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Kirkens kor er hjørnesteiner i Drammens musikkliv. 
Et nytt kor ble startet i januar. Oppslutningen øker. I mars 

fremføres Bachs Matteuspasjon. Det er et krafttak for kor og 
musikere, men bare litt av alt som skjer i Bragernes kirke 

og menighet de kommende tre månedene.
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Det skjer mye i kirken
Kirkeposten presenterer noe av det som skal skje og gir 
dessuten noen glimt fra månedene vi har bak oss. 

Aktivitetsoversikten på midtsidene viser gudstjenester og andre 
åpne arrangementer mellom 1. mars og 31. mai. 

Etter innpå ni år som vår sokneprest sluttet Kristin Fæhn i februar for å bli 
sokneprest i Tinn i Telemark.  

I menighetsrådet har Jannicke Døvre overtatt som leder etter Ole Kristian 
Karlsen.

Biskop Per Arne Dahl var på besøk i november og kommer på visitas sist i 
mai.

Vi har snakket med Hanna Moen, en av våre mange frivillige.

Musikkmiljøet vårt blomstrer og tar enda et krafttak og oppfører  
Bachs Matteuspasjon i slutten av mars.

Et helt nytt kor «Bragernes minores» er åpnet for sangglade barn på  
5 og 6 år.

Prosjektet «Etter skoletid» er startet. Det omfatter leksehjelp til elever i 
4. – 7. klasse.

Fungerende sokneprest Per Erik Brodal har skrevet første del av fire 
artikler om messene i kirken.

Flere fra Bragernes har besøkt vår vennskapsmenighet i Egypt, og vi tar 
med leserne på tur dit.

Fellesmiddagene i menighetshuset blir gjennomført hver måned fremover.

Og på siste side har vi noen glimt fra månedene vi har bak oss.

FØLG OSS PÅ NETT OG FÅ GRATIS UKEAVIS 
Les om disse sakene i Kirkeposten. Vil du være enda bedre 
informert, besøk oss på www.bragerneskirke.no, på Facebook 
og i den ukentlige nyhetsmeldingen Bragernes kirke-epost.  
Den er gratis og sendes som e-post til alle interesserte.

Jannicke Døvre er ny leder 
av menighetsrådet.

Ole Kristian Karlsen gikk av 
som leder i 2014.

Kristin Fæhn er blitt sokne-
prest i Tinn i Telemark.

Biskop Per Arne Dahl har 
vært på besøk og kommer 
tilbake i mai.
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Litt tid til overs?
Har du lyst til å gjøre et 

meningsfylt arbeid, engasjere deg 
litt på fritiden og få nye venner?  

Bli med som frivillig!  

Bragernes kirke og menighet er basert 
på mye dugnad og frivillighet. Kirken 
tilhører alle medlemmene. Derfor er 

involvering, inkludering og opplevelse 
av medeierskap verdier som 

settes høyt.
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Kantor Jørn Fevang, som 
er dirigent og prosjektets 
fremste pådriver, har 
jobbet intenst og lenge 
med forberedelsene til 
de to fremføringene i 
mars. De finner sted  i 
Vestfossen kirke og Bra-
gernes kirke. Siste gang 
Matteuspasjonen ble 
fremført i Drammen, var 
i Bragernes kirke for ti år 
siden.
 Bragernes kirke er et kraftsentrum i 
byens musikkliv, men Matteuspasjonen 
forutsetter innsats som nærmer seg 
grensen for hva lokale krefter kan gjen-
nomføre.  Det skremmer visst hverken 
Jørn Fevang eller de mange som tar 
del i fremføringen av det innpå tre ti-
mer lange verket.
 Hele 150 deltar i korene og et orkes-
ter.  Korene er Bragernes kantori, Eiker 
prosjektkor og Bragernes kirkes ung-
domskor. Orkesteret er Barokkanerne, 
som for anledningen fordeler sine 
rundt 30 musikere på to orkestre for å 
imøtekomme komponistens krav.  

Bachs Matteuspasjon 
Når Bragernes kirke fremfører Johan Sebastian Bachs Matteus-
pasjon i mars, er det er et imponerende krafttak for utøverne 
og samtidig en enestående anledning for alle som vil oppleve et 
høyde punkt i kirke musikken. 

En unik opplevelse i byens musikkliv: 

 Det store antallet 
frivillige deltar med im-
ponerende engasjement 
og har et betydelig antall 
timers forberedelser bak 
seg.  Fevang anslår at 
kantoriets medlemmer 
til sammen bruker over 
4800 timer på øvelser. I 
tillegg kommer tiden de 
andre korene og orkes-
termedlemmene bruker 
på sine forberedelser. 

 Selv om gjennomføringen bygger på 
omfattende frivillig innsats, er det ikke 
alt som er gratis, og i budsjettet er det 
tatt høyde for utgifter på 200.000 kro-
ner. 

Det blir to konserter:
 •  Vestfossen kirke lørdag 21. mars  

kl. 19.00 (dagen er for øvrig både 
Bachs og dirigentens fødselsdag)

 •  Bragernes kirke søndag 22. mars  
kl. 18.00.

Billettene koster kr. 350 ved inngangen. 
Forhåndskjøp lønner seg, for på menig-
hetskontoret selges de for kr. 300.

Johan  Sebastian 
Bach (1665 
– 1750) var 
Thomaskan-
tor (kantor i 
 Thomaskirken) 
i Leipzig. Han 
skrev en overvel-
dende mengde 
kirkemusikk, 
som den nære 
ettertiden ikke 
helt fattet betydningen av. Først innpå 
hundre år etter hans død ble man 
virkelig oppmerksom på betydningen 
av arbeidet hans.
Matteuspasjonen er det mest om-
fangsrike av de mange høydepunkte-
ne i Bachs livsverk. Det regnes som 
det største verket  i hele den protes-
tantiske kirkemusikken, og det er 
blant musikkhistoriens mest kjente.  
Verket bygger på Matteusevangeliets 
beskrivelse av Jesus Kristi lidelse og 
død.
Matteuspasjonen ble skrevet til en 
vanlig langfredagsgudstjeneste i 
 Thomaskirken (bildet over), der det  
ble det uroppført i påsken 1727.  En 
rekke kjente arier, blant dem «Erbar-
me dich, mein Gott», er kjent også 
av mange som ikke har hørt verket 
fremført i sin helhet.

