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I september skal det velges nytt bystyre og fylkesting,  
og samtidig er det valg av medlemmer til bispedømmerådet 

og menighetsrådet. Valglokalene er Bragernes 
menighetshus (øverst) og Øren skole (under).  

Det er din by, din kirke og ditt valg! 



Vi trenger engasjerte kvinner og menn til å fylle 
våre menighetsråd og vårt bispedømmeråd. 
Gjennom kirkevalget har du mulighet til å være 
med på å gi retning til hvordan kirken skal fremstå 
lokalt i din menighet og regionalt i Tunsberg 
bispedømme. Du har innflytelse på hvordan kirken 
skal bli ledet.

Vi oppfordrer alle til å bruke sin stemmerett, og 
ta medansvar for kirkens rolle og innflytelse i 
krevende tider.

Godt valg!

Biskop Per Arne Dahl

Det skjer mye i Bragernes menighet, i Drammen 
prosti og i Tunsberg bispedømme. I august får vi ny 

sokneprest, i løpet av høsten tiltrer den nye prosten 
i Drammen, og ved kirkevalget i september skal 

det velges nytt menighetsråd og bispedømme-
råd. 

«Aktivitetskalenderen» på side 7-10 om-
fatter alle arrangementer i Bragernes 
kirke og arrangementer andre steder 

hvis kirken er medarrangør eller del-
taker. Kalenderen dekker hele tre må-

neder, og det kan bli endringer. Eventuelle 
endringer vil bli tatt inn på nettsiden vår og i 

vår ukentlige Kirke-epost, som sendes gratis til 
alle interesserte.

Vår nye sokneprest, 
Lars H.  Skagestad, 
er intervjuet  
på side 4. Den nye 
prosten presenterer 
vi i neste utgave av 
Kirkeposten, og in-
formasjon om valget 
av menighetsråd og 
bispedømmeråd står 
på side 5. 
 
Takket være en rekke 
frivillige er Brager-
nes kirke åpen de 
fleste dagene i uken. 
Tiltaket har vist seg 

å ha stor betydning, og det har imponert flere enn vår 
egen biskop, som ga tiltaket honnør i visitasforedraget 
sitt i juni. «Bragernes har bokstavelig talt, åpnet sine 
dører for menigheten og hele byen på en fantastisk 
måte gjennom «Åpen kirke» fem av ukens dager fra 
12-18», sa biskopen. 
 
Musikklivet blomstrer i Bragernes kirke.  Det er i alt 
syv kor som tar fatt på ukentlige øvelser utover høsten, 
og korene deltar ved en rekke høymesser og på kon-
serter. I sommer har flere av korene holdt konserter og 
vært med på høymesser i andre land. Les mer på  
side 16!

Etter at sokneprest Kristin Fæhn sluttet, har  
Per Erik K. Brodal 
fungert som sokne-
prest.  
Dessuten har vi-
karprest Dag Arne 
Roum har hatt an-
svaret for en rekke 
gudstjenester i 
sommer. Roum, 
som tidligere blant 
annet har vært sok-
neprest i Strøms-
godset, går nå 
tilbake til sin gamle 
kirke, der han skal 
være vikar en tid 
fremover.

Kirkevalget  skaper fremtidens kirke!

I denne utgaven

Lars H. Skagestad ble innsatt som 
sokneprest 23. august.

Dag Arne Roum har vært vikarprest i 
sommer.
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Til ettertanke  –  Per Erik Brodal - kapellan

Hver søndag i Bragernes kirke lyder den samme bøn-
nen etter at nattverden er delt ut til de som er kommet 
til kirken:  
Vi takker deg, visdommens Gud, for ditt måltids dype 
hemmelighet: 
Brødet vi har brutt, er ett.  
Din Sønn har gitt sitt liv for én verden og én menneskehet. 
Vi ber deg: Hjelp oss å høre det rop du har hørt, 
å se den nød du har sett, 
og å elske vår neste som oss selv.

Det er ord som knytter sammen det som skjer inne i 
kirkerommet med den verden som befinner seg uten-
for. Det er ord som minner oss om at vi tilhører det sto-
re fellesskapet vi kaller menneskeheten. Det fellesska-
pet som går på tvers av alle skillelinjer vi mennesker 
trekker opp. Og at nettopp for hele dette fellesskapet 
– også de som ikke er en del av Kirken – har Jesus 
Kristus gitt sitt liv.

Og sist, men ikke minst, kaller ordene oss til handling. 
De kaller oss til å ikke lukke våre ører for ropene fra 
alle de som lider og er undertrykte. De kaller oss til å 
ikke lukke våre øyne for verdens nød. For til tross for 
– eller kanskje bedre: på grunn av – all informasjonen 
som daglig strømmer mot oss gjennom de ulike me-
diene, kan vi lett bli både blinde og døve for våre med-
menneskers fortvilelse og nød. 

Johannes uttrykker dette tydelig og sterkt i sitt første 
brev:  Den som har mer enn nok å leve av og likevel luk-
ker sitt hjerte når han ser sin bror lide nød, hvordan kan 
han ha Guds kjærlighet i seg?  (1.Joh 3,17)

Allerede i den aller tidligste kirke tok man opp arven 
fra Jesus selv ved å vise barmhjertighet mot mennes-
ker som trengte det. De forsto at å følge etter Jesus 
innebærer å leve ut den kjærligheten og barmhjertig-
heten de selv hadde fått. De forsto at å samles ved nå-
dens kilder i messen, der de selv fikk motta Guds kjær-
lighet og nåde helt uten forbehold i dåpen, evangeliet 
og nattverden, samtidig utfordrer til å gi videre av den 
samme kjærlighet og nåde – helt uten forbehold.

La oss gjøre takkebønnen etter nattverden til et pro-
gram for våre liv. Må Gud også kalle deg og meg til å 
leve våre liv i barmhjertighetens og nådens tegn, slik 
at vi ikke blir blinde og døve for våre medmenneskers 
nød, men lever ut nestekjærligheten i praktisk hand-
ling. For det trengs i vårt lokalsamfunn, vårt land og 
vår verden, som uten barmhjertigheten blir et kaldt og 
ugjestmildt sted. 

Hjelp oss å høre det rop du har hørt…

Konfirmasjonen er i mai 
2016, men forberedelsene 
er allerede godt i gang. I 
august var de kommende 
konfirmantene samlet på 
leir i Uvdal, der sokne-
prest, kapellan og mange 
andre sørget for lærerike 
dager med innslag av 
friluftsliv mellom øktene. 
Etter leiren gikk forbere-
delsene inn i en ny fase, 
som blant annet omfatter 
medvirkning ved guds-
tjenester.

2016-konfirmantene godt i gang
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Ny sokneprest i en gammel kirke:
– Jeg ønsker at 
 kirken skal være 
kirke, gi tilhørighet 
og rom, og jeg vil 
være tilgjengelig og 
tilstede i samtaler, 
i forkynnelse og i 
dialog med en tyde-
lig og frimodig for-
ankring i kirkens tro 
og bekjennelse.

Søndag 23. august 
ble Lars H. Skage-
stad innsatt som ny 
sokneprest i Brager-
nes. Han ble født på 
Gjøvik for 53 år siden, 
er gift med Ingeborg, 
og sammen har de 
tre sønner på 15, 18 
og 20 år.

