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Går du forbi eller kommer du innom? 
Kirken er åpen fra 12-18 fem dager i uken. 

I desember er det Adventsfestival med mange konserter. 

Du er alltid velkommen!  



Adventstanker  fra prost Kjell Ivar Berger

GRATIS (H)JULSKIFT
Det skjer noe rart i hodet på oss når kalenderen skri
ver advent, jul og romjul, Juletrefester og nyttårsfester. 
Selv de verste grinebitere kan koste på seg et smil. 
Helt gratis. Humøret skifter til jul.

Adventstid og jul viser at de fleste av oss er i besittelse 
av en egenskap som kalles «endringskompetanse». 
Den blir etterspurt i stillingsintervju. Om man har end
ringskompetanse. Og jeg påstår altså at de fleste har 
det. Selv på fritida.

Jeg har registrert følgende: Jeg kan være både drittsekk 
og engel. Avhengig av hvem jeg er sammen med og hvor 
jeg befinner meg. Jeg blir provosert av noen og liker an
dre. Jeg oppfører meg forskjellig på ulike arenaer. Dags
form og humør svinger som en god vestlandsvei. Noen 
får fram det beste i meg, andre det verste.

Men når jula siger innpå oss, da smiler de fleste. I det 
minste utenpå. Selv når lønnskontoen krymper ned mot 
kredittnivå og travelheten spiser opp tida mi, kan jeg 
koste på meg nikk og smil til fremmede på bussen, i kas
sakøen på Kiwi eller Meny, gratis som det er. Jeg vet at 
andre liker meg best når jeg smiler. Sannheten er at jeg 
også liker meg selv best når jeg smiler og vender godsi
da til. Å gå rundt som grinebiter, er en slitsom affære.

Alle har ei godside. Noen gjemmer den bort. Men den 
fortjener å komme fram, for den bidrar til å forandre 
tilværelsen. For deg. For andre. Den er så verdifull 
at den bør ikke pakkes ned når juletrærne ribbes og 
januarkulden kryper ut av krokene. Det er da godsida 
trengs, mer enn noe annet.  

Det heter at jula varer helt til påske. Gleden kan vare 
enda lenger. Gleden og mine gode sider er til disposi
sjon hele året. Så slipper jeg å skifte til jul.

Kjell Ivar Berger etterfulgte i oktober Øystein Magelssen som prost for Den 
norske kirkes åtte menigheter i Drammen.

Lyst på en liten jobb?
Kirkeposten kommer fire ganger i året, og hver gang bringer 
de rundt førti i budkorpset vårt bladet ut  til nær sagt alle 

husstander på Bragernes. Bydelen er oppdelt i roder, og 
noen ganger er det behov for nye folk til noen av rodene. Slik 
har det forresten vært fra tid til annen helt fra Kirkepostens 
tidligste forgjenger, «Menighedsblad for Bragernæs» i  1911 

– etter bare noen få års virksomhet – måtte tryk
ke en anmodning om hjelp til distribusjonen. 
 
Har du tid og lyst til å ta ansvaret for en rode, ber 
vi deg ta helt uforpliktende kontakt med menig
hetskontoret for mer informasjon. 

Telefon 32 98 91 80 (mandag til torsdag 10:00 – 
13:00) eller epost til moen@drammen.kirken.no 

Frivillige sørger for at bladet blir delt ut. Som det fremgår, var 
det også i 1911 behov for å rekruttere nye krefter.

Ny ordning for blomsterhilsen til jul
I mange år har menigheten delt ut blomster til gamle og syke før jul. Dette er en fin måte å vise omsorg på. Gjennom denne 
tradisjonen blir mange mennesker oppmuntret, og det oppstår gode møter mellom medmennesker. Det er likevel noen ut
fordringer knyttet til denne praksisen. Hvem skal få blomster? Hvem er menighetens syke og gamle? Det blir en skjønnsba
sert vurdering og et ganske tilfeldig utvalg av mennesker som får blomster. Det er vanskelig å komme frem til en rettferdig 
ordning.
 Nå endrer vi på denne praksisen. Denne høsten gir vi i stedet blomster til alle i menigheten som har mistet ektefelle eller 
barn i løpet av det siste året. Den første julen uten ektefellen eller barnet kan være veldig tung. Å gi en oppmuntring til nett
opp disse menneskene er veldig meningsfylt og diakonalt. Det blir også lettere å vite hvem man skal gi til.

Diakon Edel Merete Gervin 
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J U L E B E T R A K T N I N G   A V  B I S K O P  P E R  A R N E  D A H L

Jul, GJESTFRIHETENS HØYTID

«Det var ikke rom for dem i herberget», leste jeg jul-
aften i Åmot kirke, og ble avbrutt av en guttepjokk: 
«Sånn kan det ikke værra!». 

Etter Jesu fødsel skal det være husrom for alle! 
Som om englene tegnet med lysende skrift på 
himmelen: Gjestfriheten er kommet til jord. 
Det handler om gjestfrihet som en udiskutabel 
menneskelig verdi. Det handler om frihet for gjes
ten til å være menneske. I Hebreerbrevet får vi 
utfordringen i klartekst: ”Glem ikke å være gjest
frie, for på den måten har noen, uten å vite det, 
hatt engler som gjester”. Peter sier det kortere og 
svært tydelig: ”Vær gjestfrie mot hverandre uten å 
klage”. Og når Jesus skal forklare hva som betyr 
noe i livet, roser han dem som tar imot de frem
mede: ”Jeg var fremmed og dere tok imot meg”. 
Dette sa han som selv opplevde å ikke bli tatt imot 
som lite barn i en familie på flukt: « Han kom til 
sine egne, men hans egne tok ikke imot ham». 
Gjestfrihet er et stort ord som altfor ofte får et lite 
innhold. «Sånn kan det ikke værra!» 

Året 2015 vært en stor utfordring til vår del av ver
den. Anført av Tysklands leder, Angela Merkel, er 
det tegn til en ny gjestfrihet hvor vi slutter å telle 
antall flyktninger, men isteden takker for livet og 
tror at der det er hjerterom er det også husrom. 
 Dypest sett er vi alle flyktninger i verden, gjester 
som er avhengige av andre menneskers godhet og 
evne til å inkludere i et fellesskap. Derfor er gjest
frihet verdens håp. Vi blir sterke av å elske og svake 
av å forakte og neglisjere. Vi blir sterke av å være 
gjestfrie, og svake av å være snerpete, kalde og av
målte. Bildet «gjestebud» av Liv Benedicte Nielsen 
som illustrerer denne julebetraktningen sprenger da 
også aldeles rammen for våre tanker om fellesskap 
og hvor mange vi synes vi har plass til rundt bordet. 
Her er ikke bare 12 menn, men mer enn 30 mennes
ker; unge, gamle, kvinner og menn, og det bugner 
av gode gaver i et fargerikt fellesskap. Noe flottere 
bilde på hva Jesu Jul er, kan vi knapt tenke oss.