SOLISTER:
sopran:      Helga Størdal                         
alt:             Ebba Rydh
tenor 1:      Mark Omvlee                         
tenor 2:      Vidar Hellkås
bass 1:       Halvor F. Melien                    
bass 2:       Trond Gudevold
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Døpte 
2.11.2014 
Milan Ohr (Strømsø kirke)

9.11.2014 
Elvine Elise Glenne
Sigrid Bjørgen-Bjørmark (Frogner kirke, 
Lier)
Brage Midtlund Grefsgård
Trym Ekeberg Nebben
Magnus Arnesen

16.11.2014 
Saga Elise Maurstad Transeth
Markus Gretland Thoresen

23.11.2014 
Eivind Bråten
Fabian Tyssøy-Jacobsen

7.12.2014 
Elvira Frise Winness

14.12.2014
Jonas Martinez Moen
Henrik Wilhelm Ravn Hovind

28.12.2014 
Finn Louis Hagby

4.1.2015 
Alma Rastrojo Reime

11.1.2015 
Julie Tjelle
Selma Birgitte Kråkevik-Stangnes

18.1.2015 
Elise Lundberg Johansen
Ebbe Stang Heffermehl

25.1.2015 
Nicklas Haga-Orvedal

1.2.2015 
Emilie Mathea Stenersen
Sophia Louise Lindberg Aass
William Synstelien Raaen
Kristian Kicka Uggerud

Vigde
6.12.2014 
Caroline Knudsen og Atle Didriksen

Konfirmant i 2016?
Infomøte for foreldre, foresatte og 
kommende konfirmanter 
tirsdag 19. mai kl. 20–21
i Bragernes menighetshus
Påmelding på www.bragerneskirke.no 
Kontaktperson: Fung. sokneprest 
Per Erik Brodal
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Til ettertanke  –  Kristin Fæhn

Denne våren er det 100 år siden armenerne led en 
grusom skjebne i Tyrkia og tilstøtende landområder.  
Ganske nylig ble 100-årsdagen for starten på 1. 
verdenskrig markert og minnet.  På Holocaustdagen 
i januar ble vi minnet om de ufattelige lidelsene som 
nazistene påførte jøder og andre minoriteter. Det er 
utallige grusomheter å se tilbake på, og samtidig 
ruller de over TV-skjermene våre. Og det verste får 
vi ikke vite – ennå.

Det er fastetid når dette leses.  Det er en tid hvor 
vi i den kirkelige tradisjonen følger Jesus på hans 
lidelsesvei til påske, til Jerusalem, til kors og død. 
Fins det noen sammenheng?

Fastetiden markeres gjerne ved å holde seg borte 
fra noe, å forsake, si nei til noe. Forsakelsen kan 
bestå i å faste, å redusere på maten eller la være 
å spise. Det er andre ting og gjøremål man kan gi 
avkall på en tid, for eksempel Facebook og andre 
medier. Hensikten er å la ens sjel og sinn få et nytt 
fokus, en renselse, en besinnelse. 

Men fastetiden kaller ikke bare til å se 
innover, men også utover. Dette er tiden for 
kjærlighetsgjerninger, for å gi.  Derfor er Kirkens 
Nødhjelps (og Caritas) fasteaksjon lagt til denne 
tiden av året.  Derfor kommer konfirmantene og 
banker på dørene i slutten av mars for å samle inn 
penger til prosjektet «I kriser er vann kritisk».

Vi kan bidra, vi har mye å bidra med i denne delen 
av verden.  Men mye må vi sitte og være passive 
tilskuere til. Slik kan det i alle fall føles. Hvor skal vi 
gå med all denne lidelse?  

Noen må våke i verdens natt, 
noen må tro i mørket, 
noen må være de svakes bror, Gud, 
la din vilje skje på jord!
Hjelp oss å følge ditt bud!
(Tekst: Svein Ellingsen)                             

Jesus bærer sitt kors på lidelsesveien. Han bærer 
fortsatt.  «Du, Guds lam, som bærer verdens 
synder, miskunne deg over oss» 
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Kristin Fæhn ble innsatt som sokneprest i 2006. På bildet fra innsettelsen 
f.v. prost Astrid Bjellebø Bayegan, klokker Bjørg Haugseth og Kristin Fæhn. 
(Foto: Bjørg Evensen)

I løpet av Kristins tid i Bragernes har det vært flere gudstjenester med folke-
musikk. Hun er selv en habil fløytespiller. (Foto: Bjørg Evensen)

På Skaperverkets dag er det blitt tradisjon med gudstjeneste på elvebred-
den. (Foto: Bent A. Møller)

Mens prosesjonen fortsetter inn i kirken gjør Kristin et lite stopp for å gi 
penger til en av tiggerne.
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Etter over åtte år som sokneprest i Bragernes  kirke 
har Kristin Fæhn nylig flyttet til Tinn kommune i 
 Telemark, der hun bor i prestegården i Atrå og er 
sokneprest for Atrå, Tinn Austbygd, Hovin og Mæl, til 
sammen fire sokn med hver sin kirke. 

I løpet av årene i Drammen har hun oppnådd stor res-
pekt, og hun blir savnet av mange. Årsaken til flyttin-
gen er imidlertid grei nok. Tross en lang yrkeskarriere 
før hun kom til Drammen i juni 2006, var sokneprest-
stillingen i Drammen hennes første prestetjeneste, og 
etter årene i bymenigheten Bragernes ønsker hun å 
gjøre tjeneste i en landsmenighet mens hun ennå er 
yrkesaktiv.

- Jeg hadde min barndom i en landsmenighet og har gode 
minner fra det. Skulle jeg gjøre en forandring, måtte jeg 
gripe sjansen nå. 

At hun har familierøtter i Telemark fikk nok også be-
tydning for beslutningen, som ble tatt allerede sist 
sommer.

 Å bytte jobb og samtidig flytte et godt stykke av gårde 
gir grunn til refleksjon over det man legger bak seg, og 
Kristin har mange tanker om byen hun flyttet fra.  

- Jeg setter stor pris på naturen rundt Drammen, og det 
har vært mange fine turer på skauen. 

Skimten, Tverken og Tverråsen er blitt litt av nærmiljø-
et hennes. Enda nærmere er byen og elven, og mange 
har møtt henne på kirkens stand i parken under Elve-
festivalene.  
At hun hvert år på Skaperverkets dag holdt guds-
tjenester ved elvebredden med oppfordring til folk om å 
ta med seg  kjæledyrene sine, er også blitt lagt merke 
til. Men det er selvsagt i kirken de fleste gudstjeneste-
ne finner sted.

- Det har vært flott å være prest i Bragernes med den 
store kirken, korene og kirkemusikken. Det blir et mindre 
format i Tinn, men også der mye kirkemusikk og spen-
nende folkemusikk. 

BYTTER BY MOT LAND
Hun tok kirken ut i byen og tiggere inn i kirken
Noen husker sokneprest Kristin Fæhn for gudstjenestene ved elvebredden, andre 
for hennes engasjement i klimaspørsmål og for fattige mennesker, og alle vil 
huske henne som en rakrygget sokneprest som gjorde en stor innsats for kirken og 
menigheten vår.

Mange opplever økende avstand mellom folk og kirke. 
Vil det fortsette slik?

- Noen opplever nok kirken som mer fjern, og en årsak er 
at det religiøse forsvinner fra aviser og andre media. Man 
blir ikke minnet om det så ofte som før, fordi det er færre 
kontaktpunkter. Vi gjør det vi alltid har gjort, feirer dåp, 
gudstjenester, forretter gravferder, og arbeider for barn 
og voksne.  
- Noe av det viktigste som prest er å følge familier i av-
skjeden med deres kjære. Ellers må jeg si at hver dag er 
unik. Når arbeidsdagen begynner, vet man ikke hvordan 
den vil se ut.

Vi har en folkekirke i Norge. Fungerer demokratiet til-
fredsstillende?