Som nyutdannet prest var han vikar 
på Østre Toten i Hamar bispedøm-
me i tre år før han i 1994 ble kapel-
lan i Fræna, som er en kommune 
nord for Molde på Romsdalshalv-
øya. Familien likte seg så godt der 
at han søkte og fikk stillingen som 
sokneprest samme sted i 1999. 

Etter 13 gode år i Fræna ville han 
og familien ut i verden og takket ja 
til å bli sjømannsprest i Torrevieja 
på den spanske Middelhavskysten. 
Etter tre flotte og lærerike år vendte 
familien i 2010 hjemover til Norge. 
Da Ingeborg ble tilsatt som kateket 
i Nedre Eiker, flyttet familien til 
Mjøndalen. Der trives de godt, og 
der blir de boende også etter at han 
har tatt over som sokneprest i Bra-
gernes.  I hvert fall foreløpig, legger 
han til.

Etter hjemkomst til Norge har han 
hatt mange oppgaver innen kirken 
i Drammen og omegn, blant annet 

som vikar i Svelvik, Strømsø og 
Strømsgodset inklusive tjeneste i 
Drammen fengsel og ved Høgsko-
len.  Så selv om han ikke har bodd 
i Drammen noen gang, er han godt 
kjent med byen.

Hvorfor ble du prest? 
- Etter å ha deltatt i kristent 
ungdomsarbeid og blitt utfordret 
gjennom ulike lederoppgaver hadde 
jeg et oppriktig ønske – et kall – til 
å bli prest og gi videre det jeg selv 
hadde fått. Men en stund vurderte 
jeg juss som et alternativ. 

Har du noen gang angret på at du 
ikke ble jurist?
- Nei, jeg har ikke angret, men det 
har hendt at jeg har reflektert over 
mulige alternativer. Men å være 
prest er en utrolig flott og menings-
full jobb hvor jeg møter folk i alle 
livsfaser og i alle livssituasjoner. 
Jeg trives best i felt og ønsker ikke 
å gjemme meg på kontoret.

Din forgjenger, 
Kristin Fæhn, 
flyttet fra by til 
land. Selv har du 
kommet motsatt 
vei. 
- Jeg er glad for 
årene både på 
Østre Toten og i 
Fræna og for å 
ha bodd i to land-
sens menigheter.  
Det er kanskje 
oversiktlig ute 
på landet, man 
kommer kan-
skje tettere på 
enkeltpersoner 
og familier. Men 
uansett sted, by 
eller land, tror 
jeg vi bærer på de 

sammen lengsler og drømmer! 

Hvorfor Bragernes?
- Bragernes menighet er en spennen-
de menighet. Kirken har en sentral 
beliggenhet i en flott by, og kirken 
har en flott stab med mye kompetan-
se og erfaring.  Nå ønsker jeg først 
å være lydhør og lære Bragernes 
menighet å kjenne. Jeg er glad for å 
ha en relativt allsidig bakgrunn som 
prest gjennom 25 år, og jeg ser fram 
til å være en del av staben i Brager-
nes og bli kjent med de utfordringer 
Bragernes menighet har. 

Hva ser du som kirkens fremste 
utfordringer?
- Det er vanskelig å si det med få 
ord. Men kirken kan bli enda mer 
synlig og tydelig på det som er 
sentralt i den kristne tro.  I ord og 
handling formidle troen på Gud som 
skaper og Jesus som frelser.
Vi må våge å være kirke – på en 
troverdig måte, med tilstrekkelig 
ydmykhet og frimodighet.

Tekst og foto: Knut A. Andersen
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Kirkevalget 2015
I tillegg til at det er kommune- og fylkestingsvalg i år skal 
det velges nytt menighets- og bispedømmeråd. I Drammen 
finner valget sted mandag 14. september, men det er også 
anledning til å forhåndsstemme. I Bragernes bydel er det to 
kretser, og stemmestedene er Bragernes menighetshus og 
Øren skole. På valgdagen skjer stemmegivningen mellom kl. 
09:00 og 21:00.
For informasjon om forhåndsstemming viser vi til kirkens og 
kommunens nettsider.

Valg av nytt menighetsråd
Det er to lister ved valget på bispedømmeråd, men bare én 
ved valg av menighetsråd. «Folkekirken i sentrum» er en 
ny liste, men de fleste på listen er langt fra nye i Bragernes 
menighet. De prioriterer:
•  videreutvikling av Bragernes kirke som byens åpne kate-

dral
•  et variert og inspirerende gudstjenesteliv og et bredt kul-

turtilbud
• rom for og tilbud til barn og unge
•  støtte til den gode korvirksomheten og kirkemusikalske 

virksomheten
•  videreutvikling av menigheten som grønn menighet med 

et tydelig fokus på miljø og rettferd
• arbeidet for å få på plass et nytt bygg bak kirken.

Her er en presentasjon av noen av kandidatenes egen infor-
masjon om hva de vil vektlegge i menighetsrådet og hvilken 
bakgrunn de har for arbeidet der. For mer informasjon om 
kandidatene viser vi til kirkens nettsider.

Spørsmålene:
1)  Hvilke saker er du mest opptatt av å arbeide for i menig-

hetsrådet?
2)  Hvilken erfaring har du fra arbeid i kirke/menighet eller 

annen relevant aktivitet?

Morten Løberg Strand 
- Sakene vi går til valg på som liste, og jeg nevner spesielt 
Åpen kirke.  
- Jeg har vært med i Guttekorets styre og har vært medlem 
av Guttekoret siden 1996 og kantoriet siden 2011.  Ni år i 
Bragernes menighetsråd og med i flere forskjellige utvalg 
der: konfirmantarbeid, misjon, diakoniutvalget, utvalget for 
økumenikk og vennskapsmenigheter. Vararepresentant til 
Fellesråd og prostiråd. Vararepresentant i Tunsberg Bispe-
dømmeråd siden 2011. Jobbet på timesbasis som kirketje-
nervikar siste fem år og ellers som frivillig både her og der i 
Bragernes.

Kristin Økseter 
- En tydelig, åpen og levende kirke som blir en større og mer 
naturlig del av vår hverdag.
- Jeg har vært aktiv kirkegjenger de femten siste årene. 
Jobbet med Åpen kirke på Sagene i Oslo. Aktiv og engasjert i 
kirken og gudstjenestelivet her i Bragernes.

Glenn Agung Hole 
- Åpenhet, inkludering, familie og engasjere unge barnefa-
milier til å engasjere seg i kirken.
- Jeg har medvirket ved søndagsskole og fellesmiddag i 
Bragernes. Dessuten organisering og bidrag til den ortdokse 
kirken ved etablering og oppbygging av et kloster i Valldal.

«Folkekirken i sentrum» vil ha en kirke som løfter men-
nesker opp. Den norske kirke har i tusen år vært et sted 
folk har kommet med sine gleder og sorger, med sine 
spørsmål og undringer. Noen kommer ofte, andre sjeld-
nere. Noen kommer med sterk tro, andre med tvil. Noen 
kommer for første gang, andre som del av en tradisjon. Vi 
ønsker å være en kirke som rommer oss alle.