Adventstiden er ikke de lystige hjerters høytid, 
men tiden for lysets komme og lysets kraft. Bak 
det grønne og glitrende kan det være kaldt og 
guffent. Bak det grønne og glitrende kan det være 
taust og utrygt med skjulte tragedier for store og 
små. Julen er Guds håndtrykk til oss, ikke med 
løfte om fravær av sorger, men om nærvær i alt. 
Han tilbyr frihet til sine gjester. «I min fars hus 
er det mange rom», sa Jesus. «Var det ikke slik, 
hadde jeg sagt dere det». Ferdig snakka! 

Advent og jul er tiden da vi feirer den minste som 
kom til verden med den største kraften. 600 år før 
Jesu komme fikk de sin adventshilsen fra profeten 
Jesaja: ”Det folk som vandrer i mørket får se et 
stort lys; over dem som bor i skyggelandet stråler 
lyset fram. For et barn er oss født, en sønn er oss 
gitt». Denne julen har vi en sjelden anledning til å 
vise at Jesus har vokst ut av krybben og inn i våre 
hjerter. Evangeliet er i en sum gjestfrihet. Fra å 
møte andre som fiende, kan vi bli noens frende og 
vise at det igjen er blitt plass i «herberget». 
Sånn skal det værra! 

Velsignet jul!

Bildet «gjestebud» av Liv Benedicte Nielsen sprenger rammen for våre tanker 
om fellesskap, sier biskop Per Arne Dahl.
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Det nye menighetsrådet tar fatt
Onsdag  4. november tok det 
nyvalgte menighetsrådet over, 
og det skal lede Bragernes 
 menighet frem til høsten 2019. 

Morten Løberg Strand ble valgt 
til leder, Bjørg Juriks til nest
leder, Heidi Låker til sekretær 
og Elin Stubberud til represen
tant i Fellesrådet. Øvrige valg til 
blant annet komiteer og utvalg 
vil bli foretatt på et senere møte.

Noen av det nye rådets faste 
medlemmer og varamedlem
mer var forhindret fra å delta på 
 møtet. 

Syv kvinner og tre menn
Det er både velkjente og nye 
ansikter i menigshetsrådet som 
ble valgt 14. september for tiden 
frem til høsten 2019.  
Antall stemmer i soknet: 1362 
(hvorav 1107 stemte ved menig
hetsrådsvalget og 1182 ved bi
spedømmerådsvalget). Kandida
tene til menighetsrådet ble valgt 
inn i denne rekkefølgen:

 
Faste medlemmer:
1. Morten Løberg Strand
2. Therese Thorne
3. Elin Stubberud
4. Tina Fagerhus Brodal
5. Kristin Økseter
6. Heidi Hagen Låker
7. Hannah Agnethe Pold
8. Bjørg Juriks
9.  Stian Holger Koppergård 

 Riise
10. Glenn Agung Hole

Varamedlemmer:
11. Tove Schultzen Gjerdsø
12. Maria E.  Abarzua  Holtheuer
13. Lars Christian Nordvik Berg
14. Espen Sæther Alm
15.  Patrick Antony Løver 

 Williamson 

Deltagerne på det nye menighetsrådets første møte var (f.v.) Espen Sæther Alm, Tove Schultzen Gjerdsø, Kristin Økseter, Therese Thorne, Lars Skagestad 
(sokneprest), Heidi Låker (sekretær), Elin Stubberud (representant i Fellesrådet), Morten Løberg Strand (leder), Bjørg Juriks (nestleder).

Skal samarbeide tett de kommende fire årene: 
Sokneprest Lars Skagestad er ganske ny i 
Bragernes, men har solid erfaring fra fem andre 
menighetsråd.  Den nye menighetslederen, Morten 
Løberg Strand, har mye erfaring fra Bragernes, der 
han har vært med i menighetens virksomhet siden 
han var elleve år.

STOR TAKK
En stor takk til Menighetsrådet i 
Bragernes som nå har mønstret av.  
Noen har sittet i 4 år – andre har 
sittet i flere perioder.

Det er mange møter og mange sa
ker, høringer og uttalelser, små og 
store utfordringer, flere kirkekaffer, 
avslutninger og innsettelser i løpet 
av en menighetsrådsperiode. Dere 
har engasjert dere i gudstjenesteliv, 
kirkemusikk, diakoni, trosopplæ
ring og mange andre saker.  Noen 
ganger har dere høstet storm, an
dre ganger applaus!

Takk for trofast og iherdig tjeneste!  
Og godt samarbeid med stab og an
dre frivillige medarbeidere.

Vi håper at dere fortsatt ønsker å 
være en aktiv del av menigheten 
vår! Må Gud velsigne livet videre!

Lars Skagestad, sokneprest i Bragernes
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E T  B A R N  E R  FØ DT  I  Ø S T - K O N G O :

Gi trygghet til jul!

Voldtektsofferet Maria og den farløse sønnen Victor i Øst-Kongo trenger hjelp til å få et 
bedre liv.  (Foto: Kristin Morseth/Kirkens Nødhjelp)

Lille Victor er bar-
net til en navnløs 
voldtektsmann og 
tenåringen Maria, 
som har overlevd 
det unevnelige. Han 
er et barn født i 
smerte og i kjærlig-
het. Denne julen kan 
du være med å gi en 
ny start til barn som 
Victor og mødre som 
Maria, sammen med 
menigheten din og 
Kirkens Nødhjelp.

–Når jeg ser på Victor, prøver jeg å tenke på frem
tiden, og ikke på hva jeg har opplevd. Jeg elsker 
ham, sier Maria (19). Hun bor fortsatt sammen 
med sønnen på rehabiliteringssenteret Dorcas 
hus, hvor overlevende etter krigsvoldtekter får 
trygghet, traumebehandling og støtte til å utvikle 
sitt eget levebrød. Senteret ligger vegg i vegg med 
Panzisykehuset, der Maria er ett av 50 000 vold
tektsofre som har fått livreddende behandling av 
den fredsprisnominerte kirurgen Denis Mukwege 
og hans team.

Voldtekt som taktikk
I den vedvarende konflikten i ØstKongo brukes 
brutale voldtekter taktisk for å rive i stykker fami
lier og lokalsamfunn. Krigen handler om kontroll 
over råvarer og rivalisering mellom ulike etniske 
grupper. Overgriperne har ofte vært soldater si

den barndommen, 
og ofrene får store 
fysiske og psykiske 
skader. Maria er en 
av mange som også 
får barn som resul
tat av voldtektene: 
–Jeg vil ikke at mine 
barn skal oppleve 
all volden jeg har 
opplevd. Det vil øde
legge dem så veldig, 
sier Maria.

Gi trygghet til jul!
Kirkens Nødhjelp jobber med dem som er skadet, 
med dem som skader andre og med dem som 
med livet som innsats vil forebygge vold og skape 
trygghet i ØstKongo. De siste tre årene har Kir
kens Nødhjelp gitt flere tusen overlevende etter 
voldtekter traumebehandling, skolegang og ar
beidstrening i trygge omgivelser. 

–Dette arbeidet kan du delta i! For det er heldigvis 
mulig å komme på beina igjen etter ødeleggen
de vold. Og volden kan stoppes. Takk for at du er 
med å gi trygghet til jul, sier generalsekretær 
AnneMarie Helland i Kirkens Nødhjelp. Selv har 
Maria en oppfordring til oss: 

–Be for oss og vårt land så voldtekt og vold stop
per! 