- Kirken hviler på to søyler. Det er de valgte organene og 
embedssiden.  Menighetsrådet er valgt av lokalsamfunnet 
vi arbeider i, og det har noen lovpålagte oppgaver. Men 
rådet er også viktig for å få frem meninger om viktige ting 
som rører seg utover det lovpålagte.

Noen liker å sammenligne Bragernes kirke med en 
katedral, og enkelte føler kanskje at avstanden og 
høyde forskjellen mellom prekestol og kirkebenkene er 
i største laget?

- Kirkerommet setter nok noen begrensninger i så måte, 
men det skygger ikke for at gudstjenesten blir et møte-
sted mellom himmel og jord. Det trenger vi, og det må 
både gamle og nye kirker prøve å innrette seg mot.  Også 
i et rom som Bragernes kan man også formidle nærhet til 
livet og det enkelte mennesket. 

- Å være kirke midt i byen gir oss mulighet til å holde 
kirken åpen – og være nær folk. Vi kan legge til rette for 
fellesskap der de som ønsker det kan møtes i mindre 
grupper. Det er viktig med forskjellige typer gudstjenester, 
– ikke bare på søndagene. Fellesskapstiltakene er vik-
tige. Jeg er veldig glad for arbeidet blant barn og unge, 
blant annet et  stort kortilbud og helt nylig tilbudet «etter 
skole tid» med leksehjelp for elever i 4.-7. klasse. 

- Og aller viktigst: Møtet med Gud. Gudstjenesten vil  favne 
den enkeltes liv. Å komme til kirken skal være som å 
komme til et godt hjem, der du er ventet.

Knut A. Andersen
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Når jord og himmel møtes her… 
- om messefeiringen i Bragernes kirke
Messen er stedet der jord og him-
mel møtes, der Gud møter oss 
på en spesiell måte, ikke minst i 
dåpen, Evangeliet og nattverden. 
I løpet av de fire utgavene av Kir-
keposten i 2015 vil vi presentere 
de ulike delene av høymessen, slik 
vi feirer den i Bragernes kirke. På 
oppstandelsesdagen – søndagen – 
feirer vi den oppstandne Kristus og 
at han kommer til oss også i dag.

Messen har fire hoveddeler: Sam-
ling, Ordet, Nattverd og Sendelse. I 
denne utgaven skal vi se litt på den 
første delen.

Når klokkene ringer og kaller oss 
til messe, samles vi i kirken. Slik er 
samlingsdelen egentlig i gang før 
messen begynner. Når vi kommer 
til kirken er det rom for stillhet, 
lystenning og ettertanke for dem 
som ønsker å forberede seg til 
selve messefeiringen. Når de siste 
slagene fra klokkene toner ut, gis 
det en kort informasjon om den 
aktuelle messen og eventuelle ar-
rangementer i uken som kommer. 
Informasjonen avsluttes med opp-
fordringen «La oss være stille for 
Gud» og tre bønneslag med klok-
ken.

Under inngangssalmen går prose-
sjonen opp midtgangen. Først bæ-
res korset som viser oss vei frem til 
alteret, til Gud. De som skal døpes, 
kor og andre som skal medvirke i 
messen går inn i prosesjonen, og de 
bærer eventuelt med seg lys, dåps-
vann, tekstbok, brød og vin. Når 
alle er på plass hilses vi med nå-
dehilsenen: «Nåde være med dere 
og fred fra Gud, vår Far, og Herren 
Jesus Kristus.» Så kan det følge 
en kort bønn, før vi får legge av oss 
det som tynger samvittigheten i den 
felles syndsbekjennelsen, i tillit til 
Gud, som tilgir oss alle synder. Vi 
synger kyrie, med ordene til den 

blinde tiggeren Bartimeus (Mark. 
10,46-52). «Kyrie eleison», Herre, 
miskunne deg, ha barmhjertighet 
med oss, kom til oss. Så vendes det 
hele til lovsang når vi sammen med 
englene på Betlehemsmarken (Luk. 
2,13-14) får synge gloria, «Ære 
være Gud i det høyeste og fred på 
jorden blant mennesker som Gud 
har glede i!» Vi synger i glede, til-
bedelse og takknemlighet for Gud 
som ble menneske julenatt, Ordet 
som ble menneske og tok bolig i 
blant oss (Joh 1,14).

Dersom det er dåp, følger denne 
her. Dåpen er inngangen til Kirken 
og til det kristne livet, enten vi døpes 

som småbarn, ungdom eller voksne. 
Dåpsliturgien sier det slik: «Den all-
mektige Gud har nå gitt deg sin Hel-
lige Ånd, gjort deg til sitt barn og tatt 
deg inn i sin troende menighet. Gud 
styrke deg med sin nåde til det evige 
liv. Fred være med deg.»

Etter dåpshandlingen synger vi en 
dåpssalme, mens de barna som 
har lyst blir med til kapellet for å ha 
søndagsskole. Når det er familie-
messe eller –gudstjeneste, er det 
ikke søndagsskole. Etter dåpssal-
men følger orddelen, som vi skal 
se nærmere på i neste nummer av 
Kirkeposten.

Per Erik Brodal

Messe er betegnelsen på en gudstjeneste med nattverd, 
mens det kalles gudstjeneste når det ikke er nattverd.

Høymesse er søndagens eller helligdagens 
hovedgudstjeneste, vanligvis kl. 11.00.

Familiemessen er spesielt tilrettelagt for barn,  
men egner seg like godt for voksne.

Hver søndag og helligdag feirer vi messe kl. 11.00 i 
Bragernes kirke, og hver tirsdag kl. 12.00 feirer vi en kort 

hverdagsmesse.
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Quartet. En storslått Ouverture 
til en spennende musikkfest. 
Internasjonale gjester, unge 
stjerner, etablerte toppmusikere og 
overraskelser! Det blir dansende 
norske toner av Johan Halvorsen, 
og vi kan endelig presentere Chr. 
Sindings kammermusikalske 
mesterverk! Bill. kr 250,-.

Tirsdag 10. mars
12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 11. mars
08.15 – 08.30 Morgenbønn

Torsdag 12. mars
12.00 – 12.15 Enkel middagsbønn

Fredag 13. mars
11.00 Bragernes kirke 
Formiddagstoner
Håvard Svendsrud, akkordeon, Roar 
Engelberg, panfløyte Elever fra 
Drammen Kulturskole. Tradisjonen 
tro inviterer vi til opplevelse i 
byens katedral. En åpen konsert 
i samarbeid med Kulturoasen. 
Lyse og vakre klassiske toner, 
trolldom fra et trekkspill, magi 
fra en panfløyte, og byens fineste 
musikalske talenter. Fri entré.