Vi ønsker en åpen folkekirke som møter mennesker slik 
Jesus gjorde. Jesus lyttet og lot seg prege i møte med 
andre. Han løftet frem undertrykte og utstøtte, og brukte 
strenge ord til dem som stengte noen ute. Dette er kjernen 
i vår gudstro. Det er dette Den norske kirke må etter leve 
og stå for.

Tove Schultzen Gjerdsjø
- At Den norske kirke forblir en åpen, bred og inkluderende 
folkekirke for alle.          
- Jeg har vært administrasjonsleder i Bragernes menighet i 
ett år og sekretær for menighetsrådet samme året.

Espen Sæther Alm
- At det gode musikalske og kulturelle tilbudet til barn og 
ungdom opprettholdes og utvikles. 
- Min erfaring innen arbeid for kirke/menighet er vel heller 
liten siden jeg er helt ny på listen.

Maria Eugenia 
Abarzua Holtheuer
- En mer åpen 
menighet med 
plass for litt mer 
moderne tanker 
og ønske om å nå 
alle folkegrupper. 
Bedre kommuni-
kasjon og sam-
arbeid mellom 
medlemmer av 
menigheten, 
kirken og resten 
av byens befolk-
ning.
- Jeg holder på 
med sosionom-
utdannelse og 
jobber i tillegg 
som frivillig 
miljøarbei-
der i Kirkens 
Bymisjon. 
Jeg har erfaring innen kirkearbeid 
som konfirmantleder, og fra kirkekomiteer da jeg bodde i 
 Australia.

Hannah Agnethe Pold
- Jeg er mest opptatt av musikklivet i kirken.
- Jeg har sittet i styret til ungdomskoret i seks år og elevrå-
det ved St. Hallvard i tre år.

Bjørg Juriks
- Jeg vil arbeide for en åpen, inkluderende kirke og menig-
het, samt for korene i Bragernes.
- Styremedlem Guttekoret. Ledet Norske Kirkekomité, 
Hongkong (Sjømannskirken) fra høsten 2000 til sommeren 
2007.



Bispevisitasen i Drammen
Biskop Per Arne Dahl holdt visitas i Drammen prosti i 
slutten av mai og begynnelsen av juni. I løpet av den to 
uker lange visitasen var han med på flere høymesser 
og andre arrangementer i Bragernes kirke. Han møtte 
både ansatte og frivillige og fikk dessuten mulighet til å 
være med på en korkonsert. 
 
Han oppsummerte visitasen i Drammen i sitt visitas-
foredrag, som han holdt i Åssiden kirke. Der kommen-
terte han inntrykkene fra møtet med byens åtte menig-
heter og kom med råd og forslag. 
 
Bragernes fikk mye ros for tiltaket «Åpen kirke», som 
har gjort kirken lettere tilgjengelig for mange interes-
serte. Biskopen anbefalte at kirken tar enda et skritt 
for å møte flere mennesker: «Jeg ser som en viktig 
oppgave for Bragernes menighet, å være lydhør overfor 
ulike holdninger og behov når det gjelder menighetens 
åndelige karakter, slik at man tross en klar og god pro-

fil også innehar en tilstrekkelig romslighet i en så sen-
tral kirke midt i byen. Som eksempel på dette kunne 
være kveldsgudstjenester med en noe annen profil.»

En åpen dør utenom åpningstiden
Kristin Øksæter er prosjektleder for «Åpen kirke». Her 
forteller hun om en av de minneverdige opplevelsene 
hun har hatt «utenom åpningstid». 
 
Jeg kom en morgen på jobb. På vei fra parkerings-
plassen ser jeg ei lita jente og en mann stå og dra i 
den ene døra inn til kirken. Jeg smiler litt for meg selv 
og blir stående og titte på dem.  Jenta var veldig ivrig 
på at hun ville inn. Gestikulerte med sine små hender 
og snakket. Omsider gikk de meget målbevisst til den 
siste inngangsdøren de enda ikke hadde prøvd. Nei, 

den var heller ikke åpen. Jeg snudde ryggen til dem og 
skulle gå ned på menighetshuset for å jobbe, men etter 
to meter snudde jeg og gikk mot den lille jenta og hen-
nes bestefar.

Bestefaren fortalte at han og jenta hadde stått lenge 
på kirketrappa og sunget og snakket. Han hadde flere 
ganger sunget i kirken og hadde fortalt den lille jenta 
om dette og hvor vakker kirken var.

Jeg låste dem inn og vi hadde en fin halvtime i kirken. 
Den frydefulle gleden og smilet til den lille jenta var-
met meg lenge. Hennes undring, spørsmål og glede og 
bestefarens stolthet over kirken og hans glede over å 
få se dette vakre kirkerommet som han hadde så man-
ge fine minner fra, ga meg mye å tenke på og glede 
meg over.

Nå fikk de en åpen dør inn i kirken utenom Åpen kirkes 
åpningstid, men små gylne øyeblikk som dette møter 
vi hver dag vi har kirken åpen. Den stunden vi delte 
sammen i dette rommet ga meg vel så mye som jeg vet 
det ga dem.

Vi har mange kirkeverter som gjør at vi kan ha kirken 
åpen fem dager i uken. Men vi trenger flere som kan 
hjelpe oss med denne meningsfulle tjenesten. 

Vil du vite mer om oss eller melde deg som kirkevert ta 
kontakt: oekseter@drammen.kirken.no  

Kristin Økseter er prosjektleder og pådriver for «Åpen kirke», et tiltak 
som er blitt godt mottatt og som har behov for enda flere frivillige.

Biskop Per Arne Dahl, prost Øystein Magelssen og fung.  sokneprest 
Per Erik K. Brodal møttes mange ganger under bispevisitasen. Her er 
de rett etter biskopens visitasforedrag.



Lørdag 12. september
13:00 Orgelhalvtime ved Halgeir 
Schiager.  Fri entré.

Søndag 13. september.  16. søndag i 
treenighetstiden
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd.
Sokneprest Lars Skagestad. Kantor 
Anders Eidsten Dahl.

19:00 Cecilie Rønning, sopran, Ivar A. 
Waagaard, klaver.  Et program med 
norske kvinnelige komponister. Ukjent 
kulturarv, perler fra norsk tradisjon.  En 
helt ny CD med fine verk komponert av 
kvinnelige norske komponister. Vakkert, 
ukjent og spennende. Kr. 200

Tirsdag 15. september
12:00 Hverdagsmesse. Nattverd.

Onsdag 16. september
08:15 Morgenbønn
18:15 Evensong
Kapellan Per Erik Brodal. Anders 
Eidsten Dahl. Jørn Fevang. Bragernes 
kirkes guttekor.

Torsdag 17. september
12:00 Middagsbønn

Fredag 18. september
11:00 Café Album: Hyggebingo

Lørdag 19. september
13:00 Orgelhalvtime ved Lars Notto 
Birkeland. Musikk av Arvo Pärt.