Panzi-sykehuset ble opprettet av Dr. Denis Mukwege i 1999. Det var ment som et sykehus for fødende kvin
ner, men ble et voldtektsmottak som måtte spesialisere seg på kirurgiske operasjoner for å redde kvinner 
og jenter med ødelagte underliv etter krigsvoldtekter. Det har gitt livreddende behandling til mer enn 50 000 
voldtektsofre.

Dorcas hus er et rehabiliteringssenter i tilknytning til Panzisykehuset. Her får kvinnene traumebehandling, 
opplæring og støtte i hverandre for å kunne klare å leve igjen og ha egen inntekt.  I tillegg driver senteret 
forskning og forebyggende arbeid som spesielt retter seg mot menn. 

Kirkens Nødhjelp er norske menigheters egen diakonale organisasjon, og har jobbet i ØstKongo i 25 år, 
etter å ha støttet diakonalt arbeid i landet siden 70tallet. Bare de siste tre årene har 2 541 overlevende et
ter voldtekter fått traumebehandling, skolegang og arbeidstrening i trygge omgivelser som resultat av dette 
arbeidet.  I tillegg fokuserer Kirkens Nødhjelp på fred og forsoning, forebygging av kjønnsbasert vold og på å 
sikre rent vann og trygge sanitærforhold til folk som er fordrevet på grunn av konfliktene. 



Brobygging i Albumhagen
Flyktningesituasjonen gjør at det også i Drammen 
blir stadig flere som har lyst til å lære mer om byen 
og samfunnet de er blitt del av. I høst tok diakon Edel 
Gervin imot en gruppe som hadde erfaring med dyr
king fra hjemlandene sine og gjerne ville besøke den 
frodige Albumhagen. Her er Edels oppsummering av 
besøket:
 
Deltagerne i gruppen kom fra mange forskjellige land, 
blant annet Eritrea, Etiopia, Sierra Leone og Pakistan. 
Der deltar de på et dyrkekurs i regi av Introduksjons
senteret og ledet av Brede Holst, som for øvrig er leder 
av Konnerud Hagelag, og som vi også samarbeider 
med. 

Som et ledd i dyrkekurset drar de ut på ekskursjon i 
noen hager, blant annet vår. Her fikk de omvisning og 
muligheten til å prøve seg på litt praktisk arbeid. De 
var med på innhøsting av squash, agurker, tomater og 
urter. De pinserte tomatplanter, luket ugress og tynnet 
i reddikrekkene. 

Etterpå spiste de lunsj i Café Album og ble begeistret 
over å se igjen agurken, tomatene og persillen de had
de høstet som garnityr på rundstykkene. Her ble de 
også kjent med nye mennesker og en hyggelig kafé de 
kan benytte seg av.
 

Diakon Edel Gervin (midt i bildet) ser Albumhagen som en arena for 
brobygging.

Vi gjorde det samme i fjor også, og jeg synes dette er 
en fin måte å bruke hagen på. Mange innvandrere har 
erfaring med dyrking fra hjemlandet sitt, og her kan vi 
møtes på like fot og lære av hverandre. De kan fortelle 
meg hva de bruker de forskjellige urtene til, hva 
plantene heter på deres språk og lære meg hvordan 
jeg ser at maisen er moden. Her kan vi bli kjent og 
knytte bånd. Da er det ikke lenger bare en hage, men 
en arena for brobygging, norskopplæring, integrering 
og mestring. 

Diakon Edel Gervin

Klimafestivalen § 112 Drammen
I januar arrangeres den landsomfattende Klimafesti-
valen § 112 for andre gang. Dette er Norges største 
klimamarkering. Bli med og sett klima på dagsorden!

I tiden 16.–24. januar 2016 vil det skje mye spennende 
i Drammen! Et mylder av arrangementer som har ett 
felles mål: Å skape engasjement for klimasituasjonen. 
Det blir konserter, klimagudstjenester, byttefest, fore

drag, klimakafé, forfatterbesøk på biblioteket, barne 
og familiedag på Union, klokkespillkonsert, filmvisning 
og ungdomsarrangement.

Initiativet til festivalen springer ut fra Norsk Klimanett
verk, og festivalen gjøres mulig av frivillige mennesker 
i hele landet. Målet med festivalen er å skape enga
sjement for nødvendig klimahandling og minne om at 
retten til et sunt miljø for oss og våre etterkommere er 
nedfelt i Grunnlovens paragraf 112.

For mer informasjon om programmet, se www.klima
festivalen112.no, lik Klimavalgalliansen Drammen og 
Omegn på Facebook og følg med i media.

Det blir klokkespillkonsert under Klimafestivalen i januar.  Bildet er 
tatt under Klimafestivalen 2015, da tilhørerne til konserten fikk et 
skikkelig snøvær i tillegg til musikken.
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Solister Tone Bråten, Ann Carolyn 
Schlüter, Vidar Hellkås og Halvor 
 Melien. Dir. Jørn Fevang.  
Bill. kr. 300, Barn under 12 år kr. 100,

Desember
Tirsdag 1. desember 
12:00 Hverdagsmesse. Nattverd. Orgel
musikk

19:00 Konsert. Kirkens bymisjon på 
verdens Aidsdag. Drammen Internatio
nale Gospel Choir, Ole Paus, Silya m fl. 
Fri entré

Onsdag 2. desember 
08:15 Morgenbønn

21:00 St. Laurentius katolske kirke. 
Tidebønn før natten. Medl. Bragernes 
Kantori

Torsdag 3. desember 
12:00 Middagsbønn

19:00 Konsert med Marinemusikken. 
Margareta Bengtson, solist. Andreas 
Hansson, dirigent, Bill. ordinær kr.200,, 
barn kr. 100, eks avg. via  
www.ticketcom.no og ved inng. 

19:00 Fjell kirke: Konsert med « Ma
mas Garden» Billetter: kr. 200,

Fredag 4. desember 
19:00 Akustisk jul. Konsert Eli Kristin 
Hanssveen. Bill. kr. 350, eks. avg. via 
billettservice.no og ved inng.

Lørdag 5. desember
13:00 Orgelkonsert med Olivier Mes
siaens  mesterverk: «Ni meditasjoner 
over Jesu fødsel» ,«La Nativité du 
Seigneur». Anders Eidsten Dahl, orgel. 
Tekstmeditasjoner ved Per Erik Brodal. 
Fri entré. 
 
17:00 Konsert Drammen symfonior
kester og Sølvguttene. Fredrik Otter
stad, dir. Bill. kr. 350, via 
billettservice.no og ved inng. 