Lørdag 14. mars
13.00 Trio Mediæval, et 
internasjonalt ledende 
vokalensemble, en norsk 
verdenssuksess i byens katedral. 
Tre norske sangere som har henført 
og berørt en hel musikkverden med 
sine tolkninger av middelalder-
tradisjon og laget levende samtid 
av den. Om noe er et must for 
kirkemusikalsk publikum, er det 
dette. Bill. kr 200,-

Mars
Søndag 1. mars, 2. søndag i 
fastetiden
11.00 Høymesse. Dåp og nattverd. 
Prost Øystein Magelssen. 
Kantate av Telemann, ”Wandelt 
in der Liebe”.  Daniel Sæther, 
kontratenor, Caroline Eidsten Dahl, 
blokkfløyter, Anne Stine Dahl, cello. 
Kantor Anders Eidsten Dahl.

Tirsdag 3. mars
12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 4. mars
08.15 – 08.30 Morgenbønn

Torsdag 5. mars
12.00 – 12.15 Enkel middagsbønn

Fredag 6.mars 
11.00 Kulturoasen presenterer Duo 
Davidsen Eli-Marie (saksofon) og 
Trond (gitar) (Café album)

Lørdag 7. mars 
13.00 Orgelhalvtime ved Bjørn 
Boysen. C. Franck. Tre koraler. Fri 
entré.

14.00 i Bragernes kirkes kapell: 
prest Tim Peterson fremfører 
Markusevangeliet. Fri entré.

Søndag 8. mars, 3. søndag i 
fastetiden
11.00 Høymesse. Dåp og nattverd. 
Fung. sokneprest Per Erik Brodal 
og kantor Beate S. Fevang. 
Korgruppe.

19.00 Bragernes Kirke 
Festivalouverture. Helge Kjekshus, 
klaver, Birgitte Stærnes, fiolin, Olga 
Jørgensen, klaver og Vilnius String 

Søndag 15. mars, 4. søndag i 
fastetiden
10.15 Skriftemålsgudstjeneste i 
kapellet
11.00 Høymesse. Dåp og 
nattverd. Vikarprest Dag Arne 
Roum og kantor Jørn Fevang. 
Korgruppe. Musikere fra Halvorsen 
musikkfestival. Markering av 
misjonsbasaren.

14.00 Fellesmiddag i 
menighetshuset. Påmelding:  
oekseter@drammen.kirken.no eller 
sms til 450 14 438 innen fredagen 
før.

Mandag 16. mars
14.00 Den store felles 
misjonsbasaren.
Basaren holdes som vanlig i 
Bragernes Menighetshus.
Den starter mandag 16. mars kl. 
14.00 og avsluttes lørdag 
21. mars kl. 15.00. 

Tirsdag 17. mars
12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 18. mars
08.15 – 08.30 Morgenbønn

Torsdag 19. mars
12.00 – 12.15 Enkel middagsbønn

Fredag 20.mars
11.00 Hyggebingo (Café Album)

Lørdag 21. mars 
1300 Orgelhalvtime ved Victor 
Riakhine. Musikk av J. S. Bach. Fri 
entré.

AKTIVITETSKALENDER
1. mars – 31. mai 2015

Kalenderen omfatter alle arrangementer som gjennomføres av Bragernes kirke og menighet 
og som er åpne for alle. 

Når ikke annet er oppgitt, finner arrangementene sted i Bragernes kirke. 

Vær oppmerksom på at det kan bli forandringer i det oppsatte programmet! Følg med på kirkens nettside, 
i annonsene og på Facebook, og bli gjerne gratisabonnent på «Bragernes kirke-epost», som kommer hver uke 

og inneholder informasjon om det som skjer de nærmeste dagene.  

7

▼
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Søndag 22. mars, Maria 
Budskapsdag
11.00 Familiemesse. Dåp og 
nattverd. Røkelse. Bragernes kirkes 
jentekor, dir Beate S. Fevang. Fung. 
sokneprest Per Erik Brodal og 
kantor Anders E. Dahl.
18. 00 J. S. Bachs Matteuspasjon. 
Bragernes Kantori, Eiker 
prosjektkor, Bragernes kirkes 
ungdomskor, Barokkanerne. Dir 
Jørn Fevang. Bill kr 350,-. 300,- 
ved forhåndskjøp på Bragernes 
menighetskontor

Tirsdag 24. mars
12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse
17.00 – Fasteaksjonen 2015

Onsdag 25. mars
08.15 – 08.30 Morgenbønn

19.00 Konsert med Skui Brassband 
og Høvik og Lier Skolekorps. Bill. 
kr. 50,-(voksne) kr. 100,- (familie).

Torsdag 26. mars
12.00 – 12.15 Enkel middagsbønn 
Fasteaksjonen

17.30 Evensong. Bragernes kirkes 
jenteaspirantkor, dirigent Beate 
S. Fevang, kantor Anders E. Dahl, 
fung. sokneprest Per Erik Brodal.

Fredag 27.mars
11.00 Mannekengoppvisning med 
klær fra Chic Mote (Café Album)

20.00 «Stabat mater» av Allesandro 
Scarlatti og triosonater
Freithoff ensemble: Helene 
Wold, sopran; Daniel Sæther, 
kontratenor; Caroline Eidsten Dahl, 
blokkfløyte; Maria Kornelia Lund, 
fiolin; Vegard Lund, teorbe; Kristine 
Rustad, gambe.
Billetter ved inngangen, kr. 150.

Lørdag 28. mars
13.00 Platelanseringskonsert: 
«Elementa pro organo - Egil 
Hovland organ works». Øyvind 
Rimbereid leser fra diktsamlingen 
«Orgelsjøen», Anders Eidsten Dahl, 
orgel. Fri entré.

Søndag 29. mars, Palmesøndag
11.00 Økumenisk gudstjeneste med 
palmeprosesjon og pater Johannes 
Hung og vikarprest Tor Trydal. 
Organist Bodil Viken. Oppmøte ved St. 
Laurentius katolske kirke kl.11.00. 

Tirsdag 31. mars
12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse

April
Onsdag 1. april
08.15 – 08.30 Morgenbønn
    
 
Torsdag 2. april, Skjærtorsdag,
11.00 (Landfalløya kapell) 
Skjærtorsdagsmesse. Fung. 
sokneprest Per Erik Brodal, kantor 
Beate S. Fevang.

18.00 Skjærtorsdagsmesse med 
aftenmåltid. Medlemmer av 
Bragernes kirkes solistensemble. 
Fung. sokneprest Per Erik Brodal, 
kantor Jørn Fevang og medvirkende 
fra Norkirken.
Aftensmåltid i Norkirken etter 
messen.

Fredag 3. april, Langfredag
14.30 Musikkmeditasjon ved Anne 
Stine Dahl, cello, og Anders Eidsten 
Dahl, orgel.
15.00 Pasjonsgudstjeneste med 
Bragernes kirkes solistensemble, 
dirigent Jørn Fevang og prost 
Øystein Magelssen.

Lørdag 4. april, Påskeaften
23.00 Påskenattsmesse. Påskelyset 
tennes. Nattverd. Røkelse. 
Menighetens prester, kantor Jørn 
Fevang og sammensatt kor.

