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Mer informasjon underveis
Menighetsrådet vedtok i april å utvikle menighetens 
 informasjon. Siktemålet er å gjøre flere bedre og 
raskere kjent med alt som skjer i og i tilknytning til 
Bragernes kirke.

Kirkeposten vil fortsatt være vår viktigste 
informasjonsbærer, og takket være våre mange gode 
hjelpere vil bladet fortsatt dumpe ned i postkassene 
fire ganger i året. Vi vil utvikle Kirkeposten slik at 
informasjon om gudstjenester og arrangementer blir 
enda mer oversiktlig. 

Samtidig tar vi konsekvensen av at det rundt oss 
skjer en rask overgang fra informasjon på papir 
til informasjon på digitale media, som nettbrett, 
mobiltelefon og PC. Det går tre måneder mellom hver 
gang Kirkeposten kommer ut, og derfor vil vi bruke vår 
egen hjemmeside, Facebook og andre sosiale media 
til å informere om nyheter og til påminnelser om nær 
forestående arrangementer.

I høst vil vi dessuten starte utgivelsen av en ukentlig 
«Kirke epost» med informasjon om det som skjer i 
kirken de nærmeste ti dagene. 

Noen endringer er allerede foretatt, også i Kirke
posten. Bladet er nå i A4format, noe som gir 50% mer 
plass til tekst og bilder. For å unngå vektøkning trykkes 
bladet på et noe tynnere papir enn før. 

Følg med på fortsettelsen, og gi oss gjerne tilbake
melding med ønsker og forslag!

Nytt, ukentlig infoblad 
til alle interesserte

I høst begynner vi utsendelsen 
av ukentlige nyhetsmeldinger 
per epost. Bladet, som er gratis, 
vil bli sendt ut hver fredag året 
rundt.

Er du interessert, send en 
 melding til

kirkeposten@drammen.kirken.no

Samlet oversikt over det som skjer
På midtsidene i Kirkeposten har vi samlet informa
sjon om alle gudstjenester og øvrige arrangementer i 
 menighetens regi i en kronologisk aktivitetskalender. 

At det er gudstjeneste hver eneste søndag i Bragernes 
kirke, vet sikkert de fleste. Litt vanskeligere er det nok 
å holde oversikt over det som skjer ellers i kirken og på 
de andre stedene kirken eller menigheten er arrangør, 
som for eksempel «Torsdagskveldene på Landfalløya», 
møtene i Kirkeforum og på Café Album og de mange 
konsertene i kirken.

Vi tror den nye aktivitetskalenderen gir god oversikt. 
Bruk den!

Etter at vi i mange år har brukt forskjellige 
varianter av strektegninger av kirken som logo, 
gikk menighetsrådet tidligere i år inn for en 

fornyelse. Den nye logoen vil fra nå 
av bli brukt på Kirkeposten, 

våre nettsider og alle våre 
trykksaker. Det er Espen 

S. Alm som har æren for 
den nye logoen. 

Kirken og menigheten har fått ny logo

LES: Hvordan vi endrer informasjonen vår (side 2). Sokneprestens tanker om 

uro (side 3). Menighetsrådslederen om kampen mot urett i verden (side 3). Hvorfor 

vi holder kirken åpen på hverdager (side 4). Nye samtalegrupper (side 4). Kjente 

politikere kommer til Bragernes Kirkeforum (side 5). Nasjonal salmekonferanse 
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Til ettertanke  –  Kristin Fæhn

Livet er uro! Jeg satt i Nidarosdomen på Olavsdagen 29. juli, 
Hellig Olavs dag. Det var gudstjeneste og pilegrimer og mye 
annet folk hadde kommet til målet, til domen, denne dagen. 
Biskop Helga prekte. Livet er uro, sa hun. 

Og der satt vi, med vår uro av alle slag, uro i sinnet, i famili
en, på arbeidsplassen, i nabolaget  og hadde søkt hit til det 
gamle kirkestedet for kanskje å finne litt fred? Midt i ufre
den. Midt i en tid som kaster på oss den ene lidelsen verre 
enn den andre; mismotet lurer og frister oss til å stenge alt 
sammen ute, for å få litt fred – og ro.

Men livet er uro, livet er forandring, livet er oppbrudd. Det 
er slik livet er. Vi kan tenke som den rike bonden som Jesus 
fortalte om, han som sa til seg selv: ”Slå deg til ro, min sjel, 
spis, drikk og vær glad!” Nå er det endelig godt å være til – 
måtte det bare vare ved! 

Terrortrusselen satte en støkk i oss. Så har etter hvert det 
meste gått tilbake til sin vante gjenge – enn så lenge. For 
livet er forandring. Det rusker stadig i oss.

Da er det godt å ha et ankerfeste. Kirkefaderen Augustin (ca 
år 400) sa det slik: ”Gud, mitt hjerte er urolig inntil det finner 
hvile i deg”. I dåpens nåde står mine føtter på fast grunn, 
midt i all uro.

I salmeboken står det en tekst som har sin opprinnelse på 
800tallet. Den er like aktuell i dag: 

Tårnhøye bølger går langt ifra havn.
Skipet sin skumkrans slår, dukker sin stavn.
Ikke en stjernes bud brenner for meg,
Da sier Gud av Gud: Fred, det er jeg.

Løftet på bølgens rygg, tatt i dens favn,
er jeg i stormen trygg, kjenner min havn.
Skjuler enn sorgens gys leden for meg,
skinner dog lys av lys: Fred, det er jeg!

Jesus, du dyre navn, dagen tar av.
Los meg engang i havn, bortenfor hav.
Tal så i dødens stund ordet til meg,
sagt med din egen munn: Fred! Det er jeg!

KIRKEN OG FN-DAGEN

Jeg er ikke ute etter kvaliteten på brød i bokstavelig for
stand. Nei, det er uttrykket «Den enes brød den annens død» 
som er utgangspunkt. Uttrykket har hatt gyldighet når ulike 
mennesker og grupper kjemper for å overleve på bekostning 
av noen andre.  Men menneskenes situasjon er ny: Vi lever 
i en global virkelighet. Vi kan ikke lenger si: Det er oss og 
dem. Det er bare oss. Todelingen er ikke gyldig lenger. Å 
 tenke mindre enn dette blir et galt regnestykke. I dataver
denen gjelder 1 eller 0. Det samme her: Alt eller ingenting. 
Vi må alle ta samme grep på en del felt, ellers går det galt. 
Verken mer eller mindre. Vi er alle i samme båt og må ta 
konsekvensen av det.