18:00 Sacred Music festival. Konsert-
aften med Arvo Pärts verker Drammen 
Sacred Festival samler lokale musikere 
til et samarbeidsprosjekt rundt den 
estiske mesterkomponisten Arvo Pärts 
verker. Mirjam Shirin Kammler kvar-
tett, Cæciliaforeningen og St. Hallvard-
koret ledet av Steffen Kammler pre-
senterer en oppløftende konsert i vakre 
Bragernes kirke. Med strykeorkester 
under ledelse av Per Kristian Skalstad. 
Se hele festivalprogrammet på www.
drammensacred.no 
Billetter: kr. 200,-.

September 
Tirsdag 1. september
12:00 Hverdagsmesse. Nattverd.

Onsdag 2. september
08:15 Morgenbønn

Torsdag 3. september
12:00 Middagsbønn

Fredag 4. september
11:00 Café Album: Hyggebingo

Søndag 6. september.  15. søndag i 
treenighetstiden
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd. 
Sokneprest Lars Skagestad. Medliturg 
diakon Edel Gervin. Kantor Jørn 
Fevang.

Tirsdag 8. september
12:00 Hverdagsmesse. Nattverd.

19:30 Konsert med 
Strykeorkesteret 
Oslo Camerata 
med leder Øyvind 
Bjorå og solist 
Christian Ihle 
Hadland. Musikk 
av Myslivecek, 
Mozart og 
Mendelssohn. Bill 
kr 100/200,-

Onsdag 9. 
september
08:15 Morgenbønn

Torsdag 10. 
september
12:00 Middagsbønn

Fredag 11. 
september
11:00 Café Album: 
«Sommerminner» 
med Lotta Karlsson 
fra Kulturoasen.

Søndag 20. september.  17. søndag i 
treenighetstiden
11:00 Familiemesse. Dåp og nattverd.
Kapellan Per Erik Brodal. Kantor 
Anders Eidsten Dahl. Kantor Beate 
Strømme Fevang. Bragernes kirkes 
jentekor.

14:00 Søndagsmiddag i 
menighetshuset. Påmelding.

Tirsdag 22. september
12:00 Hverdagsmesse. Nattverd.

Onsdag 23. september
08:15 Morgenbønn

Torsdag 24. september
12:00 Middagsbønn

18:00 Menighetshuset: Dyrk byen 
– temakveld om urbane dyrknings 
prosjekter. 
Foredrag med Helene Gallis fra 
MAJOBO. Hun er aktuell med boka 
«Dyrk Byen! En håndbok for urbane 
bønder».

Fredag 25. september
11:00 Café Album: Kathe-Wenche 
Andersen fra Medi Buskerud

Lørdag 26. september Orgelhalvtime 
ved kantor Anders Eidsten Dahl. 
Musikk av B. Sløgedal, A. Eggen og A. 
Sandvold.

Søndag 27. september.  18. søndag i 
treenighetstiden
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd.
Sokneprest Lars Skagestad. Kantor 
Jørn Fevang.

Tirsdag 29. september
12:00 Hverdagsmesse. Nattverd.

Onsdag  30. september
08:15 Morgenbønn

AKTIVITETSKALENDER
1. september – 30. november 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.  
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Øyvind Bjorå

Christian Ihle  Hadland
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Oktober 
Torsdag 1. oktober
12:00 Middagsbønn

Fredag 2.oktober
11:00 Café Album: Hyggebingo

Lørdag 3. oktober 
13:00 Orgelhalvtime ved Ole Andreas 
Fevang. Musikk av J. S. Bach, C. Franck 
og G- Bovet. Fri entré.

Søndag 4. oktober.  19. søndag i 
treenighetstiden
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd.
Kantor Anders Eidsten Dahl.

Tirsdag 6. oktober
12:00 Hverdagsmesse. Nattverd.

Onsdag 7. oktober
08:15 Morgenbønn

Torsdag 8. oktober
12:00 Middagsbønn

Fredag 9. oktober
11:00 Café Album: Tore Olsen forteller 
om Sinclair og Pillarguri.

Lørdag 10. oktober
13:00 Orgelhalvtime ved Tim Stern. 
Musikk av Bruhns og Pachelbel. Fri 
entré.

Søndag 11. oktober.  20. søndag i 
treenighetstiden
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd.
Innsettelse av prost Kjell Ivar Berger. 
Biskop Per Arne Dahl deltar. 
Kantor Jørn Fevang.

14:00 Søndagsmiddag i 
menighetshuset. Påmelding.

Tirsdag 13. oktober
12:00 Hverdagsmesse. Nattverd.

18:00 Ørkenmesse 
Frivillige og ansatte fra Den norske 
kirke.

Onsdag 14. oktober
08:15 Morgenbønn

19:00 Evensong med tysk kor

Torsdag 15. oktober
12:00 Middagsbønn

Fredag 16. oktober
11:00 Café Album: Hyggebingo

Lørdag 17. oktober
13:00 Orgelhalvtime ved Jørn Fevang. 
Fri entré.

17:00 Konsert ved Drammen 
symfoniorkester.  Brahms fiolinkonsert 
med Camilla Kjøll som solist og 
Tsjaikovskijs 6. symfoni. Bill kr. 250 på 
forhånd. Kr. 300 ved inngangen.

Søndag 18. oktober.  21. søndag i 
treenighetstiden
11:00 Familiemesse. Dåp og nattverd.
Prost Kjell Ivar Berger. Kantor Anders 
Eidsten Dahl. Bragernes kirkes 
jenteaspirantkor.

Tirsdag 20. oktober
12:00 Hverdagsmesse. Nattverd.

Onsdag 21. oktober
08:15 Morgenbønn

Torsdag 22. oktober
12:00 Middagsbønn

Fredag 23. oktober
11:00 Café Album: Kulturoasen 
presenterer duoen «Kostøl og Klint». 
Marianne Kostøl og Hans Klint.
Lørdag 24. oktober
13:00 Orgelkonsert ved Hans Fagius. 
Musikk av Franck, Bach, Reger og 
Rheinberger. Fri entré.

Søndag 25. oktober.  Bots- og 
bønnedag
10:15 Skriftemålsgudstjeneste 
Sokneprest Lars Skagestad

11:00 Høymesse. Dåp og nattverd.
Sokneprest Lars Skagestad. Kantor 
Beate Strømme Fevang.

20:00 Christian IV Consort byr 
på en konsert med musikk fra 
høybarokken. Fra sangduetter til 
instrumentalkvartett og kantatesatser. 
Smektende melodier og kjente klanger 
fra barokken. Bill kr 200,-. 

Tirsdag 27. oktober
12:00 Hverdagsmesse. Nattverd.

Onsdag 28. oktober
08:15 Morgenbønn

Torsdag 29. oktober
12:00 Middagsbønn

Fredag 30. oktober
11:00 Café Album: Hyggebingo

Lørdag 31. oktober
13:00 Orgelhalvtime ved Bjørn Boysen. 
Musikk av Franck. Fri entré.

November
Søndag 1. november.  Allehelgensdag
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd.
Sokneprest Lars Skagestad. Kapellan 
Per Erik Brodal. Kantor Beate Strømme 
Fevang. Kantor Jørn Fevang. Gruppe 
fra Bragernes kantori.

