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•	 Jeg	er	pinsevenn	
 av prost Øystein magelssen

•	 Livssynsåpen	by
 av prost Øystein magelssen

•	 årets	konfirmanter

•	 ny	nattverdsvin	i	bragernes	kirke

•	 barn	og	unge	i	bragernes	–	høstens		 	
	 program

•	 rapport	fra	Tårnagenthelg

•	 sommerkonserter

•	 inger	i	farta

•	 	50	år	med	eget	menighetsblad	i			 	
bragernes

•	 	Motorsykkelens	dag	med	gudstjeneste	i		 	
bragernes	kirke

Sokneprest Kristin Fæhn taler. 
Det har blitt en tradisjon i Bragernes med gudstjeneste ved elvebredden på forsommeren. 

Gjerne med dåp – og med tema skaperverkets og dyrenes dag.  



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 sommer!

SoMMeråpen KirKe
I perioden 9.juli til 17.august er kirken åpen mandag til 

fredag kl. 12-15. Kirken vil også være åpen 21. og 22. juli.

Velkommen!

Vil du hjelpe oss med å holde kirken åpen i sommer? 
ring 32 98 91 80 hvis du kan avse noen timer i sommer.

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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Prost Øystein Magelssen

Våre lesere ønskes 
en riktig god sommer!

3

Jeg er pinsevenn
Jeg er en pinsevenn, om noen skulle være i tvil!  Jeg 

har nemlig fått spørsmål om jeg, som er prest i Den 
norske kirke, regner med Den Hellige Ånd. Svaret er 
selvsagt ja!  

Uten Den Hellige Ånd ville Gud bare vært en 
idé, evangeliet døde bokstaver, og kirken kun en 
organisasjons struktur. Uten Den Hellige Ånd ville 
Faderen og Sønnen ikke vært annet enn religions
historiske begreper. Kirken ville kanskje overlevd 
som en interesseorganisasjon for kulturverdier og god 
moral, men ikke som et levende trossamfunn,  
et åndelig fellesskap.   

I Den hellige ånd er den oppstandne Kristus stadig 
nærværende, evangeliet er en kraft til liv, og kirken 
et møtested mellom jord og himmel. Den hellige ånd 
gjør at kirken rommer Guds rike.  Vi har et «åndelig 
hjem» hvor vi får motta det vi trenger for livet og 
evigheten: Guds ord, dåpen og nattverden. Og Åndens 
frukter er den kjærlighet Gud utruster oss med, som 
binder oss sammen og kaller oss til ansvar for vår neste 
og for vår verden.        

Den Hellige Ånd er bensinen som får motoren til å 
gå, koblingen som får telefonen til å virke, strømmen 
som skal til for at ovnen skal varme. Den Hellige Ånd 
er koblingen som får alt til å henge sammen. «– Vi tror 
på Den Hellige Ånd, som er Herre, og gjør levende!» 
Derfor får vi synge med Liv Nordhaug:      

En sang skal stige mot den høye hvelving,
den alltid nye lovsang til vår Far,
fordi han gav oss dette hjem på jorden
der vi får møte ham som er og var.

En sang skal stige mot det høye alter,
en takk for alle gaver som ble sendt,
for alle trette som fikk tro og trygghet,
med trøst i nådens ord og sakrament.

En sang skal stige mot Guds høye himmel,
en lovsang slik den steg i alle år,
med takk til ham som også er den samme
når våre kirkehus engang forgår.      

Da pinsedagen kom, var de alle 
samlet. Med ett kom det et brus 
fra himmelen som når det blåser 
en sterk storm, og det fylte huset 
hvor de satt. Tunger likesom av ild 
kom til syne, og de delte seg og 
satte seg på hver enkelt av dem. 
Da ble de alle fylt av Den Hellige 
Ånd, og de begynte å tale i andre 
tungemål etter som  Ånden gav 
dem å forkynne.

Apostlenes gjerninger, 
2. kapittel, vers 1–4.

Glassmaleri i Bragernes kirke
 Foto: Bent A. Møller
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av prost Øystein Magelssen

Byens rådhus. Oppe på veggen står inskripsjonen «Land skal med lov bygges».                                    Foto: Bent A. Møller

Bystyrekomitéen for byutvikling og kultur har 
 behandlet rådmannens innstilling etter hørin-
gen om livssynspolitikk og kommunal forvalt-
ning. I  skrivende stund venter vi på bystyrets 
behandling av saken 19. juni.  

Rådmannens innstilling legger godt til rette for 
en livssynsåpen by og en korrekt  kommunal 
 forvaltning. Om dette blir vedtatt, blir det få 
 endringer i kommunens forvaltningspraksis og 
dens relasjon til tros- og livssynssamfunnene. 
Råd mannens opprinnelige anbefalinger høstet 
sterk kritikk i høringen, og er for en stor del 
sløyfet.  