Søndag 5. april, Påskedag 
08.00 Påskemorgen 
ved Åspaviljongen, med 
Frelsesarmeens hornorkester

11.00 Høytidsmesse. Dåp og 
nattverd. Kirkens ansatte. 
Bragernes kantori. 

Mandag 6. april, 2. påskedag
11.00 Høymesse. Dåp og nattverd. 
Fung. sokneprest Per Erik 
K. Brodal.  Telemannkantate 
”Triumpherenden Versöhner”,  

Daniel Sæther, kontratenor, Nina 
Marie Førisdal, fiolin, Anne Stine 
Dahl, cello. Kantor Anders Eidsten 
Dahl. 

Tirsdag 7. april
12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 8. april
08.15 – 08.30 Morgenbønn

Torsdag 9. april
12.00 – 12.15 Enkel middagsbønn

Fredag 10. april
11.00 Hyggebingo (Café Album)

Lørdag 11. april
13.00 Orgelhalvtime ved Johan 
Wallace. Musikk av Knut Nystedt, 
Egil Hovland, og William Mathias.
Fri entré.

Søndag 12. april, 2. søndag i 
påsketiden
11.00 Høymesse. Dåp og nattverd. 
Bragernes kirkes guttekor og 
Oslo domkirkes Guttekor. Fung. 
sokneprest Per Erik Brodal og 
kantor Jørn Fevang og Anders 
Eidsten Dahl.

Mandag 13. april
19.00-21.00 Kirkeforum med Trond 
Berg Eriksen i menighetshuset

Tirsdag 14. april
12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 15. april
08.15 – 08.30 Morgenbønn

Torsdag 16. april
12.00 – 12.15 Enkel middagsbønn

Fredag 17.april
11.00 Kulturoasen presenterer: 
Hildegunn Coucheron (Café Album)

Lørdag 18. april
13.00 Orgelhalvtime ved John F. 
Legget. Musikk av D. Buxtehude, J. 
S. Bach og P. Hindemith. Fri entré.

Søndag 19. april, 3. søndag i 
påsketiden
11.00 Familiemesse. Tårnagenter. 
Dåp og nattverd. Prost Øystein 
Magelssen og kantor Beate S. 
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Fevang. Debut for Bragernes kirkes 
Minores.
Menighetens årsmøte 
i menighetshuset etter 
gudstjenesten.

14.00 Fellesmiddag i menighets-
huset. 
Påmelding: oekseter@drammen.
kirken.no eller sms til 450 14 438 
innen fredagen før.

Tirsdag 21. april
12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 22. april
08.15 – 08.30 Morgenbønn

Torsdag 23. april
12.00 – 12.15 Enkel middagsbønn

18.45 Evensong. Bragernes 
kirkes jentekor, dirigent Beate S. 
Fevang, kantor Anders E. Dahl, 
sangpedagog Marianne Willumsen, 
fung. sokneprest Per Erik Brodal.

Fredag 24.april
11.00 Hyggebingo (Café Album)

Lørdag 25. april
13.00 Orgelhalvtime ved Michal F. 
Runowski. Musikk av August Freyer, 
Feliks Nowowiejski, Mieczyslaw 
Surzynski. Fri entré.

Søndag 26. april, 4. søndag i 
påsketiden
11.00 Høymesse. Dåp og nattverd. 
Korgruppe fra Bragernes kantori. 
Vikarprest Dag Arne Roum og 
kantor Anders Eidsten Dahl.

Tirsdag 28. april
12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 29. april
08.15 – 08.30 Morgenbønn

Torsdag 30. april
12.00 – 12.15 Enkel middagsbønn

Mai
Søndag 3. mai, 5. søndag i 
påsketiden 
11.00 Høymesse. Samtale med 
konfirmantene. Dåp og nattverd. 

Fung. sokneprest Per Erik Brodal 
og kantor Jørn Fevang og Beate 
S. Fevang. Gruppe fra Bragernes 
kirkes Ungdomskor.

Tirsdag 5. mai
12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 6. mai
08.15 – 08.30 Morgenbønn

20.30 Evensong med Bragernes 
kantori. Dirigent Jørn Fevang, 
Orgel Anders E. Dahl, Liturg fung. 
sokneprest Per Erik Brodal

Torsdag 7. mai
12.00 – 12.15 Enkel middagsbønn

Fredag 8. mai
11.00 Nils Johan Rønniksen: 
”Frigjøringsdagene i 1945” (Café 
Album)

Lørdag 9. mai
11.00 Konfirmasjonsmesse. 
Nattverd. Fung. sokneprest Per 
Erik Brodal, kantor Beate Strømme 
Fevang og kantor Anders Eidsten 
Dahl. Elin Kurverud, trompet. 
Gruppe fra Bragernes kirkes 
Ungdomskor.

13.00 Konfirmasjonsmesse. 
Nattverd. Fung. sokneprest Per 
Erik Brodal, kantor Beate Strømme 
Fevang og kantor Anders Eidsten 
Dahl. Elin Kurverud,  trompet. 
Gruppe fra Bragernes kirkes 
Ungdomskor.

Søndag 10. mai, 6. søndag i 
påsketiden 
11.00 Konfirmasjonsmesse. 
Nattverd. Fung. sokneprest Per Erik 
Brodal. Elin Kurverud, trompet. 
Bragernes kirkes Ungdomskor, dir. 
Beate Strømme Fevang

Tirsdag 12. mai
12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 13. mai
08.15 – 08.30 Morgenbønn

Torsdag 14. mai, Kristi 
Himmelfartsdag 
11.00 Høymesse. Dåp og nattverd. 
Vikarprest Dag Arne Roum og 

kantor Anders Eidsten Dahl.
Messemusikk: 
J. G. Rheinberger: Missa puerorum. 
Solist: Daniel Sæther.

Fredag 15. mai
11.00 Hyggebingo (Café Album)

Søndag 17. mai, Grunnlovsdag
11.45 Festgudstjeneste. Prost 
Øystein Magelssen og kantor Jørn 
Fevang. Mannskoret Barden. 

Tirsdag 19. mai
12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 20. mai
08.15 – 08.30 Morgenbønn

Torsdag 21. mai
12.00 – 12.15 Enkel middagsbønn

Fredag 22. mai
11.00 Edel Gervin forteller om 
Hildegard von Bingen. (Café Album)

Søndag 24. mai, Pinsedag 
11.00 Høytidsmesse. Dåp og 
nattverd. Kirkens ansatte.

Mandag 25. mai, 2. pinsedag
12.00 Felles gudstjeneste i 
Sportskapellet ved Tverken. Prost 
Øystein Magelssen.

18.00 Innrøkning til ørkenmesse 
18.30 Ørkenmesse. Frivillige og 
ansatte. Liturgi etter koptisk-
ortodoks tradisjon. Nattverd, 
ikoner, lys og røkelse

Tirsdag 26. mai
12.00 – 12.15 Enkel hverdagsmesse

Onsdag 27. mai
08.15 – 08.30 Morgenbønn

Torsdag 28. mai
12.00 – 12.15 Enkel middagsbønn

Fredag 29.mai
11.00 Hyggebingo (Café Album)

Søndag 31. mai, 
Treenighetssøndag
11.00 Familiegudstjeneste. Dåp 
og nattverd. Vikarprest Dag Arne 
Roum og kantor Jørn Fevang.
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I kriser er vann kritisk!