Henvendelser og spørsmål kan ret-
tes til tlf 32 98 91 00 eller 32 98 91 80 
eller adventsfestivalen@drammen.
kirken.no 

Bestilling på Posten der dette er an-
gitt: 815 33 133. www.billettservice.no 
www.adventsfestivalen.no 

November 
Lørdag 28. november 
10:30 – 15:00 Julemarked i Bragernes 
menighetshus. Åpne dører fra kl. 10:30

Søndag 29. november 
11:00 Du åpner døren for ditt rikes 
komme. Høymesse ved inngangen til 
nytt kirkeår! Kapellan Per Erik Brodal, 
kantor Anders E. Dahl og kantor Jørn 
Fevang. G. Ph. Telemanns kantate: 
«Erwachet zum Kriegen» framføres av 
Daniel Sæther, kontratenor, Caroline E. 
Dahl, blokkfløyter og Anne Stine Dahl, 
barokkcello. 

19:00 Adventsfestivalens åpningskon
sert. Festivalen åpnes av prost Kjell 
Ivar Berger. G. F. Händel: Messias. Bra
gernes kantori, Bragernes kirkes ung
domskor, Bragernes kirkes guttekors 
herrestemmer, sammensatt orkester. 

Søndag 6. desember
11:00 «Det alle søker er en nådig nes
te». Høymesse på menneskerettighets
søndagen. 
Konfirmanter deltar. Kapellan Per Erik 
Brodal, kantor Beate Strømme Fevang 
og kantor Jørn Fevang.

14:00 Den meditative timen. Morten 
Golimo, klavér

17:00 Lysmesse. Bragernes kirkes 
minores og jente og gutteaspirantkor.  
Syngespillet Til Betlehem av kantor 
Jørn Fevang. Fri entré. 

19:00 Konsert med Drammens dame
kor – 75 år. Fri entré

Tirsdag 8. desember
12:00 Hverdagsmesse. Nattverd. Or
gelmusikk

18:30 Ørkenmesse etter koptisk tradi
sjon. Nattverd. Røkelse. Innrøkning  
kl. 18.00.

Onsdag 9. desember
08:15 Morgenbønn

18:30 “O´Helga Natt”. Konsert med 
Hanne Krogh & Tre Tenorer: Thomas 
Ruud, Marius Roth Christensen og Jan 
Erik Filan. Kammerkoret Apollon. Bill. 
kr. 445, inkl. avg. via billettservice.no 
og ved inng. 
   
21:00 St. Laurentius katolske kirke: 
Tidebønn før natten. Medl. Bragernes 
Kantori

Torsdag 10. desember 
12:00 Middagsbønn 

19:30 Konsert. Bragernes kirkes jen
tekor, guttekor og ungdomskor. Kantor 
Beate Strømme Fevang og kantor Jørn 
Fevang, dir. kantor Anders E. Dahl, 
 orgel. Ingvill Hafskjold, klarinett.   Bill. 
kr. 100, ved inng. 

AKTIVITETSKALENDER
28. november 2015 – 28. februar 2016

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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▼
Julemarked

Bragernes Menighetshus

Bragernes
menighet
bragerneskirke.no

Korsang:
Kl. 11.30:    Sang av Aspirantkoret
Kl. 13.30:    Sang av Jentekoret
Kl. 14.00:    Sang av Guttekoret

- Kafeteria
- Juleverksted for barn
- Bruktmarked
- Boksalg

- Tombola
- Utlodning
- Kaker
- Håndarbeid

Lørdag 28. november kl. 10.30 - 15.00

Velkommen til

en hyggelig start

på adventstiden
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Fredag 11. desember 
11-14: Café Album: Julemiddag. Besøk 
av sokneprest Lars Skagestad

19:00 Konsert Filadelfia hornorkester. 
Bill. kr. 120, ved inng. 
 
Søndag 13. desember 
11:00 «Inn i vårt mørke hus». Familie
messe på Luciadagen. Lys våkenbarn 
deltar.  Sokneprest Lars Skagestad, 
kantor Anders E. Dahl

17:00 Konsert Stille Natt. Tor Endre
sen, Rune Larsen, Marian Aas Hansen, 
Maria Hakaas Mittet, Alexander Rybak. 
Bill. kr. 412, inkl. avgift via Billettser
vice, Narvesen, 7Eleven og ved inn
gangen. 

Mandag 14. desember 
19:00 Konsert St Hallvard Videregåen
de skole. Bill. kr. 150, (voksen) 100, 
(student) barn under 12 år fri entré

Tirsdag 15. desember 
12:00 Hverdagsmesse. Nattverd. Orgel
musikk

19:00 Christmas Carol Service. Prest 
Brian Russell og organist John Chap
man. Fri entré

Onsdag 16. desember
08:15 Morgenbønn 

11:00 Barnehagegudstjeneste

18:00 Konsert med Rein Alexander, 
Christine Gulbrandsen og Mads Bel
den. Bill. kr. 425, inkl. avgift via billett
service.no 

19:00 Fjell kirke: Konsert med Jernba
nens Musikkorps Drammen. Fri entré

21:00 St. Laurentius katolske kirke: 
Tidebønn før natten. Medl. Bragernes 
Kantori

Torsdag 17. desember
10:00 Skolegudstjeneste Øren skole 

12:00 Middagsbønn  

13:00 Skolegudstjeneste Børresen 
ungdomsskole 

20:45 Evensong etter anglikansk tra
disjon.  Bragernes kirkes ungdomskor. 
Kantor Anders E. Dahl, orgel, kantor 
Beate Strømme Fevang, dir. Fri entré 

Fredag 18. desember
09:00 Bragernes skole

Søndag 20. desember 
11:00 Høymesse med ni lesninger. 
Medlemmer av Bragernes kantori.  

Prost Kjell Ivar Berger, kantor Jørn 
Fevang.

18:00 Megabandet. Bill kr. 150, ved 
inng.

Mandag 21. desember 
17:30 Julenatt med Trine Rein, Gaute 
Ormåsen og Christian Ingebretsen. Bill. 
kr.375, inkl .avg. via
billettservice.no

Tirsdag 22. desember
12:00 Hverdagsmesse. Nattverd. Orgel
musikk 

18:00 Helene Bøksles Jul. Bill. kr. 395, 
inkl. avgift via billettservice.no og ved 
inng. Ledsager fri entré med 
gyldig ledsagerbevis

Onsdag 23. desember
08:15 Morgenbønn

23:00 «O, Sanctissima!» Midnatts
konsert. Julen synges inn. Bragernes 
kirkes solistensemble. Birgitte Stær
nes, fiolin, kantor Anders E. Dahl orgel, 
kantor Jørn Fevang, dir. Bill kr. 200, 
ved inng. Studentbevis kr. 50,

Fredag 24 desember. Julaften
13:45 Julaftensgudstjeneste. Kapellan 
Per Erik K. Brodal og kantor Anders 
Eidsten Dahl. Magnus Aannestad 
Oseth, trompet. Bragernes kirkes Jen
teaspirantkor.

15:00 Julaftensgudstjeneste. Prost 
Kjell Ivar Berger og kantor Anders 
Eidsten Dahl. Magnus Aannestad 
Oseth, trompet. Bragernes kirkes gut
teaspirantkor og guttekor. 

16:15 Julaftensgudstjeneste. Sokne
prest Lars Skagestad og kantor An
ders Eidsten Dahl. Magnus Aannestad 
Oseth, trompet. Bragernes kirkes jen
tekor og ungdomskor. 