19:00 Konsert på allehelgensdag ved 
Bragernes kirkes ungdomskor med 
solister. 
Musikk av Brahms, Nystedt, Kodaly 
mfl.  Anders Eidsten Dahl, klaver/
orgel, Marianne Willumsen Lewis, 
sangpedagog, Beate Strømme Fevang, 
dirigent. 
Fri entré

Tirsdag 3. november
12:00 Hverdagsmesse. Nattverd. 

Onsdag 4. november
08:15 Morgenbønn

10:00 – 17:00 Menighetshuset: 
Salgsmesse

Torsdag 5. november
12:00 Middagsbønn

10:00 – 17:00 Menighetshuset: 
Salgsmesse

Fredag 6. november
18:00 (?). Orgelkonsert ved Anders 
Eidsten Dahl. Musikk av T. Kverno. Fri 
entré.

Søndag 8. november.  24. søndag i 
treenighetstiden.
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd.
Kapellan Per Erik Brodal. Kantor 
Anders Eidsten Dahl. Kantor Jørn 
Fevang. Bragernes kantori.

Tirsdag 10. november
12:00 Hverdagsmesse. Nattverd.

Onsdag 11. november
08:15 Morgenbønn

Torsdag 12. november
12:00 Middagsbønn

18:45 Evensong
Kapellan Per Erik Brodal. Kantor 
Anders Eidsten Dahl. Kantor Beate 
Strømme Fevang. Bragernes kirkes 
jentekor.
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Fredag 13. november
11:00 Café Album: Kåseri om Kjell 
Aukrust ved Hallvard Svae, som var 
vinner av Kvitt eller dobbelt i 1994.

Lørdag 14. november
13:00 Orgelhalvtime med trombone og 
orgel. Marius Hesby og Anders Eidsten 
Dahl. Fri entré.

Søndag 15. november.  25. søndag i 
treenighetstiden.
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd.
Kapellan Per Erik Brodal. Kantor 
Anders Eidsten Dahl. Kantor Jørn 
Fevang. Bragernes kirkes guttekor.

14:00 Søndagsmiddag i 
menighetshuset. Påmelding.

Tirsdag 17. november
12:00 Hverdagsmesse. Nattverd.

Onsdag 18. november
08:15 Morgenbønn

Torsdag 19. november
12:00 Middagsbønn

Fredag 20. november
11:00 Café Album: Hyggebingo

Lørdag 21. november
13:00 Orgelhalvtime ved Bjørn Boysen. 
Musikk av Franck og Lefébure-Wély. Fri 
entré.

Søndag 22. november.  Siste søndag i 
kirkeåret.
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd.
Sokneprest Lars Skagestad. Kantor 
Anders Eidsten Dahl.

Tirsdag 24. november
12:00 Hverdagsmesse. Nattverd.

Onsdag 25. november
08:15 Morgenbønn

Torsdag 26. november
12:00 Middagsbønn

Fredag  27. november
11:00 Café Album: Dag Arne Roum

Søndag 29. november.  1. søndag i 
adventstiden.
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd.
Kapellan Per Erik Brodal.  Kantor 
Anders Eidsten Dahl. Kantor Jørn 
Fevang.

Smektende melodier og kjente klanger
Christian IV Consort byr på en konsert med musikk fra høybarokken. Det 
blir instrumentalmusikk og utdrag fra kantater av de kjente og kjære ba-
rokkomponistene. Til dette prosjektet er kvartetten utvidet med tre musi-
kere, og vi gleder oss stort til de mulighetene det gir! Fra sangduetter til 
instrumentalkvartett og 
kantatesatser - det blir smektende 
melodier og kjente klanger 
fra barokken. 
Billetter kr 200,-. 
Søndag 25. oktober 20:00

Musikere: 
Daniel Sæther, kontratenor
Guro Hjemli, sopran
Caroline Eidsten Dahl, blokkfløyte
Jon Fredrik Hjemli, barokkobo
Ingrid Økland, barokkfiolin
Anna Carlsen Waldingbrett, 
barokkcello
Gunnhild Tønder, cembalo

Kirkemusikalsk begivenhet
I dagene 6. – 8. november blir Bragernes kirke sentrum for markering 
av 70-års jubileet til en av Norges mest markante
kirkemusikkomponister.  

Trond Kverno er den komponisten ved  siden 
av Egil Hovland (1924-2014) som har 
 bidratt mest til den store kirkemusikalske 
og liturgiske fornyelsen som har skjedd i 
Norge de siste førti år. 

Trond Kverno har utallige salmer i sal-
meboken, og svært mye av den liturgiske 
 musikken er skrevet av ham. 

Foruten dette blir det seminarer i liturgisk orgel -
spill for kirkemusikere på fredag og korseminar på 
lørdag.

Når arrangørene velger Bragernes kirke som arena for denne begiven-
heten, er årsaken den store kirkemusikalske virk-

somheten vår, men også den nære forbindel-
sen mellom Trond Kverno og kantorene 

våre. Kirkemusikkmiljøet i Bragernes 
er et av de mest omfattende i sitt slag i 
Norge. 

I høymessen søndag 8. november 
kl. 11.00 dirigerer tidligere domkantor 
i Oslo, Terje Kvam, Bragernes kantori 

sammen med andre seminarsangere. 
Kvam dirigerer også en konsert med 

Bragernes kirkes solistensemble 
søndag kl. 16.00.

Trond Kverno

Terje Kvam
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EJentekoret og aspirantene på tur
På forsommeren var Jente koret i Uddevalla, Göteborg og 
Liseberg og aspirantkoret var på Jeløya og Tusenfryd.

Jentekoret deltok ved gudstjenesten i Uddevalla kyrka, og 
aspirantkoret deltok i Jeløya kirke.

Besøk av tysk kor i oktober.
I høymessen 11. oktober får kirken besøk av det tyske koret 
Emmaus Kantorei.  Koret kommer fra Willich i Nordrhein 
Westphalen ( NRW).  

Koret synger også en kort konsert rett etter at høymessen er 
ferdig. Koret ledes av Klaus-Peter Pfeifer, og akkompagnatør 
er Jens Peter Enk.  

Koret synger også evensong i kirken onsdag 14. oktober. 

Søndag 11. oktober kl 11:00 og onsdag 14. oktober kl 19:00

Fellesmiddager høsten 2015
Fellesmiddager fortsetter i menighetshuset en søndag i 
måneden kl. 14.00. Det er en enkel barnevennlig middag 
med dessert og kaffe til kr. 50,- pr. pers og maks 150,- pr 
familie.

Vi ønsker at middagene skal være et samlingspunkt for bar-
nefamilier, voksne og pensjonister. Menighetshuset er åpent 
etter gudstjenesten og frem til middagen.   
 
Vil noen bli med å lage mat eller noen barn bli med å bake 
når vi har ferske rundstykker til middagen, er det bare å 
møte opp og bli med.

Middagene er vanligvis den 3 søndagen i måneden, men 
søndagen i oktober får vi i gudstjenesten besøk av et kor fra 
Tyskland (ca 35 stykker) og de har så lyst til å møte og snak-
ke med folk fra menigheten, så de kommer også på mid-
dagen denne søndagen. Kanskje vi får en ekstra sang etter 
middagen?