Tradisjonen tro går Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon av stabelen uken før pal-
mesøndag, som i 2015 er 22. - 24. 
mars. Vann og klima blir tema for 
aksjonen som fokuseres på retten til 
rent vann i en verden utsatt for klima-
endringer.

I perioden 22. - 24. mars 2015 kom-
mer igjen over 40 000 bøssebærere fra 
alle landets menigheter til å gå dør til 
dør for å samle inn penger til Kirkens 
Nødhjelps arbeid. Dette formidable 
engasjementet over hele landet gjør 
aksjonen til Norges nest største dør-
til-dør-aksjon.

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon har som 
mål å samle inn penger til dem som 
trenger det mest, og å forandre årsaker 
til nød gjennom beslutningspåvirkning. 
Aksjonen har vært arrangert siden 
1967. Pengene som samles inn går til 
Kirkens Nødhjelps arbeid over hele 
verden. Mange mennesker i verden 
kjenner nøden på kroppen. Heldigvis er 
vi mange. Gjennom menighetene i Nor-
ge og partnere i sør jobber vi sammen 
for å bekjempe fattigdom og urettfer-
dighet. 

Fellesmiddager
Hver 3. søndag i måneden kl. 14.00 i menighetshuset.

Åpent hus etter mes-
sen og frem til mid-
dag.

Pris: kr. 50,-/pers. 
Maks kr. 150,-/familie.

PÅMELDING:   
oekseter@drammen.
kirken.no eller sms 
til 450 14 438 innen 
fredagen før.

KIRKE FORUM
fortsetter denne 
våren med fore-
drag av profes-
sor Trond Berg 
Eriksen.  Denne 
gangen blir tema-
et om menneske-
rettighetene, og 
Berg Eriksen har 

formulert sitt bidrag slik:

«Menneskerettighetene – en endelig 
løsning på alle moralproblemer?»

Han vil bl.a. ta opp hva menneskeret-
tighetene forutsetter og hva de ikke 
sier og reflektere over dette fra et kris-
tent ståsted. Han vil videre resonnere 
rundt deres gyldighet: Er menneske-
rettighetene gyldige fordi man er blitt 
enige om dem, eller er man blitt enige 
om dem fordi de er gyldige? 

Det blir som vanlig mulighet for spørs-
mål og samtale. Fri entré.

Lett servering ved inngangen.

Bragernes menighetshus  
mandag 13. april kl.19 - 21

Samtalegruppe
I høst startet vi opp en samtalegruppe i 
menigheten. Vi møtes i Menighets huset 
annen hver uke etter arbeidstid. Vi 
bruker Kristuskransen og lar perlene 
i kransen være utgangspunkt for våre 
samtaler. Det er et mål å ha et livsnært 
fellesskap og en trygg møteplass, hvor 
det går an å stille spørsmål og  hente 
inspirasjon og lære av hverandre. 
 Dersom du har interesse av å være 
med i en samtalegruppe, ta kontakt 
med diakon Edel Gervin. Kanskje kan vi 
etablere en gruppe til?

Vi møtes etter 
 skoletid!
Nå er det snart klart for 
oppstart av «Etter skole-
tid». Dette er et gratis 
tilbud om leksehjelp for 
barn fra 4. til 7. klasse. 
 Tilbudet er på tirsdager 
klokken 14.00 ti 16.30. 

- Når barna kommer hit, vil de 
bli servert et enkelt, men sunt 
og godt måltid. Vi skal spise og 
kose oss sammen, og roe ned 
etter en innholdsrik skoledag. 
Deretter blir det fokus på lekser, 
understreker menighetspeda-
gog, Eva Brekke Voss. 

Når leksene så er vel unnagjort, 
ja da skal brettspill, bøker og an-
net koselig tas fram. 

- Både barn og foreldre merker 
jo tidsklemma. Vi starter opp 
dette tilbudet fordi barna tren-
ger et sted å være etter skole-
tid fram til foreldrene kommer 
hjem. Det er også bra å gjøre 
leksene før det blir for sent på 
kvelden. I tillegg kan foreldre-
ne på denne måten bruke tid 
på mer lystbetonte aktiviteter 
sammen med barna, forklarer 
Eva, og legger til:

- For meg – og helt sikkert også 
for foreldrene – er det viktig at 
barna kan få et sted å være, som 
både er trygt og nyttig. Den-
ne aldersgruppen er for store 
for skolefritidsordningen, men 
absolutt ikke for store til å ha 
omsorg og tilsyn før foreldrene 
kommer hjem fra jobb. Hadde 
jeg hatt barn i aktuell alder, 
hadde jeg blitt kjempeglad for et 
slikt tilbud, smiler Eva, som gle-
der seg til å ta imot barna – etter 
skoletid!

Tina Brodal
10
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På besøk i Naqada og Qus bispedømme i Egypt
20.oktober 2014 gikk turen til Egypt 
for seks personer fra Bragernes 
menighet og to fra Ål i Hallingdal.  
Vi skulle besøke Naqada og Qus 
bispedømme i Den koptisk-orto-
dokse kirke i Egypt. Opprinnelig 
skulle turen funnet sted et år tidli-
gere, men på grunn av den ustabile 
politiske situasjonen i landet, måtte 
turen utsettes. 

Etter en lang reisedag ankom vi 
klosteret der vi skulle bo, utenfor 
byen Naqada, nord for Luxor. Her 
bor også biskop Bimen, som man-
ge i Bragernes har møtt, men han 
var for tiden bortreist på grunn av 
et oppdrag i England. Gjestfriheten 
og vennligheten hos våre verter var 
enorm, så alt var lagt til rette for 
at den norske gruppa skulle ha det 
bra og få godt utbytte av oppholdet.

Det ble ni innholdsrike dager med 
ulike samlinger og besøk, og ikke 
minst møter med enkeltmennes-
ker. Det var veldig interessant å 
lytte til hvordan enkeltmennesker 
på «grasrota» har opplevd de siste 
årenes skiftende regimer i Egypt.

Jeg nevner bare kort her noen av 
de mange møtepunktene turen 
inneholdt, så vil det nok by seg 
andre anledninger der det kan 
utdypes:

Deltakelse på en søndags-
skolesamling i en av kirkene i 
Naqada, der vi fikk oppleve det 
store søndagsskolearbeidet 
som drives i Den koptisk-orto-
dokse kirke. Vi var også gjester 

på en ungdomssamling i en av kir-
kene.

Besøk på Kari Center, et senter for 
mennesker med psykisk utviklings-
hemming. Senteret ble startet og 
drives med støtte fra Tunsberg 
bispedømme og private givere. 
Her gis det tilbud om opplæring, 
arbeidsstue, sosiale aktiviteter 
m.m. Også et besøk på en aktivi-
tetsdag for mennesker med psykisk 
utviklingshemming i Qus.

Besøk ved eldresenteret som drives 
av kirken i Naqada, og en titt på uli-
ke prosjekter der det gis opplæring 
i søm og veving for kvinner, slik at 
de kan komme ut i arbeid.

Vi deltok i flere messer, dåp og 
bryllup, og fikk opplæring både i 
koptisk-ortodoks liturgi og baking 
av nattverdbrød.