Innstillingen gir i all hovedsak, uttrykk for 
gjeldende rammer og føringer for norsk tros- 
og livssyns politikk. Samtidig vil det ha en verdi 
om bystyret ved å vedta dette, bekrefter og gjør 
kjent mange av de prinsipper og kvaliteter som 
det er viktig å være bevisst og ivareta i vår by.
 

«Tros- og livssynsnøytralitet» er nå strøket som 
begrep i rådmannens innstilling. I stedet brukes 
ord som «upartisk» og «uavhengig» på en måte 
som etterkommer kritikken av rådmannens 
opprinnelige notat av februar 2012. Dette vil 
styrke innbyggernes anledning til fri religions-
utøvelse, og bidra til en god videreutvikling av 
byens ånds- og kulturliv.  

Av større nye grep som foreslås, står igjen 
punktet om å overføre ansvaret for opptak av 
lån til kirkelige investeringer fra kommune til 
fellesråd. Slik dette er tenkt gjennomført med 
kommunale garantier, kan dette være en  
fornuftig ordning.
 
Jeg registrerer at rådmannen fortsatt ønsker at 
bystyret skal søke staten om en «forsøksord-
ning» der staten overtar kommunens finansier-
ingsansvar for Den norske kirke og andre tros- 
og livssyns samfunn. 

Livssynsåpen by
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Fra konfirmasjonsgudstjenesten søndag 
13. mai.  Samlet var mer enn 1500 
mennesker tilstede på de tre konfirmasjons
guds tjenestene denne helgen.

Foto: Bent A. Møller

I mdten: Sokneprest Kristin Fæhn og kapellan og konfirmantprest Per Erik Brodal. Foto: Knut Hoftun Knudsen

Årets konfirmanter i Bragernes kirke
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Har du lyst til å synge?

Gutte- og jentekorene har plass til noen nye 
 medlemmer høsten 2012.

Gutteaspirantkoret (2. klasse – 3. klasse )
Onsdager fra kl.17.00 – 17.45.
Guttekoret (f.o.m. 4. klasse)
Onsdager fra kl.17.30 – 19.00
Kontakt Jørn Fevang 975 66 762

Jenteaspirantkoret (2. klasse - 4. klasse)
Torsdager fra kl.17.00 – 18.00
Jentekoret 5. klasse - 8. klasse  
Torsdager fra kl.18.00 – 19.30
Ungdomskoret (9. klasse – ca. 20 år)
Torsdager fra kl. 19.30 – 21.30
Ta kontakt med dirigent Beate Strømme Fevang  
905 67 055.

Til sammen er det ca 130 gutter og jenter i korene. En 
sangpedagog er tilknyttet gutte,- jente,- og ungdoms-
koret. Det er også muligheter for privat sangundervis-
ning. Det er mange spennende  prosjekter i 2012/13 med 
bla. markering av korenes 20 års-jubileum i 2013. 

Den 14. april var det flott vårkonsert med alle jente korene og solister  
Foto: Bent A. Møller

Korturer for gutteKoret og jenteKorene
Endelig er våren her! –  Og da er det også tid for 
turer med gutte- og jentekorne i Bragernes.
Siste helgen i april var gutte,- og jenteaspi-
rantkoret på Tusenfryd. Deretter overnattet 
de i Sofiemyr kirke med fin sang der søndag 
formiddag. Gutte koret og jentekoret har begge 
vært i Gøteborg. Jente koret besøkte domkirken 
i Gøteborg. De hadde sosialt treff og en flott  
konsert med Göteborgs Flickkör før de resten 
av dagen var på Liseberg.

St. Hans helgen reiser Ungdomskoret til Edin-
burgh. Koret har konserter i St. Giles Cathedral 
og  Edinburgh Castle i tillegg til skolekonsert i 
en av skolene i byen.

Korenes årlige turer er et av  årets høydepunkt 
og utvikler samhold og felleskap samt gir store 
musikalske opplevelser.

BSF

Takk til Ingvild Køhn Malmbekk!
Kantor Ingvild Køhn Malmbekk slutter som vikar i 
Bragernes kirke søndag 17. juni.

Hun har vært vikar for kantor Anders Eidsten Dahl 
siden 1. september.  I Ingvild har vi hatt en dyktig, 
fleksibel og behagelig medarbeider!  Hun skulle 
vært her i hele Dahls permisjonstid, men fikk tilbud 
om stillingen som kantor i Asker og takket ja til den. 
Der starter hun 1. august. Vi ønsker lykke til og Guds 
velsignelse i den nye tjenesten!