Fredag 25. desember. Juledag
11:00 Høytidsmesse, Nattverd. Menig
hetens ansatte. Bragernes kantori og 
Magnus Aanestad Oseth, trompet

Lørdag 26. desember. 2. juledag
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd. 
Prost Kjell Ivar Berger og kantor Jørn 
Fevang

Søndag 27.desember
11:00 Høymesse.  Dåp og nattverd. Ka
pellan Per Erik Brodal og kantor Beate 
Strømme Fevang

14:00 Fellesmiddag i menighetshuset.

Tirsdag 29. desember
12:00 Hverdagsmesse

Onsdag 30. desember
08:15 Morgenbønn

Torsdag 31. desember. Nyttårsaften
12:00 Middagsbønn 

23:00 Midnattsmesse. 
Seniorprest ElseLiv Kortner Faye og 
kantor Jørn Fevang

Januar
Fredag 1. januar. Jesu navnedag
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd. 
Sokneprest Lars Skagestad og kantor 
Anders Eidsten Dahl

Søndag 3. januar. Kristi Åpenbarings-
dag
11:00 Familiemesse. Dåp og nattverd. 
Kapellan Per Erik Brodal og kanto
rene Jørn Fevang og Beate Strømme 
Fevang. Bragernes kirkes Minores. Di
rigent Beate Strømme Fevang.

12:15 Juletrefest i menighetshuset

Tirsdag 5. januar 
12:00 Hverdagsmesse

Onsdag 6. januar
08:15 Morgenbønn

Torsdag 7. januar
12:00 Hverdagsmesse

Fredag 8. januar 
11-13: Juletrefest på Café Album. Be
søk av prost Kjell Ivar Berger 

Søndag 10. januar. 2. søndag i åpenba-
ringstiden
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd. 
Prost Kjell Ivar Berger og kantor 
 Anders Eidsten Dahl

14:00 Fellesmiddag i menighetshuset.

Tirsdag 12. januar
12:00 Hverdagsmesse

18:30 Ørkenmesse etter koptisk
ortodoks tradisjon. Røkelse, ikoner og 
nattverd. Kapellan Per Erik Brodal, Tor 
Trydal med flere. Innrøking fra kl.18.00

Onsdag 13. januar
08:15 Morgenbønn

Torsdag 14. januar
12.00 Middagsbønn

Fredag 15. januar
11-13 Hyggebingo på Café Album 

Søndag 17. januar
11.00 Høymesse. Klimagudstjeneste. 
Dåp og nattverd. Sokneprest Lars 
 Skagestad, diakon Edel Gervin og 
 kantor Beate Strømme Fevang
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19:00 Oslo Camerata og søskenparet 
Mari Silje og Håkon Samuelsen på fio
lin og cello. De leder orkesteret og er 
solister. Med seg har de 12 år gamle 
Birgitta Oftestad på 
cello, som spiller 
sammen med 
Håkon i Vivaldis 
dobbeltkonsert for 
to celli. Program
met er kalt «Mini
malistisk barokk», 
som foruten Vivaldi 
omfatter verk av 
Arvo Pärt, Johan 
Sebastian Bach og 
Philip Glass.

Tirsdag 19.januar
12:00 Hverdagsmesse

Onsdag 20. januar
08:15 Morgenbønn

Torsdag 21. januar
12:00 Middagsbønn

Fredag 22. januar 
11-13 Formiddagstreff på Café Album 

Søndag 24. januar Såmannssøndagen 
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd. 
 Guttekoret. Sokneprest Lars Skagestad 
og kantorene Anders Eidsten Dahl og 
Jørn Fevang. 

14:00 Fellesmiddag i menighetshuset.

18:00 Konsert ved 
sesongstart på 
Åpen kirke, våren 
2016. Vegard Lan
daas, saksofon og 
Anders Eidsten 
Dahl, orgel. Fri 
entré.

Tirsdag 26.januar
12:00 Hverdags
messe

Onsdag 27. januar
08:15 Morgenbønn

Torsdag 28. januar
12:00 Middagsbønn

Fredag 29. januar
11–13 Hyggebingo på Café Album 

Søndag 31. januar Kristi Forklarelses-
dag
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd. Ka
pellan Per Erik Brodal og kantor Jørn 
Fevang.  Mozarts Weisenhausmesse 
med dirigent Terje Kvam.

Februar
Tirsdag 2. februar
12:00 Hverdagsmesse

Onsdag 3. februar
08:15 Morgenbønn

Torsdag 4. februar
12:00 Middagsbønn

Fredag 5. februar 
11–13 Formiddagstreff på Café Album

Lørdag 6. februar
13:00 Orgelhalvtime ved Bjørn Boysen. 
Musikk av C. Franck. Fri entré.
 
Søndag 7. februar. Søndag før faste
11:00 Kyndelsmesse. Dåp og nattverd. 
Kapellan Per Erik Brodal, kantor Beate 
Strømme Fevang og Frimurerkoret. 
Kirkekaffe i Frimurerlogen.

14:00 Fellesmiddag i menighetshuset.

Tirsdag 9.februar
12:00 Hverdagsmesse

Onsdag 10. februar. Askeonsdag
08:15 Morgenbønn

18:15 Evensong med nattverd. 
Kapellan Per Erik Brodal, kantor Jørn 
Fevang og guttekoret

Torsdag 11. februar 
12.00 Middagsbønn

Fredag 12. februar
11–13 Hyggebingo på Café Album

12:00 Veldedighetskonsert ved musikk
linjen ved St Hallvard vgs. Fri entré.

19:00 Det Norske Solistkor og Norsk 
Barokkorkester fremfører blant annet 
Haydns Paukemesse

Lørdag 13. februar 
13:00 Orgelhalvtime ved elever ved St 
Hallvard vgs, musikklinjen. Fri entré.

Søndag 14. februar. 1. søndag i faste
11:00 Høymesse. Dåp og nattverd. 
Sokneprest Lars Skagestad og kantor 
Anders Eidsten Dahl

Tirsdag 16. februar
12:00 Hverdagsmesse

Onsdag 17. februar
08:15 Morgenbønn

Torsdag 18. februar
12:00 Middagsbønn

Fredag 19. februar
11–13 Formiddagstreff på Café Album 

Lørdag 20. februar
13:00 Orgelhalvtime ved Bjørn Boy
sen. Musikk av C. Franck. Fri entré.

Søndag 21. februar.  2. søndag i faste.
11:00 Familiemesse. Dåp og nattverd. 
Jenteaspirantkoret. Sokneprest Lars 
Skagestad, kantorene Jørn Fevang og 
Beate Strømme Fevang

14:00 Fellesmiddag i menighetshuset.