Søndag 20.september kl. 14.00
Søndag 11.oktober kl. 14.00
Søndag 15.november kl. 14.00
Søndag 20.desember kl. 14.00

Påmelding innen fredagen før til oekseter@drammen.kirken.
no, sms til 450 14 438 eller telefon 32 98 91 80 (dagtid).

Har du lyst til å være med i en samtalegruppe?
Noen ganger kan det være fint å møtes i et mindre felles-
skap for å snakke om viktige temaer rundt liv og tro som 
man ikke snakker så mye om til daglig. En gruppe preget av 
gjensidig respekt og trygghet, der man kan dele, lytte, lære, 
og bli oppmuntret.

Denne høsten starter vi nye samtalegrupper i Bragernes 
menighet. En gruppe vil bestå av 6-8 deltakere pluss to lede-
re. De vil møtes i Bragernes menighetshus på ettermiddag 
eller kveldstid ca hver 14. dag. Det blir oppstart i løpet av 
oktober, og vi møtes 10-12 ganger.

Hvis du vil vite mer om samtalegrupper eller tenker at dette 
kan være noe for deg, kan du ta kontakt med Kristin Økseter 
eller diakon Edel Gervin. Påmelding før 1.oktober på e-post 
gervin@drammen.kirken.no eller til kirkekontoret, tlf. 32 98 
91 00 (9-15).

Volleyball for kvinner 60 + 
Så du Optimistene på NRK1? Nå har volleyballaget Entusi-
astene startet i Drammen. Vil du bli med?  Det er ingen krav 
om volleyballerfaring  

Tid: Tirsdager kl 20.00-21.30
Sted: Fjell skole, Lauritz Hervigsvei 20

For mer informasjon kontakt: Marit Brattum Enger,  
tlf 900 957 40

Hans Fagius (født 1951) har len-
ge vært en av Sveriges mest ak-
tive konsertorganister. Han finn 
sin grunnutdannelse hos Bengt 
Berg og hos professor Alf Linder 
ved Musikkhögskolan i Stock-
holm. Fra 1974 til 1975 fordypet 
han studiene sine hos det be-

rømte organisten og komponisten Maurice Duruflé i Paris. 

Han holder hvert år mange konserter rundt omkring i Eu-
ropa, men har også ved flere anledninger holdt konserter i 
Nord-Amerika, Australia, Korea og Japan. 

Lørdag 24. oktober kl 13:00

Svensk organist med 
 europeisk musikk
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ØKO-UKA 2015
Denne høsten arrangeres ØKO-UKA for andre gang på rad 
i Drammen. Dette skjer i uke 39 og det tilbys et mangfoldig 
og spennende program i Drammen og omegn. Bragernes 
menighet vil også i år delta med noen programposter.

DYRK BYEN - TEMAKVELD om urbane dyrknings-
prosjekter. 
Bragernes menighetshus 24.september kl. 18.00. 

Foredrag med Helene Gallis fra MAJOBO. Hun er aktuell 
med boka ”Dyrk Byen! En håndbok for urbane bønder”. 
Helene forteller om nabolagshager i Oslo, København og 
Stockholm som skaper fellesskap, integrering og gode opp-
levelser for barn og voksne. Kanskje er det dette vi trenger 
for å få en tryggere og triveligere by? Rett og slett litt flere 
bakgårdstomater, verandapoteter, sukkererter i parkene og 
bærbusker i skolegårdene? 

Fri inngang. Ingen påmelding. 
Arrangeres i samarbeid med Oikos Buskerud.

ÅPEN HAGE  
med utstilling og omvisning 
Albumhagen er en økologisk kjøkkenhage som drives av 
menigheten. Hagen er åpen hele ØKO-UKA, og det blir mu-
lighet for omvisning. I anledning FNs Internasjonale Jordår 
har vi under ØKO-UKA en utstilling om matjord. Albumhagen 
ligger mellom menighetshuset og Albumgården.

ØKO-UKA er en 
feiring av norsk 
økologisk mat 
som formidler 
både råvarer, 
kunnskap og in-
spirasjon. Uka vil 
vise fram mang-
foldet av økologisk 
landbruk og mat-
produksjon i Norge og knytte det til folks hverdag. Fylkes-
mannen i Buskerud er initiativtaker til ØKO-UKA i Drammen.

Noen å snakke med? 
Trenger du noen å snakke med? En som har tid til å lytte og 
som har taushetsplikt?

Menighetens diakon og prester er tilgjengelig for samtale. 
Diakon sitter i kirken hver tirsdag kl. 12-15, og prest hver 
torsdag kl. 12-13. Du kan også ta kontakt med Bragernes 
 menighetskontor på nr. 32 98 91 80 for avtale med en av oss. 

Kirkens SOS er en døgnåpen krisetjeneste. Her treffer du 
lyttende medmennesker som gir støtte og trøst. Du kan ringe 
anonymt, og alle medarbeidere ved Kirkens SOS har taus-
hetsplikt. Medarbeiderne er også anonyme.  
Telefonnr.: 22 40 00 40. 11

Døpte
Mai
10.  Selma Tjelle Lien (Konnerud kirke)
24.  Lava Hoel
31.  Thea Marie Holmen 

Chris Alexander Holmen 
Oline Opsal-Hersleth 
Thor William Holmen 
Lauritz Berg-Olsen

Juni
7.   Emilie Pedersen Flan 

Clara Conrado Åhlander
14.  Oliver Julius Solberg- Mjelstad 

Erik Magnus Ax 
Sander Holtan

21.  Håkon Naktstad Moen (Tanum kirke) 
Linnea Østerud Gloppestad 
James Grøndal-Eeles 
Ada Jellum Helgetveit 
Ludvik Tessem-Rogulj 
Elias Lie Andreassen (Tangen kirke) 
Marie Finnerud Holm

28.  Liana Grønvold Guttormsen 
Endre Kjernaas (Olberg kirke, Krødsherad) 
Sjur Kjernaas (Olberg kirke, Krødsherad)

19.  Matheo Johan Holm
26.  Oliver Ransem Moflag (Hurum kirke)

Vigde
Mai
15.  Renata Zilionyte og Glenn Rune Friberg
23.  Siri Bråthen og Christian Borgen Olsen 

Karianne Flagstad Moen og Lars Hogne Kaldestad
13.  Katrine Moen og Hussein Ahmad Saris
20.  Mia Vanessa Henriksen og Espen Ladislav Polanscak 

Lisbeth Sørensen og Tom Kenneth Valaas
27.  Camilla Alexandra Lillekroken Røsnæs og Lasse Rødseth 

Line Juliane Krohn Hansen og Henrik Hejll Jensen

Juli
4.   Karen Eleonore Vogt og Martin Aune Walther
25. Kari Mjaavatn Stien og Mark Saunders

«Blomster i sorgen»
Onsdag 28. oktober kl. 18-20 blir det kurs i kransbinding i 
Skoger kapell. Det er diakonene i Drammen som arrangerer 
kurset i samarbeid med Hageland Skoger.

Kurset er åpent for alle og gratis, men man betaler for 
 materialene som brukes til kransen man binder.

Det blir appell ved sokneprest Knut Ole Hol, og dessuten 
bevertning, sang og musikk.