Fra 17. juni og ut 
Dahls permisjon 
til 31. desember 
blir kirken uten 
tredje-kantor. Dette 
innebærer bl.a. at 
høstens orgelhalv-
timer må utgå.

Kristin Fæhn
sokneprest



Nattverdens elementer, brød og vin

Påskenattsfeiring i Bragernes kirke. 

I den gamle kirke var påskenattsmessen den sen
trale gudstjeneste.Våkenattsmessen, “Vigilien”, fram 
mot påskedag var meget viktig og hadde sin helt 
særegne liturgi.
Det som skjer er grensesprengende. Denne natten 
skal “lyse som dagen, ja, mørket skal være som 

 lyset.” Menigheten kommer til en mørk 
og stille kirke. Utenfor kirken gjøres 
ilden opp på gammel dags vis (Kristus 
står opp fra graven). Ilden vigsles 
og påskelyset tennes og bæres inn i 
prosesjon. Etter hvert får alle tent sine 
lys – den viede ild når alle. Kristi opp
standelse sprenger mørket. Påske lyset 
brenner siden i alle guds tjenester til og 
med Kristi Himmel fartsdag. 
Etter den dagen tennes det hver gang 
det er dåp.
Påskelyset kalles også dåpslyset, og det 
har sin bakgrunn i den nære sammen
hengen mellom påsken og dåpen. 
Denne sammenhengen kommer særlig 
tydelig fram i påskenatt messens liturgi.

Bragernes menighetsråd har i forbindelse 
med ny ordning for høymessen også tatt 
stilling til hvilken type nattverdsbrød og 
natt verdsvin som skal brukes i Bragernes 
kirke.
 Det er besluttet å bruke glutenfritt 
nattverdbrød ( oblater), noe som også er 
føringer fra Kirkemøtet. 
 I Bragernes kirke er det brukt alkohol
holdig nattverds vin siden 1999. I april i år 
omgjorde menighets rådet dette vedtaket 
og besluttet at det skal brukes avalkohol
isert natt verdsvin. Dette er i tråd med 
mange menigheters praksis, også i Drammen.

Til nattverd kan brukes enten rød eller 
hvit vin. I Bragernes kirke vil det fra nå 
av brukes hvit vin.  Dette innføres i første 
rekke av hensyn til tekstilene.  
Glutenfrie oblater er allerede i bruk. 
Avalkoholisert nattverdsvin vil tas i bruk 
søndag 17. juni.
 Menighetsrådets medlemmer har ulike 
syn i denne saken. De som  ønsker noe 
mer informasjon om de ulike syn og  
begrunnelser, kan kontakte under tegnede.

Kristin Fæhn
Sokneprest

Det ble en helt spesiell messe i kirken påskeaften. 
Åpning av messen foregikk på kirkebakken hvor 
det ble tent opp ild i en bålpanne. Ilden ble vigslet 
og påskelyset ble tent for så å bli båret inn i kirken 
hvor menigheten fikk utdelt hvert sitt lys. Kirken var 
mørklagt med kun lys fra dåpslyset framme i koret. I 
messen ble det en rekke tekst lesninger av prester fra 
prostiet, vekselsang og natt verd. Det ble en høytidlig 
salmevandring hvor vi fulgte etter liturgene rundt i 
kirken i to rekker mens det ble sunget påskesalmer. 
Alle gikk så fram og tente sitt lys fra dåpslysets viede 
flamme og gikk så i prosesjon ut til kirkebakken.
Det var nå blitt midnatt og vi kunne feire påskedag.
Her ble det sunget salmen: Jesus lever, graven 
brast! Han stod opp med guddoms velde .....

Til avslutning:
Liturgene.: Kristus er oppstanden!
Alle: Ja, han er oppstanden! 

Høytidsstemt gikk vi hvert til vårt etter en påskenatts-
messe som ga oss så mye og som vi vil minnes.

Bj.E.

Påskenattsmesse for Drammen Prosti i Bragernes kirke påskeaften/påskedag 2012.
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4 – årsklubben 
Alle som er 4 år inviteres til 4-årsklubb! 
4-årsklubben er fra kl. 17 – 18 på tirsdagene 28.8., 
4.9., 11.9., 18.9. og på Høsttakkefesten 23.9. kl. 11 for 
utdeling av Min Kirkebok. Klubben møtes til bibel-
fortellinger, sang og tegning samt oppdagelses ferd i 
kirken. Interesserte foreldre 
som ikke har anledning til 
å la barna delta på klubben 
eller Høsttakkefesten, kan 
kontakte menighetskontoret 
dersom de ønsker at deres 
barn likevel skal få boken, 
som er gratis.
Alle 4-åringer får invitasjon i 
posten i august.