Tirsdag 23. februar
12:00 Hverdagsmesse 

Onsdag 24. februar
08:15 Morgenbønn

Torsdag 25.februar 
12:00 Middagsbønn

Fredag 26. februar
11–13  Hyggebingo på Café Album

Lørdag 27. februar
13:00 Orgelhalvtime ved Sven Åke 
Svensson. Musikk av D. Buxtehude og 
J. S. Bach. Fri entré

Søndag 28. februar. 3. søndag i faste
11.00 Høymesse. Dåp og nattverd. Tele
mannskantate. Prost Kjell Ivar Berger 
og kantor Anders Eidsten Dahl. Caroli
ne Eidsten Dahl og Daniel Sæter

Birgitta Oftestad

Vegard Landaas

Mari Silje og Håkon Samuelsen

Det Norske Solistkor og Norsk 
 Barokkorkester (bildet) fremfører 
blant annet Haydns berømte Pauke-
messe når de holder konsert i kirken 
fredag 12. februar 

Fellesmiddag
Noen ganger i løpet av året er det fel
lesmiddag i menighetshuset et par 
timer etter at gudstjenesten er slutt. 
Det serveres en enkel middagsrett med 
dessert, og prisen er kr. 50 per person 
og 150 for en familie.
 Følg med på informasjonen i Brager
nes kirkeepost, som ligger i våpenhu
set. Bladet kan dessuten bestilles som 
gratis abonnement eller lastes ned fra 
kirkens hjemmeside.
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Kjell Thue (1919-2012) var jurist og radio mann, 
kjent spesielt fra programposten Nitimen (NRK) 
som han startet opp i 1965 sammen med  Johan 
 Vigeland. 

Trolig er Thues kontakt med Bragernes kir-
ke  mindre kjent. Ved kirkens 125-årsjubileum 
skrev han en artikkel om sin kontakt med kirken 
opp gjennom årene. Artikkelen kom på trykk i 
 jubileumsheftet. På anmodning fra Kirkepostens 
tidligere redaktør, Bjørg Evensen, gjengir vi den 
her.

Bragernes kirke – og jeg
Bragernes kirke var 48 år og jeg 29 dager første 
gang vi møttes. Dåpsattesten forteller at det var 1. 
juni 1919. Jeg skulle etter hva mitt opphav kunne 
berette ha oppført meg eksemplarisk. Egentlig 
burde jeg vel ha jublet over å være et midtpunkt 
under det mektige kirkehvelv som omsluttet den 
hvite engel, altertavlen av Adolph Tidemand, 
marmorstatuene av de fire evangelister, de va
kre glassmalerier og kirkeskipet fra den tidligere 
brannherjede kirken.

Alt dette møtte jeg senere når det ble kirkegang 
sammen med mine foreldre. Nå var det kanskje 
ikke ordet, salmesangen og liturgien som i første 
rekke opptok guttepjokken, nei, det var faktisk 
ofringen. Men en krone i en svett liten barnehånd 
var det noe spennende å få slutte seg til «køen» 
som gikk opp mot alteret, videre inn i det noe mør
ke partiet bak alteret for så å komme frem i lyset 
igjen og se en smilende og nikkende prest takke 
for gaven som ble lagt i offerkurven.

At jeg senere skulle bli mer aktiv når det gjaldt 
selve ofringen, var som å stige i gradene. Min far 
var kasserer i Bragernes menighet, og det førte 
til at jeg etter gudstjenesten fikk være med inn i 
sakristiet og sortere penger. 5, 10, 25 og 50 ører, 
kronestykker, ja helt opp til pengesedler skul
le legges i hauger for å lette opptellingen. Der i 
sakristiet fikk jeg også se hvordan en prest så ut 
under. Etter at prestekrave og prestekjole forsvant, 
dukket det opp en mann i vanlige bukser, bukse
seler og skjorte. Akkurat som min egen far. Noe 
av glansen ble kanskje borte. Men så var det dette 
med glansen fra det høye da. Årene gikk og det ble 
barnegudstjenester på julaften. Det glitret både 

i juletrær og barneøyne, og presten minnet oss 
om at vi ikke måtte glemme Jesusbarnet. Selv om 
tankene nok gikk mer i retning av juletreets fot der 
hjemme hvor gavene lå og ventet.

Nyttårsaftener i en fullsatt Bragernes kirke. Høy
tid. Sidedørene i kirken som ble åpnet like før mid
natt. Et vinterlig gufs mellom benkeradene. Me
nigheten som reiste seg. Båtene på havnen som 
fløytet sin hilsen til det nye året, og fyrverkeriet 
som freste og smalt der ute i vinternatten.

Vi hadde gått inn i et nytt år. Så skulle en ny side i 
livets bok vendes, som det ofte heter når det tales 
til konfirmanten. Men først var det konfirmantfor
beredelser med katekisme og pugging av salme
vers.

Litt mosjon av de små grå hjerneceller skadet vel 
ingen. I ettertid har vel mange oppdaget hvilke 
skatter vi har i mange av våre salmer – men hvor
for i all verden må mange av de gamle kjente og 
kjære salmemelodier «moderniseres»? Til over
høring og konfirmasjonsdag skulle jeg «pusses 
opp». Ny brun dress til overhøring og mørke blå til 
selve høytidsdagen. At noen tanker også dreiet seg 
om presanger, lar seg vel ikke benekte. Det ble 
Det Nye Testamentet og det ble salmebok med in
skripsjon i gullskrift – det ble koffert og lommebok 
– og sigarettetui! Som en liten kuriositet må jeg ta 
med at jeg har stått på galleriet som medlem av 
et skolekor. Jeg tror at jeg hovedsakelig sto. At jeg 
også hørte Mendelsohns bryllupsmarsj lyde under 
det mektige hvelv i den vakre katedral, gjør at mitt 
gudshus har vært og alltid vil være: Bragernes 
kirke.
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Døpte
August
6.  Marcell Kristiansen
Nikolai Kristiansen
9.  Emma Odinsen
Ingvill GravdalSkjørestad
Maja Surdyn Solbraa Bay
Ynva FjeldEilertsen (Frogner kirke)
15. Agnes Grabowska Dahl
16. Leo Emanuel Sæthre Grahl
30. Pernille BarthEllefsen
Anine Lee Brendsrud
Amelia Lee Brendsrud
Isak Mathias Johnsrud (Sande kirke)
Sanna Fossland Berg
Matheo Lenæs Stensland

September
6.  Lucas Johannessen Jenner
Felix Solheim Rodrigues
Mille Rosendal
13. Emma Hansen Wivestad
Ella Rongevær Torp
Silje Eriksen Langedal (Hegge kirke, Valdres)
20. Mathias Victor Danielsen Christensen
Benjamin Smestad Becher
Victoria Louise Bentsen Kvennejorde
27. Markus Liseth Tomter

Oktober
18. Tolle Kuvik Kleppe
 Ludvik Blindheim Dahl
25.  Martine Fredheim Dahl
 Linde Strøm Gramfält
 Martin Fagermo Robertsen

Vigde
August
1.   Linn Mari Flåteteigen og Pål Baik Kjeldsø
8.   Qi Fang og Henning Veflingstad
Vibeke Alm Thoen og Torben Giørtz Stausholm
IrenSusanne Westerhus Joval og Roar Sanne Carlsen
15. Silvia Anna Grabowska og Fredrick Dahl
22. Tina Ertzeid og Nikolai Asla
Jannicke Viktoria Bergan og Knut Ivar Dyrsjø Løvås

September
5.  Camilla Helgerud og Øyvind Skjæraasen Smestad
Charity Mashakalati Håbrekke og Tom Erik Kolek

Oktober
3.  Rebecca Debina Resch og Erik Christoffersen
Guri Døvre og Ingar Glimsholt
14. Siw Schou Aamodt og Henry Ove Hansen

I Albumhagen er vi opptatt av at maten vi spiser påvirker klima-
et. Derfor dyrker vi rene og ureiste grønnsaker og urter til Café 
Album. Hva mer kan vi gjøre for å spise mer klimavennlig? Her 
er noen tips fra professor Klöckner ved NTNU.