Tanken på egen overlevelse er global og multinasjonal. 
 Tiden for egosentrisitet er over. Det er kampen for overlevel
se det gjelder. Det eneste sted man kan desertere til, er sin 
egen navle. Perspektivet er på mange måter skremmende. 
Vi får fornemmelsen av noe stort og fremmed, en fremmed 
 okkupant, det globale monster.  Men det handler bare om 
oss, ikke noe fremmed og utenforliggende: Alle menneskene 
på jorden. 

Så til overskriften. Vår alles fremtid avhenger av vårt felles 
levebrød.  Industrialiseringen har hjulpet oss et viktig steg 
fremover, men nå har den tippet over til å bli noe livstruende 
med tanke på farlige, altutslettende våpen og forurensning. 
Disse to er medisinens bivirkninger, så alvorlige at de kan 
bety vår undergang. En ny vurdering av «vårt brød» er helt 

Vårt eget brød vår egen død?
nødvendig. Vi må sørge for 
at vårt brød ikke leder til vår 
død. Ikke ideologiske slag
ord, men praktisk, jordnær 
(global) livnæring i pakt med 
skaperverkets egne lover er 
det eneste mulige fokus for 
å skaffe vårt daglige brød i 
fremtiden. Som kirke kan vi 
fortsette å be for dem som 
sitter med makt og myndig
het at de når dette mål ved 
å finne overlevelsesmetoder 
som gagner skaperverket og 
ikke skader det, og for godt 
og tjenlig vær som gir gode avlinger. Vi er en grønn menig
het og har mange og store forpliktelser som setter riktig 
kurs. Som kirke er vi ikke ved målet, men søker å nå det i 
en kunnskapsbasert tro med håp og kjærlighet. Ingen ville 
drømt om at Jesu fortelling om den barmhjertige samaritan 
med spørsmålet «hvem er min neste» skulle få et slikt mer
kelig svar i dag: Alle inkludert oss selv. Hvis ikke målet er å 
hjelpe oss alle for å overleve, når vi det sannsynligvis ikke. 
Gud hjelpe oss! 

FNdagen minner oss om FNs utrettelige kamp mot urett og 
undertrykkelse i verden, en kamp som helt og fullt sammen
faller med kirkens idealer.

Ole Kristian Karlsen, leder i Bragernes menighetsråd



Det kan være fint å møtes i et mindre fellesskap, å dele ting som man ikke snak
ker om til daglig med dem man har rundt seg, å lytte og lære, å bli oppmuntret.

Nå i høst vil vi starte opp to samtalegrupper i Bragernes menighet. Hver gruppe 
vil bestå av 6 – 8 deltakere, pluss to ledere.  De vil møtes i Bragernes menig
hetshus på ettermiddag/kveldstid henholdsvis mandag og torsdag hver 14. dag.  
Oppstart i løpet av oktober.

Gruppe 1 har som hovedtema: Perler i livet – en samtalegruppe som benytter 
Kristuskransen som verktøy.

Kristuskransen er en perlekrans bestående av 18 perler, der hver enkelt perle 
symboliserer noe spesielt, som for eksempel glede, Gud, bekymringsløshet, 
kjærlighet, stillhet osv. I samtalegruppen vil vi benytte disse temaene som ut
gangspunkt for våre samtaler, og legger opp til at deltakerne får påvirke vin
klingen av tema. Et eksempel på tilnærming til stillhetsperlen kan være: ”Hvor 
finner jeg tid til påfyll i en travel hverdag?”

Gruppen vil ledes av diakon Edel Gervin og frivillig medarbeider Kristin 
Økseter.

Den andre (2A) vil ha som hovedtema ”Livsforandring på dypet”. ”Förändring är 
svårt  ofta mycket svårare än vi tror  men när vi förstår att vi inte klarar oss på 
egen hand har vi redan tagit första steget”. Det sier Olle Carlsson, sokneprest i 
en Stockholmsmenighet, som står bak dette opplegget. Her tas opp en rekke 
viktige temaer i livene våre, som bl.a. maktesløshet, tillit, hvile, ufullkommen
het, nærvær, bønn  . I gruppen skal vi ikke behøve å prestere noe, kunne noe, 
men først og fremst lytte og dele. 

Denne gruppen vil alternativt (2B) ta opp temaer knyttet til viktige spørsmål i 
Bibelen og kristen tro, hvis det viser seg å være stor interesse for det.

Gruppe 2A/B vil ledes av sokneprest Kristin Fæhn og Ole Kristian Karlsen, 
leder i Bragernes menighetsråd. 

Gruppene vil møtes hver annen uke over 10–12 ganger. Om gruppen så vil fort
sette, avgjøres i gruppen.  

Påmelding før 1. oktober til diakon Edel Gervin, på epost: gervin@drammen.
kirken.no eller til kirkekontoret, tlf. 32 98 91 00 (9–15).

Vi trenger navn, telefon/epostadresse og hvilken temagruppe  
(1 eller 2A eller 2B) du ønsker å være med i.

Interesse for å delta er tilstrekkelig kvalifikasjon!

Det er mange grunner til at norske kir
ker stort sett bare er åpne i kirketiden 
på søndager og under spesielle arrange
menter. Derfor er det på mange måter et 
nybrottsarbeid når Bragernes kirke nå 
er åpen 30 timer i uken i tillegg til guds
tjenester, konserter og andre arrangemen
ter. 

Kirken skal være et rom for både de gode 
og tunge periodene i livet; et rom for lys
tenning, ettertanke og stillhet. Bragernes 
kirke er åpen fra kl 12 til 18 fem dager i uken, 
og mange har allerede tatt turen innom. 

Vi vet ikke hvem av oss som vil trenge en 
åpen kirke i morgen eller om en måned. 
Kirken vil være der for alle. Med hjelp av en 
rekke frivillige og vår egen stab holder vi 
kirken åpen.

 Siden vi utvidet åpningstidene i februar  
har 3700 vært innom, forteller Kristin 
Økseter, som er en av pådriverne for åpen 
kirke. Hun fremhever at åpen kirke er et 
felles løft og at mange er med, både kirkens 
egen stab og foreløpig sekssyv andre. Men 
som så ofte er det behov for flere.

 Vaktene er oppdelt i to økter på tre timer 
hver, sier Kristin, og forteller om mange 
gode opplevelser når tilreisende og byens 
egne innbyggere stikker innom.

 Noen forteller om hvorfor de kommer, 
mens andre bare sitter ned en stund eller 
går omkring og ser nærmere på kirken. Det 
er opp til de besøkende, men inntrykket 
mitt er at mange synes det er godt å kunne 
snakke med noen.

 Utviklingen har gjort at mange har mer 
kontakt med maskiner enn med mennes
ker, og gode samtaler har måttet vike for 
kjappe meldinger på epost eller Facebook. 
Jeg blir lei meg og sint hvis jeg blir møtt av 
en maskin der jeg hadde ventet å møte et 
menneske.

