.02.2012 Adrian Buind Høyem
05.02.2012	 Nicole	Skjønnhaug
12.02.2012 Liam Nataniel Bråtesveen Glenne

ViGDE
10.12.2011 Kristin Børsum Hernandez og 
 Sigurd Hermansen
11.02.2012 Henriette Ravn Larsen og Olav Hovind

Fra Misjonsutvalget
Misjonssamling NMS
Søndag 11. mars kl.18.00 Nedre Storgt. 31
Laila Riksaasen Dahl: Misjonerende kirke  store ord 
eller virkelighet?

Misjonsbasaren
Det er igjen tid for den årlige felles misjonsbasaren. I 
år er den i uke 12; fra og med mandag 19. mars til og 
med lørdag 24. mars.
Prost Øystein Magelssen åpner basaren kl. 14.00 på 
mandag.
Fyldig program legges ut i kirkens våpenhus og på 
menighetskontoret nærmere basaren.

Tore O.
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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
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

Optika AS
Engene 16, 3015 Drammen

SYNSPRØVE – TIMEAVTALE
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Torsdagskvelder i 
 Landfalløya kapell 
kl. 19.00

15. mars, 19. april og 
24. mai 

Har du garn eller norgesglass til overs?
Arbeidsstuen på Café 
Album er i sving året 
rundt. Her produserer 
vi varer som selges på 
salgsmessen i novem
ber og på menighetens 
julemarked. Vi strikker 
og hekler veldig mye, 
og har stort forbruk av 
garn. Derfor blir vi veldig glade for alt vi kan få av garn 
som andre ikke har bruk for. I år skal vi også lage noe 
fint av norgesglass, så hvis du har noen til overs, tar 
vi gjerne i mot det også. Garn og glass kan leveres til 
Café Album på tirsdager og torsdager kl. 10.3013.00, 
eller etter avtale med Solveig Ringstad, 32 83 58 19. 

Alle bidrag hjelper!  På forhånd takk!

Andakter i sportskapellet 
ved Tverken våren 2012
Andaktene starter kl. 12.00

Dato  Taler organist
15.4 Jan Heitmann Randi Myhra
22.4 Ole Kristian Karlsen Jan O Walding
29.4 Sigmund Ruud Trond Martens
 6.5 Asle Kristiansen Egil Vedal
13.5 Normisjon 
 Gunvor Kreken. Marit Bøe
 STItur i området etter sportsandakten
20.5 Simon Høimyr Jon Torleif Hansen
28.5  (2. pinsedag) Åssiden menighet
 3.6 Tom Solberg Randi Myhra
10.6 Tangen menighet

fra frivilligfesten 
den 7. februar. 

Bildet over: 
Velkomst komitéen 
hadde kledt seg i sin 
fineste stas!

Til venstre: Denne 
festdeltakeren var 
visst såre fornøyd 
med serveringen.

Foto: Ingeborg Drange
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Café Album – Formiddagstreff og 
 hyggebingo våren 2012
Fredager kl. 11.00 – 13.00.

2. mars: Formiddagstreff. Mannekengoppvisning med 
Chic Mote Ødegaard
9. mars: Hyggebingo
16. mars: Formiddagstreff. Konsert i kirken – Halvorsen
festivalen
23. mars: Hyggebingo
30. mars: Formiddagstreff.  Påskeprogram ved  
Øystein Magelssen
13. april: Hyggebingo
20. april: Formiddagstreff. Ernæring for eldre ved  
Café Albums kokk, Per Kristian Mortensen
27. april: Hyggebingo
4. mai: Formiddagstreff. Vårkonsert ved musikklinjen
på St. Hallvard
11. mai: Hyggebingo
25. mai: Formiddagstreff. Medi Buskerud demonstrerer 
praktiske hjelpemidler
1. juni: Hyggebingo
8. juni: Busstur. Guidet rundtur i Drammen med  
Leif Hagen og lunsj på Austad Gård
15. juni: Grillfest. Vidars Musikk spiller opp

Velkommen til Café Album året rundt!

På vegne av styret, Edel Aune,
Diakon i Bragernes menighet
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Velkommen til  k irke!

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

Kvinnenes internasjonale bønnedag i  landfalløya 
kapell 2. mars kl. 19.00. 

Tomasmesse i Bragernes kirke 
søndag 15. april kl. 19.00. Tomas tanker 
ved politimester Christine fossen.

Fredag 2. mars, Kvinnenes intern. bønnedag 
Kl. 19: Samling i Landfalløya kapell. Sokneprest Kristin Fæhn og 
diakon Edel Aune

Søndag 4. mars, 2. søndag i fastetiden
Kl.11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn og 
kantor Ingvild Køhn Malmbekk

Søndag 11. mars, 3. søndag i fastetiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost  Øystein  Magelssen og 
kantor Beate Strømme Fevang. Gruppe fra Bragernes kantori

Søndag 18. mars, 4. søndag i fastetiden 
Kl. 10.15: Skriftemålsgudstjeneste i kapellet
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik Brodal 
og kantor Jørn Fevang. Musikere fra Halvorsen musikkfest. 
Åpning av Misjonsbasaren. 