Det ble også tid til et besøk i Konge-
nes dal og Karnaktempelet i Luxor. 
På vei hjem ble det også en stopp 
ved Markuskatedralen og ikon-
instituttet der, samt pyramidene i 
Giza. Som en av turdeltakerne sa: 
«Jeg skjønner jeg er på en kirkelig 

tur når vi bruker mye lenger tid på 
ikoninstituttet enn ved pyramide-
ne…». Det siste døgnet tilbrakte vi 
på Anafora, et retreat- og konferan-
sesenter for Den koptisk-ortodokse 
kirke.

Vi ser frem til videre kontakt og 
samarbeid i årene som kommer. 
Samarbeidet tilfører begge kirke-
samfunn viktige elementer og er 
en viktig del i arbeidet for Kirkens 
enhet.

For dem som vil ha en smakebit på 
dette samarbeidet med Den kop-
tisk-ortodokse kirke, er det mulig 
å komme innom Bragernes kirke 
for å se de seks vakre koptisk- 
ortodokse ikonene som henger der. 
Det er også mulig å oppleve kop-
tisk-inspirert liturgi med røkelse og 
ikoner når det feires «Ørkenmesse» 
i  Bragernes kirke. Neste dato er 
25. mai (2. pinsedag). Det begynner 
med en innrøkningsmesse kl. 18.00 
og selve «Ørkenmessen» kl. 18.30. 
Begge messene er i Bragernes 
 kirke.

Per Erik Brodal

Tunsberg bispedømme er 
vennskapsbispedømme med 
Naqada og Qus bispedømme i 
Den koptisk-ortodokse kirke 
i Egypt. Bragernes menighet 
har et spesielt ansvar for å 
følge opp dette samarbeidet.

Tunsberg bispedømme, med 
både menigheter og private 
givere, støtter Kari Center, 
et senter for mennesker med 
psykisk utviklingshemming. 
Senteret driver opplæring, 
arbeidsstue og sosiale 
aktiviteter m.m.

11

En av kirkene i klosteret

Søndagsskole Dåp
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SIDE

Finn 
5 

feil
De to bildene er 
nesten like. Finner 
du de fem feilene 
på bildet til høyre?

Tegninger: Kari Sortland

Fargelegg

nr.3

Jesus blir d
øpt 

og fristet

2. mars • 
2014

Gulliver: side 2

Tårnagentene: 

side 7–10

Supersetning
Lukas 10,27

Du skal e
lske Herren din Gud av hele ditt 

hjerte og av hele din sjel og av al
l din kraft o

g 

av all d
in forstand, og din neste som deg selv.

nr.7

Jesus viser seg ved 

Tiberiassjøen

11. mai • 2014

Gulliver: side 2

Tårnagentene: 

side 7–10

Supersetning
Salme 37,5

Legg din vei i Herrens hånd! 

Stol på ham, så griper han inn.

nr.9

David og Goliat

31. august • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10Supersetning

Salme 37,5

Legg din vei i Herrens hånd! Stol på ham, så griper han inn.

nr.10

David og Batseba

14. september • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10

Supersetning
Lukas 10,27

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt 
hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og 
av all din forstand, og din neste som deg selv.

nr.11

De første disiplene

19. oktober • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10

Supersetning
Johannes 14,6

Jesus sier : «Jeg er veien, sannheten og livet. 
Ingen kommer til Far uten ved meg.»

nr.12

Det nye Jerusalem

2. november • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: 
side 7–10

Supersetning
Johannes 3,16

For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

nr.13

Himmelriket og de små

16. november • 2014

Gulliver: 
side 2

Tårnagentene: side 7–10

SupersetningMarkus 10,14
La de små barna komme til meg, og hindre dem 

ikke! For Guds rike tilhører slike som dem.

Den gode

gjeteren

Den gode

gjeteren

En             
       -DVD

20 tegnefilmfortellinger 

fra Jesu liv.

Forteller: 

Harald Stoltenberg

Tegnere: 

Asbjørn Tønnesen,

Chris Murphy,

Vera Tataro,

Rikke Fjeld Jansen,

Raymond Gaustadnes,

Erik Ødegaard

Animasjon: 

Christoffer Alve, CirkA Film

Produsent innlesing: 

Merete Føyen Arnevåg

DVD-trykking: 

Dicentia

Tegneseriemanus/produsent:  

Runar Bang

    og © Norsk Søndagsskoleforbund 2011

PB 6552 Etterstad, 0606 OSLO

Bestilling av DVD: 

butikk@sondagsskole.no En
-DVD fra

Bli abonnent på

        Søndagsskolens barneblad

14 blader + DVD + bok rett hjem i posten.

Bestill på barnas@sondagsskole.no

Den godegjeteren

En
-DVD fra

NSSF S0211 © 2011

Gruppeabonnement kun 199,-
  per barn

(privatabonnement 
hjem i posten)

16 blader + DVD eller bok 
= kun 365,- 

Bestill på barnas@sondagsskolen.no eller på telefon 22 08 71 00

Abonnér på barnebladet

De glade kvinnene 
ved Jesu tomme grav!

Bibeltegneserier 
og gøyale aktiviteter!

Perfekt som 
faddergave!
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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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DET GRØNNE 
 HJØRNET
Viktig år for klimaet vårt 
Vi er inne i et viktig år for 
klimaet vårt. I følge FNs 
klimapanel har klimaendringene 
kommet så langt at tiden for 
handling nesten er ute. Men de 
sier samtidig at vi fremdeles kan 
bremse mye av endringene hvis 
vi handler nå. Dette året må noe 
skje.

Klimavennlig hilsen  
Diakon Edel Merete Gervin

- Jeg har ikke lyst til å sitte 
hjemme
Dersom du er innom menighetskontoret en 
gang i blant, har du med all sannsynlighet blitt 
møtt med et smil av Hanna. Hun sitter nemlig i 
informasjonsskranken i Bragernes menighets-
hus flere ganger i uken. I tillegg hjelper Hanna 
gjerne til med det stab og administrasjon ellers 
skulle trenge. Hun er nemlig ikke redd for å ta i et tak. 
 I nærmere 20 år har Hanna gått inn og ut av dørene på Bragernes me-
nighetshus. Først ble hun ansatt som vikar for kontorsekretæren, men i de 
15 siste årene har Hanna vært frivillig. Og fortsatt går hun med glede på 
“jobb” og har på ingen måte tenkt å gi seg med det første. 
 - Jeg koser meg med forskjellig oppgaver, og har rett og slett ikke lyst 
til å sitte hjemme 7 dager i uken! Her har jeg et nettverk rundt meg, og jeg 
får være en del av den flotte staben her i Bragernes. Det er rett og slett 
topp, smiler Hanna fornøyd, og legger til:
 - Kontakt med mennesker er noe av det beste jeg vet, og som frivillig 
her kommer jeg i kontakt med mennesker i alt jeg driver med. Bedre kan 
jeg ikke ha det! 