 Møter med mennesker gjør noe med en 
selv også, sier Kristin. Folk forteller om 
tilknytningen til kirken. Noen har knapt 
nok vært innom siden de ble døpt, andre er 
turister som er glad for å få komme inn i 
kirken som har en så dominerende plass i 
bybildet.

Er Åpen kirke kommet for å bli?
 En oppsummering så langt viser at vi får 
det til, men vi trenger flere kirkeverter. Jeg 
vet at mange ville få del i gode opplevelser 
om de var med på å holde kirken åpen. 

Åpen kirke

Lyst til å være med i en samtalegruppe?
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Kirkerådet og Bragernes kirke arrangerer 
 lørdag 18. oktober en konferanse som ventes 
å trekke interesserte fra hele landet.

Den norske kirke var en sterk språk og kulturaktør på 
1800tallet i kraft av blant annet M.B. Landstad, som ga 
oss vår første norske salmebok, og Elias Blix, som ga 
oss en nynorsk salmediktning. Folketonene ble etter 
hvert et sentralt musikalsk uttrykk i dette arbeidet. Siden 
Norsk salmebok 2013 blir sunget inn i det året vi feirer 
grunnlovsjubileet, er det naturlig at denne siden ved 
kirkens grunnmursarbeid i vår kulturarv blir løftet frem.

Som avslutning på konferansen blir det konsert i 
Bragernes kirke kl 17.00 – 18.30:

Salmemosaikk – ny sang i sporene etter 
Landstad og Blix og folketonene
Medvirkende: Jørn Fevang, Beate Strømme Fevang og 
Bragernes kirkes jente, gutte og ungdomskor

Gjesteartister: Frøydis Grorud  saksofon og fløyte

Trond Lien – piano, John Ole Morken  hardingfele

Lajla Renate Buer Storli  hardingfele og kveding

Strykekvintett: Hans Petter Mæhle  fiolin,  
Ketil Storheim  fiolin,

Bendik Bjørnstad Foss  bratsj,  
Jan Ragnar Storheim  cello, Einar Bergen  bass

Priser: kr. 725, for konferanse og lunsj 

kr. 800, for konferanse, lunsj og konsert

Ved påmelding innen 25. september reduseres prisene 
over med kr. 150, 

Det er anledning til å delta på konserten uten å være 
med på konferansen. Det koster  
kr. 200, (bestilt på Billettservice) eller kr. 250, ved 
inngang.

Sted
Park hotell, Gamle Kirkeplass 3, Drammen 

Fullstendig program og påmelding på  
www.kirken.no/1814

Bragernes Kirkeforum 
vil i høst få besøk av to 
markante personer i norsk 
politikk og samfunnsliv. 

Mandag 15. september 
kommer tidligere 
utenriksminister og 
toppdiplomat Knut 
Vollebæk. Hans foredrag 
har tittelen: Europas 
minoriteter – angår 

de oss? Det er en orientering om situasjonen for 
en del av Europas minoriteter, med særlig vekt på 
Romfolket. Vollebæk har også vært Høykommissær 
for nasjonale minoriteter i OSSE (Organisasjonen 
for sikkerhet og samarbeid i Europa) og leder nå det 
regjeringsoppnevnte utvalget som kartlegger politikk 
og tiltak overfor romanifolket/taterne. Vollebæk er 
trolig den personen i landet med best innsikt i et 
tema som har ført til stor debatt i Norge, særlig i 
forbindelse med tigging. Følelsene har også vært 
sterke i Drammen, og en rekke kirkelige og andre 
organisasjoner har også vært engasjert.

Mandag 10. november får 
vi besøk av tidligere kirke
og undervisningsminister, 
utenriksminister og 
statsminister Kjell Magne 
Bondevik. Hans foredrag 
heter:  «Utfordringer fra 
en verden i endring». 
Bondevik har i flere tiår 
fulgt den internasjonale 
utviklingen tett. Som 
leder av Senteret for fred 
og menneskerettigheter 

er han direkte involvert i flere av de internasjonale 
prosessene som er høyt oppe på dagsorden. I 
foredraget legger han særlig vekt på arbeidet med 
menneskerettigheter, demokrati og interreligiøs 
dialog. 

Møtene finner sted i Bragernes menighetshus fra 
kl.1921. Det er fri entré og lett servering ved ankomst. 
Etter foredragene blir det anledning til spørsmål 
og meningsutveksling. Sett av tidspunktene for to 
særdeles interessante temakvelder der alle er hjertelig 
velkommen.

Salmenes plass i nasjonsbyggingen

 

Bondevik og Vollebæk til 
 Bragernes Kirkeforum 
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Besøk av biskop Biemen
Biskop Biemen fra vårt vennskapsbispedømme Naqada 
og Qus i Egypt kommer til Norge for å være med på bispe
vigslingen i Tønsberg søndag 21. september. I uken etter 
vigslingen blir han noen dager i Drammen, og allerede 
om kvelden samme søndag kan vi møte ham på kvelds
messen i Bragernes kirke og på et samvær i menighets
huset etterpå.

Mange av Kirkepostens lesere har møtt biskop Biemen, 
enten på turer til Egypt, eller under hans tidligere besøk 
her. Besøket vil være en god anledning til å få et gjensyn 
og til å høre nytt om situasjonen i Egypt.

Nå har vi vært med som ledere på konfirmantleir i ei 
uke. Uka har vært både innholdsrik og spen
nende. Konfirmantene var en bra gjeng å ha 
med på tur, og vi tror de har lært mye. I løpet 
av uka har de vært med på mye forskjellig: De 
har lært om kristendommen og kirken, hatt 
ulike øvelser som går ut på å samarbeide og 
hatt mye fritid. Det har blitt mye padling av 
kano både for konfirmantene og presten. Ung
dommene sa de koste seg. ”Det er så hyggelig 
her og vi blir så godt kjent”, kom det fra én. 
”Nattverden var stilig. Noe sånt har jeg aldri 
opplevd før”, kom det fra en annen. I tillegg har kon
firmantene fått se Uvdal stavkirke som ble bygget for 
over 800 år siden. Det var en glede å være med konfir
mantene på leir. Takk for turen!

Per Erik Brodal

På Bragernes kirkes Facebookside ligger det 
flere enn 150 bilder fra konfirmantleiren i Uvdal. 