1. Reduser kjøttforbruket. Det viktigste man kan gjøre for å spise 
mer klimavennlig er å redusere mengden rødt kjøtt man spiser. 
Produksjon av rødt kjøtt er tidkrevende, genererer mye utslipp 
av klimagass, krever store mengder vann og beslaglegger store 
landbruksarealer til dyrking av fôr som ellers kunne vært brukt til 
dyrking av korn eller grønnsaker. Det er også et problem at dyrene 
fores med kraftfôr som bidrar til ødeleggelse av regnskog.  Derfor 
vil det ha stor betydning for klimaet om man reduserer kjøttfor
bruket, erstatter rødt kjøtt med andre typer kjøtt eller spiser mer 
grønnsaker. 

2. Kutt ned på melkeprodukter. Her gjelder de samme argumen
tene som på kjøttforbruk Dersom man reduserer mengden melke
produkter man spiser og drikker vil man derfor ha et mer klima
vennlig kosthold.

3. Unngå mat som transporteres langt. Transport av mat slipper 
ut mye CO2. Det slippes for eksempel ut mye CO2 når man trans
porterer grønnsaker som ikke er i sesong til Norge. Gå for lokal
produserte sesongvarer! Har du lagringsmulighet kan du hamstre 
i sesong og fryse, tørke eller konservere i glass og krukker, så har 
du tilgang til gode råvarer hele året.

4. Unngå å kaste mat. Maten som kastes forurenser mye, først 
i produksjon og transport, dernest som avfall som genererer 
CO2utslipp når det råtner. Derfor er det klimavennlig å kaste 
mindre mat. Et tips er også å planlegge hva du skal spise, skrive 
handleliste og handle sjelden. Det er også lurt å unngå å handle 
når man har dårlig tid eller når man er sulten.

5. Kjøp tørket mat. Transport av mat som inneholder mye vann slip
per ut mye CO2. Tørkede produkter (som sopp, frukt, bær, urter osv), 
er lettere og derfor mer klimavennlig å transportere. Det trenger 
heller ingen kjøling, og er en bærekraftig måte å bevare råvarer på.

6. Spis gjerne viltkjøtt. Vilt spiser ikke kraftfor, beslaglegger ikke 
landbruksareal og er gjerne ikke transportert så langt. Derfor er 
det mer miljøvennlig. Det er derimot viktig at man ikke spiser arter 
som er truet.

7. Spis fisk. Bytt ut kjøtt med fisk, men pass på at fisken er bære
kraftig produsert. Velg gjerne villfisket fisk og se etter det blå merket 
på pakningene som viser om det er sertifisert bærekraftig sjømat.

Kilde: Professor i sosialpsykologi Christian A. Klöckner ved NTNU. 
Forsker på bærekraftig konsumentadferd.
Vi kan alle bidra til et bedre klima med våre valg i butikken, på re
stauranten og på kjøkkenet hjemme. Våre vaner har stor betydning! 
Vær klimasmart!

Diakon Edel Gervin

Kan vi spise oss ut av klimakrisen?

Det er sikkert noen som husker Betania kapell på Brakerøya selv 
om det ble revet tidlig på 1970tallet for å gi plass til E18. Det var 
i Betania kapell Drammen Ladies Guild holdt sin første Christmas 
carol service (Julesanggudstjeneste) i 1967. 
 Året etter ble det holdt Christmas Carol service i Strømsø kirke 
etter invitasjon fra sokneprest Bjarne Eriksen, og i 1969 ble vi invitert 
av prost Ingebrigt Dahle til å holde Carol service i Bragernes kirke. 
Siden har vi vekslet mellom de to kirkene. Alle de britiske deltagerne 
og de andre engelsktalende har satt stor pris på det gode samarbei
det mellom Den norske kirken og St. Edmunds Church i Oslo. 
 I år er vi i Bragernes kirke tirsdag 15. desember kl. 19:00, og alle 
interesserte er hjertelig velkommen. Det er gledelig at våre norske 
venner også liker å være med å synge engelske julesanger og høre 
juleevangeliet bli lest. 
 The Ven Dr Brian Russell, organist John Chapman, medlemmer 
av St.Edmunds Choir og kapellan Per Erik Brodal deltar.
En varm hilsen med ønske om velsignet advent og julehøytid.

Kaye Westeng.

Christmas Carol service!



 

Når jord og himmel møtes her… 
- om messefeiringen i Bragernes kirke

12

Del 4: Sendelse

I forrige nummer av Kirkeposten så vi på forbønnen og 
nattverden. Denne gangen er vi kommet til siste del av 
messen: sendelsen. 

Etter at vi har vært samlet i kirken om Badet (dåpen) og 
Ordet (bibeltekstene og forkynnelsen), bønnen (forbøn
nen) og bordet (nattverden), skal vi sendes ut av kirken 
til verden og hverdagen utenfor – med alt hva det inne
bærer.

Det første som skjer i denne delen av messen er at vel-
signelsen lyses over oss. Her blir vi møtt med oppfor
dringen til lovprisning: «La oss prise Herren!» Og vi får 
istemme svaret: «Gud være lovet! Halleluja, halleluja, 
halleluja!», som en lovprisning av Gud og en takk for 
den nåde og kjærlighet han har gitt oss i messen. I fas
tetiden (tiden før påsken) benytter vi en mer dempet 
innledning til velsignelsen. Presten hilser da menig
heten med: «Herren være med dere.» Og vi svarer: «Og 
med deg være Herren.» 

Deretter løfter presten hendene og lyser velsignelsen 
over menigheten: «Herren velsigne deg og bevare deg. 
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. 
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.» Vanligvis 
benyttes denne velsignelsen, som kalles den aronittis-
ke, fordi det var denne velsignelsen Moses’ bror, Aron, 
fikk i oppgave av Gud å lyse over folket (4.Mos 6,22 ff). 
Velsignelsen mottar vi som en gave fra den treenige 
Gud, og som en påminnelse om at Jesus Kristus skal 
være med oss «alle dager inntil verdens ende» (Matt 
28,20). Under velsignelsen tegner presten korsets tegn 

over menigheten, som en påminnelse om dåpen og at 
vi gjennom den hører til Jesus Kristus. Det er også en 
fin tradisjon at den enkelte selv tegner seg med korsets 
tegn under velsignelsen.

Deretter følger tre ganger tre klokkeslag, som en mar
kering av at messen nå er slutt (jamfør de tre bønne
slagene som markerer messens begynnelse). Klokkene 
lovpriser den treenige Gud og maner oss til ettertanke 
og bønn. Disse tre ganger tre slag i våre messer er en 
rest av angelus-ringingen, som skulle kalle menneske
ne til bønn tre ganger om dagen: morgen, middag og 
kveld. Angelusbønnen sammenfatter inkarnasjonens 
mysterium (at Gud ble menneske i Jesus Kristus) og 
inneholder blant annet bønnen om Jomfru Marias for
bønn.