Hilsen Eva og Ingeborg

VELKOMMEN TIL Chill Out høsten 2012!
Alle unge er velkommen på Chill Out fredager  
kl. 19.30 i Norkirken, Rådhusgata 25, i et ungdoms-
miljø med fellesskap, musikk, aktiviteter, spill, gøy, 
andakt og mye mer. Dette er et samarbeid mellom 
Bragernes og Norkirken.
Kom – og inviter gjerne vennene dine med! 

Høstens Chill out kvelder er 31.8., 14.9., 28.9., 
12.10., 26.10., 9.11., 23.11., 7.12.

VELKOMMEN!!

Har du lyst å være med å drive Chill out?
Noen av ungdomslederne våre skal flytte til høsten, 
og vi vil gjerne få flere med på laget. Dette gjelder 
både voksne og ungdomsledere. Interessert?
Har du en tv, playstationspill eller andre spill som 
ikke er i bruk kan vi bruke dette! 

Ta kontakt med Ingeborg D. Drange tlf. 32 98 91 92.

Fra Misjonsutvalget
Menighetens misjonsprosjekt: Her er en fersk 
opp datering fra Misjonsalliansen om arbeidet 
i  Ecuador: Søk på Internett på: ecuador 
Misjonsalliansen. Deretter trykker du på Seks 
år senere under  ”ecuador” fra bloggen nede på 
siden. (Skrevet av Kjetil Sande.)
 
Fra norsk Misjonsselskap (nMS):
•	 St.	Hans-feiring	på	Solsetra	23.	juni.
•	 23.-25.	juni,	Agentleir	for	2.-4.	klasse.
•	 29.	juni-1.	juli,	minileir	for	barn	fra	3-7	år,		 	
 sammen med en voksen.
•		6.-9.	august,	krepseleir	for	5.-8.	klasse.	Alle			
 leirene er på Solsetra ved Hagatjern. 
 Påmelding: NMS i Nedre Storgt. 31.
•	 Lørdag	8.	september,	Mali-dag	på	Solsetra.
 Drammen Internasjonale Gospelchoir. 
 Stina og Ole Harald Neergård.

BARN og UNGE i Bragernes
Program for høsten 2012

August
Konfirmantleir 12. – 18. august
Presentasjon av konfirmanter på 
høymessen 19. august kl.11.00
”Førsteklasses” gudstjeneste,  
1. klassingene inviteres til en samling 
25. august og får en gave på guds- 
tjenesten	26.	august.	
4-års klubben: fra kl. 17 – 18 på tirs-
dagene:  28.8., 4.9., 11.9., 18.9. og på 
Høsttakkefesten kl. 11 den 23.9.  for 
utdeling av Min kirkebok.

September
Høsttakkefest 23.9. kl. 11.00
MILK kurs, MiniLederKurs (datoer kommer senere)
LiV kurs (Ledere i vekst, for ungdommer som har 
gått MILK-kurs)
Babysang torsdager kl. 11 – 12, 13. sept, 20. sept, 27. 
sept, 11. okt, 18. okt, 25. okt.

Oktober
Kirkeskolen starter opp uke 41.

November
«Rock mot rus» konsert med Hans Inge Fagervik 
9.11 i Strømsø kirke, for ungdommer i Drammen 
(konfirmantene blir med)

”Å så vakkert” musikal med barn og 
unge fra hele Drammen og Hans Inge 
Fagervik, 10.11 i Strømsø kirke. ) 
9-åringer fra Bragernes blir spesielt 
inviterte

Desember
Lysmesse 9.12 kl 17.00

Kontinuerlig arbeid:
Chill Out, Knøtteklubben, søndags-
skolen

Gutte,- og jentekorene
Guttekoret starter opp onsdag 22. august:
Gutteaspirantkoret 2. og 3. klasse kl. 17.00 – 17.45
Guttekoret fom. 4. klasse kl. 17.30 –  19.00

Jentekorene starter opp torsdag 23 august:
Jenteaspirantkoret 2. klasse – 4. klasse 17.00 – 18.00
Jentekoret 5. klasse – 8. klasse 18.00 – 19.30
Ungdomskoret 9. klasse – ca. 22 år. 19.30 – 21.30

Følg med på hjemmesiden vår for flere opplysninger: 
www.drammen.kirken.no/bragernes
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TårnAGenTSAnG
av Jørn Fevang, 2012
 
Omkved:
Vi har fylt vårt gamle kirketårn.
Vi er tårnagenter, vi.
Vi har hilst på kirkeklokkene.
Vi er tårnagenter vi.
 