DØPTE 
8.6.2014 Johannes Kallevik Haagensen
8.6.2014 Matheo Lopez Martinsen
8.6.2014 Sebastian Schmidberger Løkling

8.6.2014 Susanna Schmidberger Løkling
8.6.2014 Andreas Kjelsaas Kihl
15.6.2014 Thea Myklebust Frantzen

15.6.2014 Ingrid Lunøe Olsen
15.6.2014 Walter Hovde Hagel

15.6.2014 Robin Moskvil
22.6.2014 Alina Østgaard Grande
22.6.2014  Storm Timian TellefsenPedersen 

 (Åssiden kirke)
29.6.2014 Matheo Kabbe Wølner

29.6.2014 Jonathan Otto Tewelde Eng
 6.7.2014 Sebastian BørnickTråsdahl
 6.7.2014 Isalilja Børnick Rolfsrud
25.7.2014 Hugo Jakob Dismats Matthiasen (Holmsbu kirke)
27.7.2014 Ingrid Homme Tune (Oddernes kirke, Kristiansand)
 3.8.2014 Maja Thorkildsen
10.8.2014 Markus Gustavsen Sosna (Kråkerøy kirke)
17.8.2014 Gabriel August Sirnes Engen

17.8.2014 Linus Wittbank Alexandersson Bydal
24.8.2014 Benjamin Drange Kristiansen (Norkirken)
31.8.2014 Sander Teien Igelstad
31.8.2014 Markus Møller Holm
31.8.2014 Sander Weberg Abrahamsen (Bekkestranda kapell)
31.8.2014 Arvid Aleksander Andreassen

VIGDE
14.6.2014 Silje Marie Temtemoen Garcia og Daniel Solvang Garcia
21.6.2014  Cecilie Kathrine Brøgger Fongen og Tor Asbjørn 

 Bjørnstad
21.6.2014 Hanne Moe og KarlMagnus Kulø
21.6.2014 Helle Norup og OleJohnny Tveito
28.6.2014 Åshild Kristiansen Jahren og Audun Frøysland
28.6.2014 Trude Angel Gjengaar og Andre Meidell
 2.8.2014 Marianne Aarseth og Thomas Hagen
 9.8.2014  Hilde Vigdis Larsen og Marus Alexander Johansen 

 Winsjansen
16.8.2014 Anette Aannestad Kråkemo og John Idar Oseberg
16.8.2014 Kristin Hellerud Lien og Martin Olav Nordahl
23.8.2014 Stine Ormstad og Stian Andre Odinsen

Ørkenmesse
I mai ble det holdt en såkalt ørkenmesse i Bragernes kirke. 
 Liturgien i denne messen er oversatt fra Basiliosliturgien. Den 
går tilbake til 300tallet (den egyptiske ørken) og brukes i Den 
 koptiskortodokse kirke i Egypt. Vi har fått tilgang til den via et 
miljø i Sverige, som har utviklet messen og feiret den i mange år.

Bragernes menighet er som kjent med i en vennskapsrelasjon med 
Den koptiske kirke. Å feire ørkenmesse er en fin måte å markere 
venn skapsforholdet på. Dessuten er liturgien en svært rik kilde å øse 
av.

Det vil derfor bli holdt to ørkenmesser i høst: tirsdagene 14. oktober 
og 2. desember. Se aktivitetskalenderen og ellers annen annonsering.

Full fart på konfirmantleiren i august:  
67 konfirmanter, 7 ungdomsledere, voksne 
(ansatte og frivillige), temasamlinger, mål
tider, tidebønner, gudstjenester, lek og moro.

Konfirmantleir



Lørdag 13. september 
13.00 Orgelkonsert ved William 
Whitehead. 
Musikk av Bach, Laukvik, Widor, 
Stanford. Billetter kr 50,.

Søndag 14. september, Diakoniens 
dag  Vingårdssøndag  
11.00 Høymesse med dåp og 
nattverd. 
Gruppe Bragernes kantori. 
Sokneprest Kristin Fæhn og diakon 
Edel Gervin. Kantor Jørn Fevang.

Mandag 15. september
17.30 Folkemusikkmesse. 
Nattverd. Prost Øystein Magelssen. 
Musikere fra Hallingdal.

19.00  21.00
Kirkeforum: Knut Vollebæk 
(Menighetshuset)

Tirsdag 16. september
12.00  12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 17. september
08.15  08.30 Morgenbønn

Torsdag 18. september
12.00  12.15 Enkel middagsbønn

Søndag 21. september, 15. søndag i 
treenighetstiden  
11.00 Familiemesse. 
Markering av Egil Hovlands 
90årsjubileum. Seksåringene 
inviteres spesielt. Bragernes kirkes 
Guttekor. Kapellan Per Erik Brodal, 
kantorene Anders E. Dahl og Jørn 
Fevang. 

September
Tirsdag 2. september
12.00  12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 3. september
08.15  08.30 Morgenbønn

18.15 Evensong med Bragernes 
kirkes guttekor. Kantorene 
Anders E. Dahl og Jørn Fevang. 
Sangpedagog Helge Harila. Liturg: 
Per Erik Brodal.

Torsdag 4. september
12.00  12.15 Enkel middagsbønn

Søndag 7. september, 13. søndag i 
treenighetstiden
11.00 Høymesse med dåp og 
nattverd. 
Kapellan Per Erik Brodal og 
biskop em. Sigurd Osberg. Gruppe 
Bragernes kantori. Kantor Jørn 
Fevang og Beate Strømme Fevang. 
Markering av 100årsjubileet for Alf 
Prøysen. 

Tirsdag 9. september
12.00  12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 10. september
08.15  08.30 Morgenbønn

Torsdag 11. september
12.00  12.15 Enkel middagsbønn

Fredag 12. september 
11.00 Café Album: Trulte Ellingsen 
forteller om Drammen

14.00 Fellesmiddag i Bragernes 
menighetshus
  
19.00 Kveldsmesse. Sokneprest 
Kristin Fæhn.
Tema: ”Hvile”. Biskop Biemen fra 
den koptiske kirke i Egypt deltar. 

Tirsdag 23. september
12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 24. september
08.15  08.30 Morgenbønn

Torsdag 25. september
12.00  12.15 Enkel middagsbønn

Fredag 26. september 
11.00 Café Album: Albumhagen, en 
økologisk hage midt i byen

Søndag 28. september, 16. s. i 
treenighetstiden  Mikkelsmesse
11.00 Høymesse med dåp og 
nattverd.
Prost Øystein Magelssen og kantor 
Beate Strømme Fevang. 

Tirsdag 30. september
12.00  12.15 Enkel hverdagsmesse

Oktober
Onsdag 1. oktober
08.15  08.30 Morgenbønn

Torsdag 2. oktober
12.00  12.15 Enkel middagsbønn

Lørdag 4. oktober 
13.00 Konsert ved Anne Stine Dahl, 
cello og Anders Eidsten Dahl, orgel. 
Billetter kr 50,.

Søndag 5. oktober, 17. søndag i 
treenighetstiden   
11.00 Høymesse med dåp og 
nattverd. 
Sokneprest Kristin Fæhn og 
kantor Anders Eidsten Dahl. 
Telemannkantate med Ensemblet 
Bragernes Barokk.