Søndag 25. mars, Maria Budskapsdag
Kl. 11.00: Familiemesse. Dåp og nattverd. Bragernes kirkes 
jentekor, dir Beate S. Fevang. Prost Øystein Magelssen og kantor 
Ingvild Køhn Malmbekk.

Kl. 19.00: Kirkespillet Jeremia. Bragernes kantori med  musikere og 
skuespillere

Onsdag 28. mars
Kl. 21.00: Completorium i St. Laurentius katolske kirke

Påsken i Bragernes
Søndag 1. april, Palmesøndag 
Kl. 11.00: Økumenisk gudstjeneste med palmeprosesjon. Prost 
Øystein Magelssen og pater Janusz Fura. Kantor Tor Johnstad. 
Oppmøte ved St. Laurentius katolske kirke kl. 11.00

5. april, Skjærtorsdag
Kl. 18.00: Skjærtorsdagsmesse med aftenmåltid. Medlemmer av 
Bragernes kirkes solistensemble. Kapellan Per Erik  Brodal, pastor 
Ejgil Nilsen og kantorene Ingvild Køhn  Malmbekk og Jørn Fevang 
Landfalløya kapell kl.11.00: Skjærtorsdagsmesse. Kapellan Per 
Erik Brodal og kantor Ingvild Køhn Malmbekk

6. april, Langfredag
Orgelmeditasjon fra kl 14.30
Kl. 15.00: Pasjonsgudstjeneste. Sokneprest Kristin Fæhn.
Bragernes kirkes solistensemble fremfører  Improperia  Salvatoris av 
Trond Kverno. Dir. Jørn Fevang

7. april, Påskeaften
Kl. 23.00: Påskenattsmesse. Menighetens prester og  kantorene 
Jørn Fevang og Ingvild Køhn Malmbekk

8. april, Påskedag 
Kl. 08.00: Påskemorgen ved Åspaviljongen, med Frelses armeens 
hornorkester
Kl. 11.00: Høytidsmesse. Dåp og nattverd. Kirkens ansatte. 
Bragernes kantori

Mandag 9. april, 2. påskedag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn 
og kantor Ingvild Køhn Malmbekk

Søndag 15. april, 2. søndag i påsketiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn 
og kantor Beate Strømme Fevang. Kirkekaffe og menighetsmøte
Kl. 19.00: Tomasmesse. Kapellan Per Erik Brodal og kantor  Beate 
Strømme Fevang. Tomastanker ved politimester Christine Fossen.

Søndag 22. april, 3. søndag i påsketiden
Kl. 11.00: Familiemesse. Dåp og nattverd. Guttekoret.  Kapellan Per 
Erik Brodal. Kantorene Jørn Fevang og Ingvild Køhn Malmbekk

Søndag 29. april, 4. søndag i påsketiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn 
og kantor Jørn Fevang

Søndag 6. mai, 5. søndag i påsketiden
Kl. 11: Høymesse. Samtale med konfirmantene. Dåp og natt verd. 
Kapellan Per Erik Brodal. Kantor Beate Strømme Fevang

Lørdag 12. mai
Kl. 12.00: Konfirmasjon. Kapellan Per Erik Brodal og sokneprest 
Kristin Fæhn. Kantor Ingvild Køhn Malmbekk. Gruppe fra 
Ungdomskoret

Søndag 13. mai, 6. søndag i påsketiden 
Kl. 11.00 og 13.00: Konfirmasjon. Kapellan Per Erik Brodal 
og sokneprest Kristin Fæhn. Kantor Ingvild Køhn Malmbekk. 
Trompet: Marius Thorstensen. Bragernes kirkes Ungdomskor, dir. 
Beate Strømme Fevang

Torsdag 17. mai, Kristi Himmelfartsdag og Grunnlovsdag
Ca. kl. 11.30: Gudstjeneste. Sokneprest Kristin Fæhn og  kantor 
Jørn Fevang. Mannskoret Barden. Solist: Sverre Moe

Lørdag 19. mai 
Kl. 11.30(?): Gudstjeneste på Motorsykkelens dag. Prost Øystein 
Magelssen og kantor Beate Strømme Fevang

Søndag 20. mai, Søndag før pinse 
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik Brodal 
og kantor Beate Strømme Fevang

27. mai, Pinsedag 
Kl. 11.00: Høytidsmesse. Dåp og nattverd. Kirkens ansatte. Gruppe 
fra Bragernes kantori

28. mai, 2. pinsedag
Kl. 12.00: Felles gudstjeneste i Sportskapellet ved Tverken

Søndag 3. juni, Treenighetssøndag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik Brodal 
og kantor Ingvild Køhn Malmbekk

Søndag 10. juni, skaperverkets og dyrenes dag
Kl. 11.00: Høymesse på elvebredden. Dåp og nattverd. Sokneprest 
Kristin Fæhn og kantor Beate Strømme Fevang

Søndag 17. juni, 3. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein  Magelssen og 
kantor Ingvild Køhn Malmbekk