1. Guds hus med tårn og spir
forteller oss om ham
som heter Jesus Kristus.
Omkved.
 

2. Vi leter og finner
en skatt hos Gud.
Vi synger om Jesus Kristus.
Omkved.
 
3. Et kors, en døpefont,
en prekestol,
et orgel, kirkeklokker.
Omkved.
 
4. All ære til Gud vår Far
og Sønnen Jesus Krist.
All ære til Den hellige Ånd.
Omkved.
 

Her er tårnagentene i gang med å løse mysterier 
i kirken.   Foto: Marie Ruud Bjørndalen

”...Vi har hilst på kirkeklokkene. Vi er 
tårnagenter, vi.”  
Foto: Marie Ruud Bjørndalen

På søndagens familiemesse viste barna fram noen av maleriene som de 
hadde laget. Foto: Bent A. Møller

Helgen 22. og 22. april i år var 19 spente 8-åringer tårn-
agenter i Bragernes kirke. I tillegg fikk prest, kantor og 
trosopplærer god hjelp av fem 11-åringer som var hjelpe- 
ledere og noen foreldre som var englevakter. Tårn-
agentene løste mysterier, var på symboljakt og under-
søkte så og si alle rom og kroker i Bragernes kirke. Et 
av høydepunktene var nok turen opp i kirketårnet, der de 
undersøkte og prøvde kirkeklokkene. Tårnagentene øvde 
inn Tårnagentsangen, som vår kantor Jørn Fevang hadde 
skrevet og komponert for anledningen, øvde på drama-
tisering, malte malerier og på andre måter forberedte 
søndagens gudstjeneste. Så kom søndagen med masse 
barn og voksne i kirken, som sammen med tårnagenter, 
hjelpeledere og gutte koret sørget for en flott familiemesse 
der vi hadde fokus på flyktninger. Det ble en innholdsrik 
helg for både tårnagenter og andre.

Tårnagenthelg 2012
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sommerkonserter i Bragernes kirke
onsdag 27. juni kl 21:00: California Vocal Arts Ensemble.

onsdag 4. juli kl 21:00: ”Fornuft og følelser”
Daniel Sæther, kontratenor, Ingrid Økland, barokkfiolin, Gunnhild Tønder, cembalo og 
orgel, Caroline Eidsten Dahl, blokkfløyte.

onsdag 11. juli kl 21:00: Anne Stine 
Dahl og Anders Eidsten Dahl.

onsdag 18. juli kl. 21:00:
Ragnhild Briseid, klaver
Øystein Stensheim, tenor.

onsdag 25.juli kl. 21:00:  
Musikere fra ”Currentes”, 
 Ensemble for middel aldermusikk.

onsdag 1. august kl. 21:00: 
 Sakso fonist Vibeke Breian og 
 kantor Johan Martin Røsand.

Fra venstre:  Caroline Eidsten Dahl, blokkfløyte, Gunnhild 
Tønder, cembalo, Ingrid Økland, barokkfiolin, Daniel Sæther 
kontratenor. Foto: Daniel Kjellesvik 

Konsertene er sponset av  Drammen kommune.
Alle konserter: Fri entrè. Kollekt.
www.drammen.kirken.no/bragernes

«Currentes», Ensemble for 
 middelaldermusikk
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Illustrasjon: Inger Palm

Hei igjen alle sammen!
Det hendte aldri etter 
 krigen at barn satt inne og 
lekte en hel sommerdag 
frivillig. Da måtte de ha 
det som gikk under navnet 
barnesykdommer. Det 
kunne bare barn få, men 
det hendte at noen voksne 
fikk det også. Da ble de 
helt skjeve i fjeset for det 
ble en hevelse på kinnet.
Noen ganger fikk de det 

på begge sider, da så de fæle ut og det var vondt i flere 
dager. Nå sier vi kusma om denne sykdommen. Broren 
min og jeg fikk kusma, men ikke på likt, så da han var 
ferdig med sin fikk jeg min, og mens han stakk av gårde 
med vennenne sine for å bade satt jeg inne og så fæl ut. 
Hevelsene slo virkelig til, jevnt fordelt på begge sider av 
ansiktet. 
Etter hvert ble jeg bra igjen, og jeg kunne bade med ven-
ninnene mine, på det vi kalte Dammen. Det høres ikke 
så stort ut, men vi brukte ganske lang tid på å svømme 
over Dammen. Da svømte vi flere sammen i flokk. Noen 
hadde med badering som vi kunne henge og hvile på når 
vi følte oss litt slitne. Baderingen var en skikkelig slange 
fra et bilhjul, stor og kraftig pumpa opp.
En dag i sommerferien, etter at jeg var kommet hjem 
fra Dammen for å spise middag klokka halv fem, som vi 
pleidde, kom ikke broren min som vanlig. Han hadde jeg 
snakket med på hjemveien. Han og kameraten skulle 