Påmelding innen fredag 23. oktober til diakon Beate 
 Schmidt: schmidt@drammen.kirken.no eller til kirkekontoret 
tlf. 32 98 91 00 (9-15). 

Du kan også ta kontakt med Bragernes menighetskontor  
(32 98 91 80) for avtale.
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Del 3: Forbønn og nattverd

I forrige nummer av Kirkeposten så vi på orddelen av 
messen. Denne gangen er vi kommet til forbønnen og 
nattverden. Tradisjonelt har forbønnen og nattverden 
hørt sammen. Det var i den store nattverdbønnen man 
også ba for Kirken og verden. I våre messer oppleves 
nok det nok i større grad som to separate deler.

I forbønnen løfter vi Kirken og verden frem for Gud i 
takk og bønn, men også klagen har sin plass her. Vær 
ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, 
fram for Gud. Be og kall på ham med takk (Fil 4,6). I til-
lit til at Gud har omsorg for oss og hører våre bønner, 
kommer vi til han med det som ligger oss på hjer-
tet. Her er det rom for alt fra det helt nære til store 
katastrofer i verdenssammenheng.

Å be for noen er også en måte å vise omsorg på. Ved 
å løfte mennesker og situasjoner frem for Gud i bønn, 
blir vi også selv minnet på det vi ber om og utfordres til 
handling. I hver høymesse ber vi fast for menighetens 
misjonsprosjekt i Ecuador, vår vennskapsmenighet 
Great Totham i Den anglikanske kirke i England og vårt 
vennskapsbispedømme Naqada i Den koptisk-orto-
dokse kirke i Egypt. Vi løfter også frem bønnekrukken 
(som til vanlig står på sidealteret i kirken) med bønner 
som er skrevet ned av mennesker som har vært innom 
kirken. Disse bønnene leses ikke høyt i messen.

Bønnedelen avsluttes med at vi minnes de døde og 
ber for de sørgende. Av respekt for dem som er gått 
bort reiser alle seg når navnene på dem det er holdt 
gravferd for siste uke leses opp, samtidig som det ten-
nes et lys for hver enkelt. Tidligere (og fortsatt i blant 
annet Svenska kyrkan) ble dette etterfulgt av ringing 

med klokkene, for å markere at de døde nå er hjemme 
hos Gud. Til sist bes en bønn for dem som sitter igjen i 
sorg.

Nattverden er det andre av kirkens to sakramenter 
(det første er dåpen). Dette har tradisjonelt vært det 
store høydepunktet i messen. I de store tradisjonelle 
kirkesamfunnene er messen en eneste stor nattverds-
handling. Nattverdsliturgien har røtter helt tilbake til 
den tidlige kirke (allerede fra ca år 200 e. Kr. har vi 
skriftlige kilder som viser dette) og flere av leddene 
har også samme ordlyd. Nattverden forrettes (ledes) 
alltid av en ordinert prest.

Selve nattverdsliturgien hos oss innledes med offer-
toriet, der vårt takkoffer (en pengegave) samles inn i 
benkene mens vi synger en salme. I den tidlige kirke 
var det matvarer som ble samlet inn. Noe av brødet og 
vinen ble så brukt til nattverdsmåltidet, der det ble gitt 
tilbake til menigheten som Kristi kropp og blod, mens 
de øvrige matvarene ble delt ut til de fattige. Dette vi-
dereføres på mange måter også i dag, ved at pengene 
som samles inn enten brukes til menighetens utad-
rettede arbeid eller gis til organisasjoner som på ulike 
måter hjelper mennesker og lindrer nød. I bønnen over 
takkofferet fremheves det at vi gir tilbake til Gud av det 
han har gitt oss. Av ditt eget gir vi deg tilbake.

Mens takkofferet samles inn, forberedes måltidet på 
alteret. Vin og vann helles i kalken og brød (usyrede/
ugjærede oblater av mel og vann) legges på disken. 
Brødet og vinen kan også bæres frem fra et bord nede 
i midtgangen, for å tydeliggjøre sammenhengen med 
de andre gavene som samles inn under takkofferet (se 
over).

Først messes prefasjonsdialogen (Herren være med 
dere! Og med deg være Herren!) vekselvis mellom prest 
og menighet. Deretter følger prefasjonen/innleden-
de lovprisning, som kan variere i ordlyd etter hvor vi 
befinner oss i kirkeåret. Denne går så over i Sanctus 
(Hellig! Hellig! Hellig!), der vi – sammen med englene, 
serafene, kjerubene og alle de hellige –  får istemme 
lovsangen rundt Guds trone i himmelen (Jes 6 og Åpb 
4,8) og hyller ham som kommer til oss (Velsignet være 
han som kommer i Herrens navn. Hosianna i det høyes-
te). Slik folket hyllet Jesus da han red inn i Jerusalem 
(Matt 21,1-11), hyller vi ham når han nå kommer til oss 
i brød og vin. 

Deretter fortsetter lovprisningen av den treenige 
Gud, der vi takker og priser ham for hans frelsende Lystenning under bønnen.
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handlinger opp gjennom historien. Det som begynner 
allerede i Det gamle testamentes beretninger (rednin-
gen fra storflommen, utferden fra Egypt osv.) og som 
når sin fullendelse ved Jesu Kristi død og oppstandel-
se. Så følger epiklesen – påkallelsen av Den hellige 
Ånd over brødet og vinen og menigheten.

Nå følger verba/innstiftelsesordene, der Jesu ord 
fra det siste måltid sammen med sine disipler skjær-
torsdag gjentas (Matt 26, 26-28; Mark 14, 22-24; Luk 
22, 19-20; 1.Kor 11, 23-25). Her konsekreres/innvies 
brødet og vinen, slik at det samtidig blir Kristi kropp og 
blod, som alle døpte får motta under utdelingen sene-
re. Samtidig er innstiftelsesordene en påminnelse om 
de løfter som er gitt oss: Dette er min kropp som gis for 
dere. Dette er mitt blod, som utøses for dere så syndene 
blir tilgitt.

Kalken og brødet løftes høyt og presten messer: Stort 
er troens mysterium! Som en påminnelse om at uan-
sett hvor mye vi leser og lærer om nattverden, kommer 
vi aldri til den hele og fulle forståelse av den. Den er 
og forblir til syvende og sist et mysterium. Menigheten 
svarer med bekjennelsen: Kristus døde. Kristus sto opp. 
Kristus skal komme igjen. Og presten fortsetter: Ham 
være ære for kjærligheten som er sterkere enn døden. Vi 
får bøye oss i undring og tilbedelse for Jesus Kristus, 
reelt og konkret til stede i brødet og vinen. I artikkel X 
i Den augsburgske bekjennelse (som er en del av vår 
kirkes læregrunnlag) leser vi følgende: «Om Herrens 
nattverd lærer de at Kristi legeme og blod i sannhet 
er til stede og blir utdelt til dem som er med og eter 
i Herrens nattverd. Og de misliker dem som lærer 
annerledes.»

Så ber vi sammen Herrens bønn. I Bragernes kirke 
synger vi normalt Herrens bønn og bruker den nye 
formen (Vår Far i himmelen… Fra den nyeste bibelover-
settelsen). Deretter kommer fredshilsenen, der prest 
og menighet hilser hverandre med Guds fred. Vanligvis 
etterfølges dette av at man gir de som står rundt seg et 
håndtrykk og ønsker «Guds fred». Dette er et uttrykk 
for fellesskap og en vilje til å leve i fred og forsoning 
med hverandre.