 For Hanna er det og en trygghet å vite at 
hun har mennesker rundt seg som bryr seg 
om henne og støtter henne. 
- Det å ha en menighet i ryggen gir meg en 
trygghet. De er her når man trenger det 
mest. Det vet jeg av erfaring, forklarer Han-
na enkelt. 
- Jeg opplevde det til fulle da jeg mistet 
mannen min. Men jeg vet også at jeg fort-
satt blir tatt med i bønn. Dessuten føler jeg 
at jeg blir styrket i troen av å jobbe i kirken. 
Bragernes betyr svært mye for meg, konk-
luderer Hanna.

Tina Brodal

HANNAS MANGE 
 OPPGAVER:

–  jobber på kontoret to dager i 
uken

–  sitter i styret til Landfalløya 
kapell og Café Album

–  smører formiddagsmat annen 
hver tirsdag for arbeidsstuen i 
Café Album 

–  har annen hver fredag 
Hyggebingo i Cafe Album 

–  hjelper til på Fasteaksjon, 
–  rodeleder på TV-aksjonen
–  klokker i Bragernes kirke, 

synger i kantoriet 
–  er med i Kirkepostens 

redaksjon med ansvar for 
utdeling av Kirkeposten og for 
annonsesalget

Mange kirkebesøk
Litt statistikk for Bragernes sokn i 
2014: Det ble feiret 76 messer og guds-
tjenester på søndager og helligdager, 
med til sammen 11750 deltakere.

Det ble feiret 65 messer og guds-
tjenester på andre dager (hverdags-
messer, skolegudstjenester og lignen-
de), med til sammen 3555 deltakere. 

Det var totalt 5155 personer til nattverd.

91 barn, ungdom og voksne ble døpt på 
disse messene og gudstjenestene og 57 
ungdommer ble konfirmert.
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Sandvollen 26, 3058 Solbergmoen
Telefon 32 83 31 59

Alt i rørleggerarbeid og sanitærutstyr - Baderomsmøbler
Oppvaskmaskiner - Vaskeromsutstyr

Tining - Rep. vannskader

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

12
23

Drammen - Lier

EY | Revisjon | Skatt og avgift | Transaksjoner | 
Rådgivning

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

BOK & MEDIA
har endret navn til
VIVO BOKHANDEL
Du finner oss fortsatt på 

Magasinet i Drammen

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

Frigjør tid – knytt til deg kompetanse

Regnskapsbyrået
www.regnskapsbyraet.no

Øvre Storgt. 37, 3018 Drammen. Telefon 32 21 35 70
Nedre Storgt. 13, 3015 Drammen

Tlf.: 32 83 23 57

Konfirmant- og
familiefotografen

Hoffotografen
Christine Hoff

N.Storg. 20, 3015 Drammen (tidl. «Gjerde»)
Tlf. 32 83 21 07

Støtt våre 
 annonsører.

DE STØTTER OSS
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Menighetsstaben

Prost ØYSTEIN MAGELSSEN
magelssen@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 13

Fung. sokneprest
PER ERIK BRODAL
brodal@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 82

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

Vikarprest DAG ARNE ROUM
dagarne@roum.no
Tlf. arbeid 962 27 812

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
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Bragernes menighet:
Menighetskontoret er betjent mandag til 
torsdag kl 10.00 – 13.00
Kirkegaten 7, 3016 Drammen.
Tlf. 32 98 91 80

Albumgården
Café Album er åpen mandag til fredag kl 08.30 – 15.30. 
Tlf. 32 83 58 19
Utleie og catering: Solveig Ringstad, tlf. 32 83 58 19
Fotpleiesalongen er åpen mandag, tirsdag og torsdag. 
Timebestilling tlf. 32 83 19 15 eller 977 22 326
Frisørsalongen er åpen onsdag og fredag. 
Timebestilling 32 83 19 15 eller 452 60 701

KIRKEPOSTEN utgis av Bragernes menighet Redaktør: Knut A. Andersen Redaksjon: Tina Brodal, Kristin Fæhn, Hanna Moen og 
Bent Møller Annonser: Hanna Moen Layout: Grøtting Grafisk Trykk: Trykk-service AS Finansiering: Frivillig kontingent 
Bankgiro: 2220.14.83690 Adresse: Kirkegt. 7, 3016 Drammen E-post: kirkeposten@drammen.kirken.no

I tillegg til høymesser, konserter 
og andre åpne arrangementer 
er det en rekke arrangementer 
som er tilpasset spesielle 
aldersgrupper og interesser.

Søndagsskole: Hver søndag 
under gudstjenesten i Bragernes 
kirke, unntatt i skolens ferier 
og ved familiegudstjenester. 
Kontaktperson: fung. sokneprest 
Per Erik Brodal.

Knøtteklubben:  
Hver torsdag fra 10.00 – 13.00 i 
menighetshuset, unntatt i skolens 
ferier.

Kirkeskolen Sprell levende: 
Etter skoletid på Øren og 
Bragernes skoler. Kirkeskole 
er et fritidstilbud for 1. – 4. 
klassinger. Vi går gjennom 
forskjellige historier fra Bibelen, 
maler, tegner, dramatiserer, 
leker og synger. Kontaktperson: 
menighetspedagog Eva Brekke 
Voss.

Leksehjelpen «Etter skoletid» 
for barn i 4. – 7. klasse.  Tirsdager 
fra kl. 14 til 16.30. 
Kontaktperson: menighets-
pedagog Eva Brekke Voss

Kor og kantori: I tillegg til øvelser 
har korene og kantoriet jevnlig 
konserter og opptredener, både 
sammen og hver for seg. Korene 

reiser ofte på turer. De har utgitt 
flere CDer.

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

Kontaktperson: Jørn Fevang

Bragernes kirkes minores er et 
nytt kor for 5-6-åringer.
Onsdag 16.30 – 17.10 
Kontaktperson:  
Beate Strømme Fevang

Jentekorets aspiranter:  
For jenter fra 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  
18-20 år
Torsdag 19.30 -21.30

Kontaktperson: Beate Strømme 
Fevang

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

ANDRE ARRANGEMENTER
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 Åpen kirke. Kom innom!
 Bragernes kirke er åpen seks dager i uken. 
 Søndag 10.00 – 18.00, 
     Tirsdag, onsdag, torsdag og
      lørdag 12.00 - 18.00,
                 fredag 12.00 -13.00

Tirsdag er diakon tilgjengelig for samtale 12.00–15.00
Torsdag er prest tilgjengelig for samtale  12.00 – 13.00

Under besøket i Egypt ble det kjøpt inn noen ikoner 
som nå er på plass i kirken.

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik 
var innleder på Kirkeforums møte i november.

Da Per Arne Dahl besøkte kirken i november, fikk han tre generasjoner 
Ødegaard opp på podiet. Her i samtale med Martin Ødegaard.

Røkelse hører med under ørkenmessene, men en gang ble det litt for mye.

Det er ikke alltid like lett å ta seg frem til 
kirken.

Et velfylt kakebord ble godt mottatt på jule-
basaren.

I desember overrakte ordfører Tore Opdal 
Hansen Kongens fortjenstmedalje til vår tidli-
gere menighetsrådsleder (og mye mer) Kaye 
Westeng. Foto: Drammen kommune.

TILBAKEBLIKK
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