bare ta et siste stup fra Tappen. Det var på en avsats 
over tappeluka på Dammen der de store gutta stupte 
ifra.
Tiden gikk så vi begynte å spise, men han lot vente på 
seg. Enda en time gikk, så klokka var blitt halv sju før 
han kom, han hadde glemt tia. Det han nok visste var at 
nå vanket det straff. Han hadde ikke sagt ifra at han ikke 
kom til middag, og på Dammen fikk ingen være uten 
lov hjemmefra. Nå lå riset lå på toppen av skapet på 
soverommet og venta på broren min. Men da  broren min 
sto klar med buksa nede og ventet på straffen, ble far 
bare stående å måpe, – riset vårt var borte! Mor ble ropt 
på. Hun hadde ansvaret for at det skulle være på plass 
på skapet. Hun ble helt ute av seg for dette hendte aldri, 
det lå alltid der! 
De lette høyt og lavt, men riset var og ble borte.  Nå 
var også jeg sporløst borte. Hvor var jeg blitt av? Jeg lå 
under dobbeltsenga inne på soverommet, for like før far 
kom inn, hadde jeg sett mitt snitt til å putte riset i ovnen, 
og måtte bare se å gjemme meg raskest mulig. Der lå 
jeg nå under senga mens broren min satt på puffen ved 
senga og kunne nesten se rett på meg. Tilslutt måtte 
jeg nyse. Det var jo støvete under senga og broren min 
skvatt til og ropte at det var noe under dobbeltsenga.
Straffen endte der. Broren min fikk ta på seg buksene og 
jeg ble halt fram og måtte tilstå at jeg hadde kasta riset. 
Men det har jeg angret på mange ganger siden kan dere 
tro. Han kunne godt fått kjent på straffa. 
Ikke alle fortjener straff, men noen ganger er det nød-
vendig.

God sommer og husk å si i fra når du går og 
bader!!

Hilsen Inger i farta
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Kirkeposten fra 1988. På forsiden av det ene 
nummeret ønskes en ung residerende kapellan 
Torstein Lalim velkommen til Bragernes
 Foto: Bent A. Møller

50 år med eget menighetsblad for Bragernes
«I mange år har vi hatt 
menighetsblad sammen med 
Strømsø og Tangen», skrev 
prost Nordseth i den første ut
givelsen av Kirkeposten februar 
1962.
«Imidlertid har forholdene 
forandret seg på mange måter 
gjennom årene, og folketallet 
har øket slik hos oss at det nå 
er over 19 000. Det har derfor 
i lengre tid vært på tale å skille 
lag med våre venner «hinsides 
floden», ikke fordi vi er blitt 
uvenner, men fordi menighets
messige og praktiske hensyn 
gjør det nødvendig. Så er altså 
dette første nummer av vårt 
menighetsblad i ny skikkelse. 
Vi vil forsøke å finne frem til et 
utstyr og et innhold som kan 
gjøre bladet til en kjær gjest i hjemmene. Det er vårt ønske 
at vårt menighetsblad blir vel mottatt og lest av gamle og 
unge.»

I et så langt spenn som 50 år har det naturlig nok skjedd en 
del forandringer med utforming og innhold av vårt  
menighetsblad. I fem år, fra det første nummer av Kirkeposten 
ble utgitt, dekket det også bydelen Åssiden, men da Åssiden 
kirke ble oppført i 1967 fikk menigheten sitt eget blad. 

I årenes løp har redaksjonen 
bestått av prester, diakoner og 
frivillige i Bragernes menighet. 
Fra et blad i mindre format på 
12 sider og med 4 sider annon
ser har bladet i flere år utkom
met i et større format med 12 
til 16 sider med kun 1 side med 
annonser og det øvrige fyldig 
leseverdig stoff og bilder.
En stor forandring ble det i år 
2005 da bladet gikk over til  
fargetrykk. Bilder og illustra
sjoner og en mere «proff» lay
out ble godt mottatt av leserne.
Kirkeposten har også hevdet 
seg godt i konkurranse med 
andre menighetsblad i landet.
Prøvenummeret fra 1962 har 
bestått prøven og det er vårt 
håp at det fortsatt, til hver 

utgivelse, vil bli trykket i 6500 eksemplarer og levert til 
husstander i Bragernes menighet i mange år framover.
Kirkeposten kan nå også leses på dataskjermen og når da 
ut til lesere i inn og utland.

Alle gode ønsker for Bragernes menighetsblad i 
årene som kommer!

Bjørg Evensen

Menighetspleien har hatt sitt siste møte.
En aktiv forening, har opphørt etter 124 års virksom-
het. Mange trofaste medlemmer har i årenes løp 
støttet det diakonale arbeid i Bragernes menighet
med å  framskaffe midler med blant annet basarer 
og salg av  håndarbeider. Nevnes må den tradi-
sjonelle julemessen som i mange år innbrakte store 
beløp til foreningen. Menighetspleiens satsings-
områder har variert noe i årenes løp, etter hva som 
har vært aktuelt i tiden. Et stort skille ble det da 
hjemmesykepleien ble overført til kommunen. 