Vi synger så Agnus Dei/Du Guds Lam, som bygger på 
Joh 1,29, der døperen Johannes peker på Jesus og sier 
«Se, Guds Lam, som bærer bort verdens synd.» Agnus 
Dei synges som en hyllest til Kristus som er det offer-
lam som døde for verdens synd en gang for alle og som 
nå er tilstede i brød og vin. Vi bruker presens (nåtids-
form) – Du Guds Lam som bærer verdens synder – for å 
understreke et Jesu offer på korset nå er nærværende 
i nattverdshandlingen. I messen oppheves tid og rom, 
og Guds frelsende handlinger blir nærværende her og 
nå: inkarnasjonen (Jesu fødsel), Jesu offerdød og hans 
oppstandelse. Derfor kneler også presten ned for Kris-
tus i brødet og vinen under Agnus Dei. Ideelt sett skulle 
det også vært mulighet for de i menigheten som selv 
ønsker det å kunne knele ned i benkene.

Så kommer selve utdelingen. I Bragernes kirke er ho-
vedregelen at nattverden deles ut ved intinksjon. Det 
betyr at du kommer frem og får en oblat som du selv 
dypper i vinen, før du spiser og går tilbake på plass. 
For dem som ønsker er det også mulig å knele ned på 
alterringen eller tenne et lys etter at de har mottatt 
sakramentet. Ved en del messer har vi også altergang. 
Da kommer du frem, tar med et beger og kneler ned på 
alterringen, der du får en oblat i hånden og vin i bege-
ret. Den norske kirke har et åpent nattverdbord, dvs. at 
alle døpte – uavhengig av kirkesamfunn - er velkom-
men til å motta nattverden. Også barn er velkommen til 
nattverd. Små barn følges av en voksen. De aller min-
ste barna, som evt. ikke skal ha nattverd, blir velsignet 
når de kommer frem. Også voksne som ikke ønsker å 
motta sakramentet kan komme frem og bli velsignet. 
Dette markerer man ved å legge høyre hånd på venstre 
skulder når man kommer frem til de som deler ut.

Når utdelingen er ferdig fremsier presten tilsigelses-
ordene, som på mange måter oppsummerer hva som 
skjer i nattverden: «Den korsfestede og oppstandne Je-
sus Kristus har nå gitt oss sitt hellige legeme og blod som 
han gav til soning for alle våre synder. Han styrke oss og 
holde oss oppe i en sann tro til det evige liv.»

Nattverden avsluttes så med en takkebønn, der vi tak-
ker for den gaven vi har fått i nattverdens sakrament 
og ber Gud gi oss kjærlighet til å leve ut nattverden i 
nestekjærlighet for våre medmennesker. Alteret dek-
kes av, og etter messen oppbevares de konsekrerte 
oblatene som er blitt til overs i en egen forgylt behol-
der, mens vinen enten helles ut eller drikkes opp. Dette 
gjøres av respekt for nattverdens innhold.

I neste nummer av Kirkeposten ser vi nærmere på sis-
te del av messen: Sendelsen.

Per Erik K. Brodal 
kapellan

Nattverdsutdeling i Bragernes kirke.
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Menighetsstaben

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

Sokneprest 
LARS H. SKAGESTAD
skagestad@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 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
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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



 Åpen kirke. Kom innom!
 Bragernes kirke er åpen fem dager i uken. 
  
 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

Ungdomskoret  
besøkte Sveits
Fra 20. til 23. juni var ungdomskoret på tur til Sveits. 
22 ungdommer og 6 voksne reiste avgårde lørdag et-
termiddag og ankom Zürich sent på kvelden. Søndag 
morgen sang jentene på en gudstjeneste i Enge Kirche 
i Zürich. Her fikk vi oppleve en litt annerledes guds-
tjenesteform med mange vakre sanger fra jentene og 
endel tekstlesninger. 

Rett etter gudstjenesten tok vi buss til Meilen Kirche 
hvor det var tid for en øvelse og lunsj før neste kon-
sert. Det var mange tilhørere, blant annet en tidligere 
korsanger, og alle var strålende fornøyde med opple-
velsen jentene hadde gitt dem.

Neste morgen reiste vi til Basel, og alle fikk noen timer 
til shopping og lunsj. På ettermiddagen sang jentene 
i  den vakre Peterskirche med atter et veldig fornøyd 
publikum. 

For meg, som tidligere korjente, er det morsomt å se 
hvordan alle ungdommene utvikler et bedre samhold 
på disse turene. I tillegg er det ingen tvil om at det gir 
store musikalske opplevelser både for jentene og tilhø-
rere. Å få synge i veldig ulike og vakre kirkerom gir en 
ny opplevelse hver gang, og de får mulighet til å jobbe 
seg godt sammen med flere konserter så tett på hver-
andre. 

Den siste formiddagen tilbrakte vi i Zürich med sight-
seeing, sjokoladespising og shopping. Det  var en gjeng 
slitne, men smilende og litt rikere ungdommer og 
voksne som landet på Gardermoen tirsdag kveld. 

Jannicke Døvre, menighetsrådsleder i Bragernes, 
 korsanger og gruppeleder på turen.

Guttekoret i Island
Fredag før St. Hans dro guttekoret på semesteravslut-
ningstur til Island. Et nesten fulltallig kor og svært 
mange foreldre/foresatte var med på turen. 

Første punkt på programmet var bading i den Blå La-
gunen før koret senere på dagen installerte seg på ho-
tell Örkin i Reykjavik. Senere på dagen var det øveøkt i 
Laugarneskirkja. 

Lørdagen ble i sin helhet viet den store rundturen der 
guttene fikk se Thingvellir, oppleve Geysir og se den 
fantastiske Gullfoss. I det fjerne kunne koret se vulka-
nen Hekla i det imponerende landskapet. 

Søndag sang guttene i den store katedralen Hallgrim-
skirkja. Dette er en kjempestor kirke reist i vår tid. 
Guttene gjorde en flott innsats i en stor høymesse, 
liturgisk sett ikke så ulik det vi er vant til i Bragernes. 
Per Kristian Skalstad, fiolinist og dirigent, var med på 
turen som far til en av guttene, og han bidro aktivt med 
fiolinspill sammen med koret. Organist Eivind Berg og 
sangpedagog Helge Harila var også med. 

Søndag kveld sang guttene en vakker evensong i den 
mye mindre Laugarneskirkja. 

Koret ble svært godt tatt imot av de to menighetene vi 
besøkte, og vi møtte den gjestfriheten islendingene er 
kjent for. Og ikke minst: Været var strålende alle dage-
ne. Island i sol er fantastisk. 

Jørn Fevang

Bragernes kirkes Guttekor, Jentekor, Aspirantkor, 
Ungdomskor (jenter), Minores og kantori

ønsker velkommen til nytt semester!

Mange spennende prosjekter i 2015 / 2016.
Ta kontakt med Jørn og Beate Fevang.  

Øvingstider, telefonnr. og epost på side 15