Tirsdag 7. oktober
12.00  12.15 Enkel hverdagsmesse

AKTIVITETSKALENDER

William Whitehead holder orgelkonsert  
lørdag 13. november..

Kantor Anders E. Dahl
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Onsdag 8. oktober
08.15  08.30 Morgenbønn

20.45 Evensong med Bragernes 
kantori. 
Kantorene Anders E. Dahl og Jørn 
Fevang. Liturg: Kristin Fæhn

Torsdag 9. oktober
12.00  12.15 Enkel middagsbønn

Fredag 10. oktober 
11.00 Café Album: Prøysenprogram 
ved Trio Johansen i anledning 
Prøysenjubileet.
Elisa, Inger og Børge Johansen

Lørdag 11. oktober 
13.00 Orgelkonsert ved Christian 
Præstholm. 
Musikk av J. S. Bach, G. Ligeti, Chr. 
Præstholm og M. Dupré. Billetter kr 
50,.

Søndag 12. oktober 18. søndag i 
treenighetstiden  
11.00 Høymesse med dåp og 
nattverd
Frimurere deltar.  Kapellan Per Erik 
Brodal og kantor Jørn Fevang. 

Tirsdag 14. oktober
12.00  12.15 Enkel hverdagsmesse

Kl 18.00 Innrøkningsmesse til 
ørkenmessen
Kl 18.30 Ørkenmesse

Onsdag 15. oktober
08.15  08.30 Morgenbønn

Torsdag 16. oktober
12.00  12.15 Enkel middagsbønn

19.00 Landfalløya kapell 
Taler: Astrid Bjellebø Bayegan  
Sang:Drammens Damekor

Lørdag 18. oktober
17.00: Stor nasjonal konsert i 
forbindelse med Grunnlovsjubileet 
2014. 
Bragernes kirkes jentekor, guttekor 
og ungdomskor, strykekvartett, 
Frøydis Grorud, saksofon m.fl

Søndag 19. oktober 19. søndag i 
treenighetstiden  
11.00 Familiegudstjeneste og 
høsttakkefest. 
Dåp. Utdeling ”Min kirkebok” 
til 4åringer. Bragernes kirkes 
Jenteaspirantkor. Prost Øystein 
Magelssen, kantor Beate 
Strømme Fevang, Jørn Fevang og 
menighetspedagog Eva Brekke 
Voss.

14.00 Fellesmiddag i Bragernes 
menighetshus

19.00 Konsert ved Drammen 
symfoniorkester. 
Dirigent: Per Kristian Skalstad. 
Medvirkende: Mirjam Kammler 
(solist). 
Program: P. Tsjajkovskijs 5. symfoni 
og A. Dvoraks cellokonsert.

Tirsdag 21. oktober
12.00  12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 22. oktober
08.15  08.30 Morgenbønn

Torsdag 23. oktober
12.00  12.15 Enkel middagsbønn

Fredag 24. oktober
11.00 Café Album: FNdagen 
markeres med besøk fra FN
sambandet og et foredrag om deres 
arbeid

Søndag 26. oktober, Bots og 
bønnedag
10.15 Skriftemålsgudstjeneste i 
kapellet. Sokneprest Kristin Fæhn.    
11.00 Gudstjeneste. Gruppe 
Bragernes kantori.  Sokneprest 
Kristin Fæhn og kantor Anders 
Eidsten Dahl. 

19.00: Kveldsmesse. Sokneprest 
Kristin Fæhn.
Tema: Å komme hjem.

Tirsdag 28. oktober
12.00  12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 29. oktober
08.15  08.30 Morgenbønn

Torsdag 30. oktober
12.00  12.15 Enkel middagsbønn

November
Lørdag 1. november 
13.00 Orgelkonsert ved Espen Melbø. 
Musikk av O. Lindberg og L. Vierne. 
Billetter kr 50,.

Søndag 2. november 
Allehelgensdag
11.00 Høymesse. Nattverd. 
Bragernes kantori. Menighetens 
ansatte. 
Kirken er åpen med mulighet for 
samtale mellom høymessen og 
konserten.

Lørdag 11. oktober holder Christian 
 Præstholm orgelkonsert.

Astrid Bjellebø Bayegan taler i Landfalløya 
kapell torsdag 16. okober

Koret Omnibus synger i Landfalløya kapell 
torsdag 20. november.
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19.00. Allehelgenskonsert med 
Bragernes kirkes solistensemble 
og solister. Dir. Jørn Fevang, 
orgel Anders Eidsten Dahl. 
Konserten er et samarbeid mellom 
Bragernes menighet og Jølstad 
begravelsesbyrå. Billetter ved 
inngangen.

Tirsdag 4. november
12.00  12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 5. november
08.15  08.30 Morgenbønn

Torsdag 6. november
12.00  12.15 Enkel middagsbønn

Søndag 9. november, 22. søndag i 
treenighetstiden
11.00 Familiemesse med dåp og 
nattverd. 
Bragernes kirkes Jentekor. 
Markering av jubileum for Adolph 
Tidemand.  Sokneprest Kristin 
Fæhn, kantor Beate Strømme 
Fevang og Anders Eidsten Dahl.

Mandag 10. november 
19.00 21.00 Kirkeforum: Kjell 
Magne Bondevik (Menighetshuset)

Tirsdag 11. november
12.00  12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 12. november
08.15  08.30 Morgenbønn

Torsdag 13.november
12.00  12.15 Enkel middagsbønn

18.45 Evensong med Bragernes 
kirkes Jentekor. 
Kantorene Beate Strømme Fevang 
og Anders E. Dahl. Sangpedagog 
Marianne Willumsen. Liturg: Per 
Erik Brodal.

Fredag 14. november 
11.00 Café Album: KatheWenche 
Andersen fra Medi Buskerud gir råd 
om sko og føtter.

Lørdag 15. november
13.00 Orgelkonsert ved Stanislav 
Surin Billetter kr 50,.

Søndag 16. november, 23. søndag i 
treenighetstiden  

11.00 Høymesse med dåp og 
nattverd. 
Søndagsskolesamling for 1års 
dåpsjubilanter. Bragernes kirkes 
Ungdomskor. Kapellan Per Erik 
Brodal, kantor Beate Strømme 
Fevang og Jørn Fevang.

14.00 Fellesmiddag i Bragernes 
menighetshus

19.00 Kveldsmesse. Sokneprest 
Kristin Fæhn.
Tema: Vandring.

Tirsdag 18. november
12.00  12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 19. november
08.15  08.30 Morgenbønn

Torsdag 20. november
12.00  12.15 Enkel middagsbønn

19.00 Landfalløya kapell
Taler: Trulte Ellingsen, Fien Thorne.  
Sang: Koret Omnibus

Lørdag 22. november 
13.00 Orgel og klaverkonsert ved 
Yngve Sporild Breievne. 
Musikk av bl.a. J. S. Bach, L. 
Nielsen, B. Sløgedal og F. Schubert. 
Samt jazzimprovisasjoner. Billetter 
kr 50,.