Fra foreningens 75 års jubileum kan vi lese en beret-
ning	i	Kirkeposten	fra	1963:

“ I den siste femårsperioden ble det av menighets
søsteren og diakonen utført omkring 15 tusen sykebe
søk med behandling og pleie. Videre fremgikk det at 
hver sommer gir menighets pleien ferieopphold for 30 
til 35 rekonvalesenter. Dette koster omkring 10 – 12 
tusen kroner årlig. Menighets pleiens driftsbudsjett er 
nå årlig på omkring 45 tusen kroner. Alt dette samles 
inn ad fivillighetens vei.”

1963	var	det	Diakoniens	år,	og		i	den	anledning	skrev	
menighetens mangeårige diakon  Asbjørn Hodne et 
interessant stykke i Kirkeposten med overskriften: 
Menighetspleien – en daglig tjeneste for menig-het-
ens syke og hjelpeløse. “Hver morgen rykker  
menighetens diakonarbeidere ut på sine runder i 
menigheten for å pleie syke, se til ensomme eller 
overta ansvaret for hjem,”  Menighets pleiens hus-
morvikar er ikke mindre etterspurt. Mange ganger 
kan husmoren være syk og kanskje innlagt på syke-
hus, og det kan være mindreårige barn i hjemmet, 
og det er som en byrde lettes når husmorvikaren 
kommer .“ Diakon Hodne, understreket at diakon-
arbeiderne stod til tjeneste natt som dag. ”Menig-
heten vår er langstrakt, og det er litt av en jobb å 
tråle gate opp og gate ned fra nederst på Braker øya 
til øverst på Åssiden dersom en ikke har bil. Men det 
er her på denne strekningen vi finner våre  
menighetslemmer og vårt arbeidsfelt.” skriver 
Asbjørn Hodne som hadde lang og tro tjeneste i 
Bragernes menighet.

Bjørg Evensen

Kilde:	Kirkeposten	nr.	2	1963.	(Redaktør:	Res.	kap.	
Dahle. Kasserer: Klokker Hodne)
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12.02.2012 Odin Olsen (Åssiden kirke)
26.02.2012 Sebastian Dokken Yttrehus
04.03.2012 Vetle Junior Nygård
04.03.2012  Leah-Sofie Borgerud 

 Sommerstad
11.03.2012 Linnea Weberg Abrahamsen
18.03.2012 Martin Vangen
25.03.2012 Leander Teien Igelstad
25.03.2012 Colin André Osen
25.03.2012 Mia Bach-Wermskog

01.04.2012  Frida Halden Sørensen 
  (Frogner kirke i Lier)
01.04.2012  Edvard August Graff-Strømme
08.04.2012  Elisa Haugen Sønslien 
  (Røbekk kirke i Molde)
15.04.2012  Amalie Nordmark Selvig 
  (Årstad-Frøyland kirke)
15.04.2012  Henrik Langeland Moldvær
15.04.2012  Maja Blindheim Dahl

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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29.04.2012  Kristian Jorde-Caubo
29.04.2012  Celine Bjørnstad Wessel Holst
29.04.2012  Axel Gudmundsen-Borgersen
29.04.2012  Theo Von Arx Jämtenstål (Vardåsen kirke, Asker)
06.05.2012  Niklas Fagermo Robertsen
20.05.2012  Oscar Niklasson Hagen
20.05.2012  Nelly Hage Harrison
20.05.2012  Kaisa Thormodsrud Hurum 
  (Berger kirke i Svelvik)
03.06.2012 Edward Tinius Solhaug Getz
03.06.2012 Alma Auvi-Lyngar
03.06.2012 Lucas Hansen Wivelstad

ViGDE
29.04.2012  Barbro Marlen Jorde og 
  Cyril Pieter Louise Caubo
11.05.2012  Ivonne Priscila Parra Bustos og 
  Mehran Raisi Esfahani
19.05.2012  Hege Lundby og Petter Lindskog Mathisen

Nordicstone AS_90x55.pdf   1   18-08-2010   13:38:49

Motevisning på Café Album i april

Mange hadde møtt fram 
for å få med seg det siste 
i mote for voksne   kvinner. 
Under: Laila Normann, – 
en av flere kjente ansikter 
som var flotte modeller.