Så sendes vi ut av kirken med utsendelsesordene «Gå 
i fred. Tjen Herren med glede.» Denne utsendelsen har 
sin opprinnelse i ordene som tidligere ble brukt: «Ite, 
missa est» («Gå, messen er til ende»). Utsendelsesorde
ne understreker vårt kall til å gå ut i verden i tjeneste 
for våre medmennesker.

Vi synger deretter slutningssalmen – som ofte har et 
lovprisningspreg – og  følger med i resesjonen («ut
gangsprosesjonen») ut av kirken. Først i resesjonen 
bæres prosesjonskorset, for å synliggjøre at Kristus går 
foran oss ut i verden.

Kantor spiller et postludium i forlengelsen av slut
ningssalmen. Under dette postludiet går vi sammen i 
resesjonen ut av kirken. Formålet med postludiet er å 
ledsage oss ut av kirken, men det er selvsagt mulig å bli 
sittende i benken og lytte.

Presten løfter hendene og lyser velsignelsen over menigheten.

Først i utgangsprosesjonen bæres prosesjonskorset.
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I Bragernes kirke er 
det alltid  kirkekaffe 
bakerst i kirken 
(bortsett fra de gan
gene det er større 
kirkekaffe på me
nighetshuset eller 
i fastetiden, der vi 
ikke har kirkekaffe). 
Dette er en mulig
het for å stoppe opp 
og snakke med de 
 andre som er på 
messen. Samtidig 
skal det også være mulig å bli sittende i benken eller 
ved sidealteret eller et av lystenningsstedene i kirken, 
dersom man ønsker det. Ved kirkekaffen og andre so
siale møteplasser i menigheten har vi alle et ansvar for 
å se hverandre og inkludere hverandre i fellesskapet. Vi 
har valgt å ha kirkekaffen bakerst i kirkerommet, slik 
at alle skal ha mulighet til å delta, uavhengig av funk
sjonsevne og mulighet til å bevege seg.

Når messen er til ende, så er ikke gudstjenestefeirin
gen slutt. Det er et mål at vi skal ta med oss inn i hver
dagen det vi har fått i messen, slik at dette kan prege 
livene våre, ikke minst i møte med våre medmennesker. 
Slik blir også hverdagen en forlengelse av den guds
tjenesten, den messen, vi har feiret søndag formiddag. 
Vi sendes ut fra kirkerommet med Guds velsignelse 
for å leve som Kristi kropp i verden. Dette er ikke minst 
tydelig i de vakre utsendelsesordene som er skrevet av 
Hans Olav Mørk:

Gå. 
Gå med uro. 
Gå i hast. 

Slutt aldri med å gå ut av kirkens rom 
ut av freden og stillheten 
ut i bråket og ubehaget 
ut til latteren og gråten.

Bær med deg det levende brødet 
som du fikk her 

som en skatt mellom dine hender 
og i ditt hjerte. 

Del det ut, igjen og igjen. 
Alltid strekker det til, 

om du bare fortsetter å bryte det.

Kom. 
Slutt aldri med å komme tilbake 

til dette stedet. 
Kom aldri tomhendt. 

Ta med deg ropet som presser på bak leppene. 
La det få lyde her. 

Ta med deg sulten som aldri blir stillet, 
kampen som ennå ikke er vunnet. 

Ta med deg en 
som alltid har vært ditt medmenneske 

uten at du visste det.

Her er møtestedet 
i lyset fra Guds ansikt.

Per Erik K. Brodal 
kapellan

Aktiv høst for jentekorene

Bragernes kirkes jentekor klar til innsats ved en høymesse i sommer.

Denne høsten har vært en spennende 
sesong for jentekorene. De har vært med 
på konserter i Drammens Teater i tillegg 
til flotte gudstjenester og konserter i 
 Bragernes kirke.

I oktober sang jenteaspirantkoret 
sammen med Maj Britt Andersen i teate
ret. Koret sang med på mange av hennes 
kjente og kjære sanger som Ballongvisa, 
Rare folk, Akkurat passe, Hest er best, 
Søppeltømmersalsa. Det var moro for 
 aspirantene å oppleve Maj Britt.

Fredag 27. november var  jentekoret med 
i Wenche Myhres Juleshow i teateret. 
Jentene sang Feliz Navidad, Julen er her, 
Vinter og sne og gledet seg over å synge 
sammen med Wenche.

Beate Strømme Fevang

Kirkekaffe bakerst i kirken etter guds-
tjenesten.
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Menighetsstaben

Prost KJELL IVAR BERGER 
berger@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, Lars Skagestad, Hanna Moen og 
Bent Møller Annonser: Hanna Moen Layout: Grøtting Grafisk Trykk: Trykkservice 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: kapellan 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 56åringer.
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  
1820 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

Vi ønsker alle våre lesere  i og utenfor Bragernes menighet 
en god jul og et godt nytt år!

Overnattet i Drammensmarka
Mange av guttene i Bragernes kirkes guttekor har vært 
på overnatting i Drammensmarka fra fredag til lørdag. 
Denne årlige turen er gull verd for å bli bedre kjent, 
nå venter spennende musikalske prosjekter mot jul. 
Og: kjenner du sangglade gutter: guttekor er kult! Bli 
 guttekorsanger!

Hørte om glassmaleriene
Mange møtte opp da Drammen Historielag og 
 Bragernes kirke inviterte til foredrag om glassmaleri
er. Foredragsholderen var ingen ringere enn professor 
og tidligere medlem av menighetsrådet, Trond Berg 
Eriksen. Etter foredraget tok han tilhørerne med på en 
rundtur på galleriet (bildet), der han fortalte mer om 
de enkelte maleriene.

Flytter barne
kroken
Barna er en viktig del 
av menigheten, men 
det er ikke så lett å 
sitte stille på en kir
kebenk en hel time. 
Derfor fikk barna for 
noen år siden egen 
plass med bord, stoler, 
papir og fargestifter 
bakerst i kirken. Som en prøveordning blir «barnekro
ken» flyttet fremover i kirken. Ordningen vil bli evaluert 
etter prøvetiden.

Historien bak 
døpefonten
Ved Bragernes kir
kes innvielse i 1871 
mottok kirken en ny 
døpefont som gave 
fra et av byggekomi
teens medlemmer, 
rittmester og tre
lastgrosserer Borch 
og hans frue. Det 
var en «dåpsengel» 

av marmor og med et stor skjell i hendene og med et 
sølvfat formet som skjellet. Skulpturen var utført av 
giverens bror, billedhugger Chrisopher Borch, som har 
laget løvene foran Stortinget, utsmykket Oscarshall, 
Universitetets Gamle Festsal og mer.

Fireåringenes dag
Under høymessen 18. oktober ble fireåringene i menig
heten høytidelig ropt opp. I tur og orden kom de frem 
til prost Kjell Ivar Berger og trosopplærer Eva Brekke 
Voss og mottok «fireårsbøker».