Søndag 23. november, Siste søndag 
i kirkeåret
11.00 Høymesse med dåp og og 
nattverd.  
Prost Øystein Magelssen og kantor 
Beate Strømme Fevang 

Tirsdag 25. november
12.00  12.15 Enkel hverdagsmesse

19.00 Vår nye biskop Per Arne Dahl 
besøker Bragernes kirke og holder 
inspirasjonsforedrag. Flere kor og 
musikere deltar. Fri entré.
Flere kor og musikere, 
inspirasjonsforedrag ved biskopen 
m.m.

Onsdag 26. november
08.15  08.30 Morgenbønn

Torsdag 27. november
12.00  12.15 Enkel middagsbønn

Fredag 28.november
11.00 Café Album: Adventsprogram 
ved Jorunn Hermansen og Vidar 
Hellkås.

Lørdag 29.november
10.30  15.00 Julemarked i 
Bragernes menighetshus
Kafe, bruktmarked, juleverksted og 
sang av barnekorene.

Søndag 30. november 1. søndag i 
advent
11.00 Høymesse med dåp og 
nattverd. 
Sokneprest Kristin Fæhn og 
kantorene Jørn Fevang og Anders 
E. Dahl. Gruppe fra Bragernes 
kantori. 

Desember
Tirsdag 2. desember
12.00  12.15 Enkel hverdagsmesse

18.00 Innrøkningsmesse til 
ørkenmessen
18.30 Ørkenmesse

Onsdag 3. desember
08.15  08.30 Morgenbønn

Torsdag 4. desember
12.00  12.15 Enkel middagsbønn

Søndag 7. desember 2. søndag i 
advent
11.00 Høymesse med dåp og 
nattverd. 
Konfirmantene deltar. Kapellan Per 
Erik Brodal og kantor Jørn Fevang

17.00 Lysmesse 
Bragernes kirkes Jente og 
Gutteaspirantkor. Kantorene Beate 
Strømme Fevang og Jørn Fevang

Torsdag 11. desember
19.00 Landfalløya kapell  Taler: 
Prest Jon Jørgensen.  Sang: Inger 
og Børge Johansen

20.30 Evensong med Bragernes 
kirkes Ungdomskor. 
Kantorene Beate Strømme Fevang 
og Anders E. Dahl. Sangpedagog 
Marianne Willumsen. Liturg: Per 
Erik Brodal
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En søndag i måneden kan du slippe å lage middag! 
Kom til dekket bord og kos deg i hyggelig selskap på 
våre fellesmiddager! Både små og store er hjertelig 
velkommen!

 Disse fellesmiddagene har vært veldig hyggelige! 
 Maten er god og selskapet om mulig enda bedre! Vi 
skal fortsette å komme på dette arrangementet, og vi 
håper selvsagt at mange flere stikker innom, smiler 
Signe Abrahamsen. 

Sammen med mannen Frank har hun vært en fast 
gjest på fellesmiddagene gjennom vinteren. Også 
Glenn og Anastasia Hole har deltatt på fellesmidda
gene sammen med barna sine. Deltatt er kanskje en 
 underdrivelse, for ekteparet Hole har en stor del av 
æren for middagene som har blitt servert. Viltgryte 
med ris, hamburgere med pommes frites og pølser i 

I Bragernes menighet ønsker vi nettopp DEG velkom
men til søndagsskole! Her har vi det morsomt sammen. 
Vi leker, synger, lager ting og ler masse sammen! Og så 
hører vi selvsagt en fortelling fra Bibelen.
 Vi som er ledere i søndagsskolen skal også i måne
dene framover gjøre alt vi kan for at hvert lite men
neske som har lyst til å være med på søndagsskolen 
skal føle seg velkommen! Tidlig i gudstjenesten går 
vi i samlet tropp ut til kapellet. Der har vi og en guds
tjeneste, tilrettelagt for barn. Det er selvsagt lov å ha 
med seg en trygg voksen om barnet ønsker det. Og 
skulle et barn ha lyst til å komme ut igjen til familien 
sin, så følger vi dem ut igjen. 
 Alle barn er hjertelig velkommen til søndagsskolen, 
enten de er godt kjent der eller er i kirken for første 
gang. Her blir barna møtt av trygge voksne og får delta 
på sine premisser og i sitt tempo!

På søndagsskolen har vi det moro sammen!

Ledere:
Ellen Tordis Gjersøyen Nordkil
LillAnn Gjersøyen Olsen
Tina Fagerhus Brodal
Signe Abrahamsen  
Leif og Marit Hagen
Glenn Hole

Når Bragernes kirke arrangerer Evensong, følges 
samme ordning som i de engelske katedralene.  Der 
feires Evensong med kor hver dag. Evensong er en vak
ker gudstjeneste der musikken spiller en viktig rolle. 
For menigheten er dette først og fremst en  meditativ 
form for gudstjeneste der den aktive deltagelsen be
grenses til trosbekjennelse og salme. For kor er Even
song en fin mulighet til å føre stor musikk tilbake til 
gudstjenesten. 

Ordningen Evensong stammer fra The Book of 
Common Prayer og oppsto etter reformasjonen i 
 England. Det sentrale  i gudstjenesten er vekselsang, 
salmenes bok og de faste leddene Marias Lovsang/
Magnificat og Simeons lovsang/Nunc dimittis. Av og til 
inneholder Evensong en kort preken, men dette er som 
regel forbeholdt søndagens Evensong.

Evensong

Velkommen til felles middag

Velkommen til søndagsskole

Evensong i Bragernes kirke (Foto: Bent A. Møller)

lompe er noe av det som har 
stått på menyen. Målet er at 
middagene skal passe både for 
barn og voksne, og at alle skal 
ha det koselig sammen. Kanskje 
blir du bedre kjent med andre i 
menigheten også?

Du er hjertelig velkommen! 
Prisen er kr 50,/person, maks 
150,/familie. Påmelding innen 
fredag samme uke til 
brodal@drammen.kirken.no 
eller sms til 980 88 533.

Søndagsmiddag i 
 menighetshuset
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SØNDAGSSKOLE 
Det er søndagsskole på alle søndager 
det ikke er familiemesse. I alle 
skolens ferier, med unntak av første 
juledag, er det ikke søndagsskole.
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Årets TV-aksjon for Kirkens Nødhjelps arbeid
Innsamlede midler ved den årlige TVaksjonen, som er 
søndag 19. oktober, går til Kirkens Nødhjelps arbeid 
med å sikre tilgang til rent vann for over en million 
mennesker. For bare 200 kroner kan du gi vann til et 
menneske for resten av livet. 