Foto: Bent A. Møller
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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

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
TLF.: 32 27 78 00

Briller - Kontaktlinser - Synsprøver

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgt 4, 32 89 89 50

Eiendomsmeglere MNEF

Din lokalbank i Drammen

Telefon: 03000
www.dnbnor.no

Frigjør tid – knytt til deg kompetanse

Regnskapsbyrået
www.regnskapsbyraet.no

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

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

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

Alt i rørleggerarbeid og sanitærutstyr - Baderomsmøbler
Oppvaskmaskiner - Vaskeromsutstyr

Tining - Rep. vannskader

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

EDUARD WERNER A/S

Din lokalbank i Drammen

Telefon: 03000
www.dnbnor.no

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

Revisjon – Skatt – Avgift
Økonomisk Rådgivning

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

www.ey.no

Drammen Fotklinikk
Rådhusgt. 18, 3015 Drammen

Telefon: 93 29 18 11

Marianne Båsum
Aut. fotterapeut

Sunne føtter er glade føtter!

Optika AS
Engene 16, 3015 Drammen

SYNSPRØVE – TIMEAVTALE
TLF.: 32 27 78 00

Briller - Kontaktlinser - Synsprøver

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

HOUSE OF

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgt 4, 32 89 89 50

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

Bok & Media
KRISTELIG BOKHANDEL

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

Haugesgate 17 • 3019 Drammen • Tlf.: 32 83 52 95

Eiendomsmeglere MNEF

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

KP0210.indd   14 30.05.2010   09:33:45

Støtt våre annonsører.
DE STØTTER OSS
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Kristin Fæhn og kirkeverge Ivar Nygård (til høyre)  utveksler 
erfaringer med en av de andre deltakerne. Vår sokneprest er 
forøvrig er ikke ukjent med motorsykkel etter turer både i Norge 
og utlandet.

Ikke mangel på hverken tohjulinger eller MCinteresserte 
denne dagen.

Motorsykkelens dag ble markert i og ved Bragernes kirke den 19. mai
Norsk Motorcykkel Union 
(NMCU) Buskerud hadde tatt 
kontakt med prost Øystein  
Magelssen med ønske om en 
egen guds tjeneste på ”Motor-
sykkelens dag”, lørdag 19. mai i 
Drammen. Man hadde fått idéen 
fra en tilsvarende årlig tradisjon 
i Italia. I fellesskap kom de fram 
til et program som så slik ut: 
Motorsykkelkortesje fra 
Hokksund med start kl. 10.00.  
”MC-gudstjeneste” i Bragernes 
kirke kl. 11.00  – med etterføl-
gende program og bevertning på 
kirkebakken fram til kl. 13.30.
Oppslutningen om arrange-
mentet var stor, og de ansvarlige 
var godt fornøyd med gjennom-
føringen.

MCgudstjeneste med motor sykler på plass i kirken.  Øystein  Magelssen på prekestolen. 
Kristin Fæhn medvirket også.
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Velkommen til  k irke!

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

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

Søndag 24. juni, 4. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn og 
kantor Jørn Fevang

Søndag 1. juli, 5. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prostiprest Else Liv Faye og 
kantor Bodil Viken

Søndag 8. juli, 6. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein  Magelssen og 
kantor Bodil Viken

Søndag 15. juli, 7. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein  Magelssen og 
kantor Bodil Viken

Søndag 22 juli, 8. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn og kantor 
Beate Strømme Fevang. Kirken er åpen for besøk, lystenning og 
ettertanke 21. og 22. juli.

Søndag 29. juli. Olsok
Ingen høymesse kl. 11.00
Kl. 19.00: Olsokgudstjeneste sammen med St. Laurentius katolske 
kirke. Sokneprestene Janusz Fura og Kristin Fæhn, 
kantor Beate Strømme Fevang. Kirkekaffe på kirkebakken etterpå.

Søndag 5. august, 10. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prostiprest Else Liv Faye og 
kantor Jørn Fevang

Søndag 12. august, 11. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn og 
kantor Jørn Fevang

Søndag 19. august, 12. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Presentasjon av konfirman
tene. Kapellan Per Erik Brodal 

Søndag 26. august, 13. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Dåp. Sokneprest Kristin Fæhn 

Søndag 2. september, 14. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse på Diakoniens dag. Dåp og nattverd. 
Sokneprest Kristin Fæhn og diakon Edel Aune. Kirkekaffe

Søndag 9. september, 15. søndag i treenighetstiden
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik Brodal. 
Før og etter høymessen leses resten av Det nye testamentet fra 
oversettelsen av 2011.

Søndag 29. juli. er det ikke høymesse kl. 11
i Bragernes kirke
Kl. 19.00 er det Olsokgudstjeneste sammen med 
St. Laurentius katolske kirke i Bragernes kirke. 

Varm pinsedagsfeiring
Kirkekaffe med bløtkake ble servert ute på 
pinsedag. De fleste foretrakk skyggen på denne 
vakre, varme søndagen.