 •  Tilgang til rent vann dreier seg ikke om å bli 
utørst, det betyr at mennesker overlever og 
 holder seg friske. 

 •  Tilgang til vann sikrer avlinger og mat til befolk
ningen. 

 •  Kvinner og barn får mulighet til utdanning og ar
beid når de ikke må bruke mange timer hver dag 
på å gå etter rent vann. 

 •  Når turen etter vann blir kort er de også mindre 
utsatt for vold og seksuelle overgrep. 

Midlene fra TVaksjonen skal gå til vannprosjekter i 
åtte land: Sudan, SørSudan, Etiopia, Somalia, Tanza
nia, Afghanistan, Pakistan og Haiti.

AKSJONEN TRENGER BØSSEBÆRERE!
TVaksjonen er helt avhengig av frivillig innsats. Rundt 
7000 frivillige skal mobilisere og organisere 100 000 
bøssebærere til aksjonsdagen. TVaksjonen er verdens 
største dugnad og innsamling. Det som gjør den helt 
unik er likevel det lokale engasjementet. Som frivillig 
kan du jobbe med mange forskjellige oppgaver og vel
ge selv hvor mye tid og ressurser du bruker. Bidra med 
det du er god på! Ta kontakt med kommunekomiteen i 
din kommune om du ønsker å gjøre en innsats! Ønsker 
du å gi penger fra en organisasjon eller bedrift gå inn 
på www.giverstafett.no og gi ditt bidrag.

BLI BØSSEBÆRER! 
Registrer deg på www.blimed.no  eller ring 
bøssebærertelefon 02025.

Kapellan Per Erik Brodal leder konfirmantene inn i kirken 
lørdag (dato). Under: Fra konfirmasjonsgudstjenesten søndag 
(dato). Øverst til høyre: Stort fremmøte til gudstjenesten på 
motorsykkelens dag. I midten: Birgitte Stærnes og Martin Haug 
underholder på Café Album. Nederst til høyre: Gudstjenesten på 
17. mai er et høydepunkt for mange drammensere.
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Kor i all verden?
JENTEASPIRANTKORET PÅ TUSENFRYD OG JELØYA
Bragernes kirkes jenteaspirantkor var først ute med kortur 
i år. Siste helg i mai reiste 32 jenter og 14 foreldre til Tusen
fryd. Etter mange timer med karuseller og lek gikk turen 
videre til Jeløya kirke. Dagen etter sang jentene under guds
tjenesten.

JENTEKORET I DANMARK OG TYSKLAND
Grytidlig fredag 6. juni sto 31 jenter fra Bragernes kirkes 
jentekor klare til utenlandsreise. Bussen kjørte oss først 
til Larvik. Derfra gikk turen med båt til Hirtshals og videre 
til Løgum kloster, helt syd i Danmark. Der var det et flott 
konferansesenter i fine omgivelser, som egnet seg godt til 
overnatting. Jentene holdt en praktfull konsert i Ribe Dom
kirke. Odd Nilsen medvirket på trompet, og koret fikk gode 
 tilbakemeldinger. Vi tok en tur over grensen til Tyskland og 
var noen timer i Flensburg. En av dagene var vi også i Lego
land, til stor glede for jentene. 

UNGDOMSKORET I NEW YORK
Fredag 20. juni reiste 25 jenter i alderen 14  20 år fra 
 Bragernes kirkes ungdomskor og 7 voksne på turné til New 
York. Det ble 5 dager med fantastiske opplevelser, blant 
 annet båttur rundt Manhattan, piknik i Central park, besøk 
ved Ground Zero og i SoHo.
 Ungdomskoret sang på høymesse i Saint Peter’s Church og 
den norske sjømannskirken. I sjømannskirken var det i tillegg 
minikonsert og grilling på takterrassen.
 Dessuten sang koret på The Norwegian Christian Home&
Health Center i Brooklyn. Det er et sjarmerende eldresenter 
med et minimuseum fra 1800tallets utvandring til Amerika.
 Den siste dagen sang jentene først formiddagskonsert i 
Saint Bartholomew’s Church. 
 Deretter gikk turen til Saint Patrick’s Cathedral, som er den 
største katedralen på Manhattan. Her hadde koret sin av
slutningskonsert. Den enorme katedralen, som ligger midt 
på 5th Avenue, har fantastisk akustikk. Koret sang fabelaktig 
og fremførte musikk av bl.a. Nystedt, Hovland, Overøye og 
Franck. Turneen ble avsluttet med musicalen Les Miserables 
på Broadway før jentene satte seg på flyet hjem til Norge.  
Korturer gir samhold, felleskap og musikalske opplevelser.

GUTTEKORET I HAMBURG
20.23. juni reiste guttekoret på tur til Hamburg. I tillegg  
til mye sosialt ble det sunget på gudstjeneste i 
 MatthiasClaudiusKirche og holdt en konsert i Rogate Kirche.
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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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CD-en ”No stig vår song” inneholder både nye og tradisjonelle 
salmer, i tillegg til et par andre sanger. Sammen med korene 
deltar blant annet Frøydis Grorud (saksofon og fløyte), Einar 
Bergem (kontrabass) og Anders Eidsten Dahl (orgel og klaver).

CD-en koster kr. 150,- og kan kjøpes i kirken og på 
menighetskontoret. Den kan også bestilles ved å sende epost til 
brodal@drammen.kirken.no.  
Ved postforsendelse tilkommer porto.

I gang igjen  
etter ferien
Bragernes kirkes Guttekor, 
Aspiranter, Kantori, Jentekor, 
Aspirantkor og Ungdomskor har 
startet opp igjen!

Bragernes Kantori, voksenkor, 
har øvelse onsdager fra 19.00 til 
21.15. 

Ta kontakt med kantor Jørn 
Fevang, telefon 97 56 67 62.
For informasjon om øvrige kor, 
se oversikt på side 15.

www.bragerneskirke.no

Barne- og ungdomskorene i 
 Bragernes kirke har utgitt ny CD

Rabatt ved kjøp av 
større kvanta til 

trosopplæring eller 
liknende. Ta kontakt for 

mer informasjon.

Bli med i korene!
For høsten 2014 er det lagt opp til 

mye spennende program med blant 
annet Evensong, Adventsfestivalens 

åpningskonsert, lysmesse, 
nasjonal konsert i forbindelse 
med grunnlovsjubileet 2014 og 
ungdomskorets medvirkning i 

Wenche Myhres juleshow i 
Drammens teater.
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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

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

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

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

Vækerøveien 3, 0281 OSLO
Tlf. 22 13 28 80, www.vedal.no

Døgntelefon 32 85 25 00
www.akasien.no
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Drammen - Lier

Støtt våre 
annonsører. 

DE STØTTER OSS

EY | Revisjon | Skatt og avgift | Transaksjoner | 
Rådgivning

Engene 22, 3012 Drammen
Tlf.: 32 83 88 90

Kontakt våre erfarne 
eiendomsmeglere!

Tlf. 32 21 96 00
Eiendomsmegler Dahl AS
Besøksadresse: 
Erik Børresens allé 9, 
3015 DRAMMEN
Sentralbord: 32 21 96 00 
Fax: 32 21 96 01
Se våre internettsider: 
www.dahlas.no

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

Ønsker du samtale, skriftemål eller nattverd 
hjemme ved sykdom eller annet. 

Ta kontakt med prest eller diakon. 
Se kontaktinformasjon på side 15.



Menighetsstaben

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.kirken.no
Mobil: 97 56 67 62

Kantor ANDERS E. DAHL
dahl@drammen.kirken.no
Privat tlf. 97 65 47 72

Kantor 
BEATE STRØMME FEVANG
bfevang@drammen.kirken.no
Mobil: 90 56 70 55

Hanna Moen – Vibeke Meyer Schjelderup – 
Anny Getz – Kristin Økseter

Frivillige medarbeidere på kontoret.

Diakon
EDEL MERETE GERVIN
gervin@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 84

15

Oversikt over arrangementer
Full oversikt over alle åpne arrangementer finnes i Aktivitetskalenderen på midt
sidene i bladet. Bragernes menighet har dessuten noen ukentlige aktiviteter for 
barn og unge:

Søndagsskole: Hver søndag under gudstjenesten i Bragernes kirke, unntatt i sko
lens ferier og ved familiegudstjenester. Kontaktperson: kapellan Per Erik Brodal

Knøtteklubben: Hver torsdag fra 10.00  13.00 i menighetshuset, unntatt i skolens 
ferier. Møtested for hjemmeværende med små barn. Vi leker, synger og spiser 
sammen. Kontaktperson: menighetspedagog Eva Brekke Voss.

Kirkeskolen Sprell levende: Etter skoletid på Øren og Bragernes skoler. Kirke
skole er et fritidstilbud for 1.4.klassinger. Vi går gjennom forskjellige historier 
fra Bibelen, maler, tegner, dramatiserer, leker og synger. Kontaktperson: menig
hetspedagog Eva Brekke Voss.

Kor: I tillegg til øvelser har korene jevnlig konserter og opptredener, både 
sammen og hver for seg. Korene reiser hvert år på turer. De har gitt ut flere CD
er.

Korøvelser:
Guttekorets aspiranter: For gutter i 2. og 3. klasse
Onsdag 17.00  18.00

Guttekoret: Fra 4. klasse og oppover
Onsdag 17.30  18.45

Ta kontakt med dirigent Jørn Fevang
975 66 762

Jentekorets aspiranter: For jenter i 2. til 4. klasse
Torsdag 17.00 18.00

Jentekoret: For jenter 5.  8. klasse
Torsdag 18.00 19.30

Ungdomskoret: For jenter fra. 9. klasse og oppover til 1820 år.
Torsdag 19.30 21.30

Ta kontakt med dirigent Beate Strømme Fevang

Kontaktpersonenes telefonnummer og e-postadresse står i 
 oversikten til venstre.

Bragernes menighet, Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Tlf. 32 98 91 80, telefaks 32 98 91 81.
Menighetskontoret er betjent mandag til 
torsdag kl. 10–13.

Café Album, Albumsgate 8, tlf. 32 83 58 19
Mandag til fredag fra kl. 8.30–15.30.

Fotpleiesalong: Mandag,  tirsdag og torsdag. 
Timebestilling tlf. 32 83 19 15/977 22 326

Frisørsalong: Onsdag og fredag. Timebestilling 32 83 19 15/ 452 60 701

Utleie og catering: Solveig Ringstad tlf. 32 83 58 19

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

HUSK VÅRE NETTSIDER:
www.bragerneskirke.no
Bragernes kirke er også på Facebook.



Bragernes menighet er en grønn menighet, noe som 
kommer til uttrykk på flere måter. Et av resultatene 
er at vi har anlagt en økologisk kjøkkenhage mellom 
menighetshuset og eldresenteret. Dette er den andre 
sesongen vår, hagen har vokst seg frodig, og vi kan 
allerede høste mye spennende. Det vi dyrker brukes 
i matlagingen i Café Album. Vi dyrker en del toma
ter, litt agurk, squash, paprika, jordbær, sukkererter 
og jordskokk. Av urter har vi blant annet basilikum, 
krus persille, peppermynte, sitronmelisse, oregano og 
 timian. Nytt av året er at vi dyrker mais, som har blitt 
store og flotte i løpet av sommeren.

Det at hagen er økologisk innebærer blant annet at vi 
ikke bruker giftige sprøytemidler eller kunstgjødsel. 
Slik får vi ren og naturlig mat helt uten forurensing.

Insektsvennlig 
Insektene er også glade for at vi ikke sprøyter. De hjel
per oss med pollinering og noe skadedyrbekjempelse. 
Vi har vært opptatt av å legge til rette for insekter i 
 hagen, og har hengt opp et lite insektshotell som de 
kan legge egg i. Vi har også plantet noen humlevennli
ge blomster som for eksempel lavendel og solsikke.

Drivhus
I sommer har vi investert i et drivhus til hagen. Det 
vil forlenge sesongen for tomater , agurker og andre 
 vekster, slik at vi får større avlinger til kafeen. Der kan 
vi også forkultivere planter som skal plantes i hagen til 
neste sommer. 

Åpen hage
Hagen er åpen for alle som vil komme innom. Her kan 
man gå rundt og se på alt som vokser og gror, eller 
sette seg ned og ta en pause i en grønn lunge midt i 
byen. Alle er også velkommen i kafeen, hvor man kan 
nyte mat med sunne og smakfulle ingredienser fra 
 hagen. 

Vi håper at hagen kan være til glede og inspirasjon for 
alle som kommer innom. Er du glad i å stelle i hagen 
hører vi gjerne fra deg, det er behov for flere med
hjelpere, særlig midt på sommeren.

Diakon Edel Merete Gervin
på vegne av hagegruppa

Kirkeposten, Bragernes menighetsblad, Kirkegt. 7, 3016 
 Drammen
Bankgirokonto: 2220.14.83690
Kirkepostens redaksjon: Knut A. Andersen (redaktør), 
Tina Brodal, Bjørg Evensen, Bjørg Haugseth, Hanna Moen og 
Bent Møller. 
Annonser: Hanna Moen
Layout: Grøtting Grafisk
Trykk: Trykkservice AS
Finansiering: Frivillig kontingent

Velkommen til Albumhagen!


