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Til ettertanke
AHA - sa mannen og rettet ryggen langsomt. Han had-
de nettopp forstått noe han lenge hadde grublet på.  
Det syntes i hele ansiktet.  I hele kroppen.   En utrolig 
lettelse.  Nå hadde viktige brikker falt på plass i livet 
hans.. 

Kanskje kjenner du igjen følelsen?  Noen ganger som 
en god følelsen av letthet og glede.  Andre ganger som 
en smertefull erkjennelse.   Men det å endelig forstå – 
gav likevel et nytt utgangspunkt for å gå videre – med 
livet, og i livet.

Noen ganger vokser erkjennelsen fram som en stille 
soloppgang – der mørket gradvis må vike for lyset.  Det 
tar tid – men vi er tilstede etter hvert som solen stiger 
opp over horisonten.  Vi ser klarere – og vi kjenner, 
tross alt, en grunnleggende følelse av håp og mot.

Andre ganger kommer erkjennelsen som LYN FRA 
KLAR HIMMEL.  Plutselig, ja helt uventet forstår vi 
sammenhengen.  Sånn var det! Sånn er det!   Enten 
erkjennelsen er godt eller vondt – nå er det tindrende 
klart.

Kanskje var det dette som var mest fremtredende 
i Martin Luther sin erkjennelsen for 500 år siden.  
Tårnopplevelsen i Wittenberg ble en helt avgjøren-
de hendelse i hans liv. Plutselig forstod han det som 

 skulle bli bærende i hans teologi: NÅDEN ALENE – sola 
gratia.  Når alt kommer til alt – er det Nåden som gjel-
der.  Ikke våre gjerninger.  Det at Gud som i sin grense-
løse og evige kjærlighet møter oss med barmhjertighet 
og gir oss mer enn vi fortjener!   

John Newton skriver om nåden i salmen Amazing 
 grace (NS 342)  – og første verset lyder slik i Trygve 
Bjerkheim sin oversettelse:

Å nåde underfull og stor, som fann meg i mi synd. 

So arm eg var, men ved Guds ord eg ser,  
som før var blind.

Nåden er mer enn en rasteplass –hvor vi gjør et stopp i 
ny og ned – for å raste.  Nåden er vårt hjem.  Det er der 
vi lever. Det er den vi lever av.  Nåden skaper liv!   Evig 
liv!

Så, enten troen kommer som en stille soloppgang el-
ler som lyn fra klar himmel, er det underordnet.  Det 
avgjørende er at vi våger å ta imot og tro på Han som 
kommer oss i møte – og som er «full av nåde og sann-
het» 

Lars H Skagestad

KONFIRMANT 2017/18?
Er du født i 2003 og enten vet at du skal bli 
konfirmert i Bragernes kirke eller lurer 
på om du kanskje skal det? Da er du og 
dine foreldre/foresatte velkommen 
til informasjonsmøte tirsdag 23. 
mai kl.20.00 – 21.00 i Bragernes 
menighetshus. Det vil bli sendt ut 
brev i posten til alle registrerte 
medlemmer i Bragernes menighet 
født i 2003 i løpet av våren. I tillegg 
sender Tunsberg bispedømme ut 
brosjyren ”Konfirmant 2018”.  Dersom 
du kjenner til noen som ikke bor i 
Bragernes menighet, men som ønsker å 
konfirmere seg i Bragernes kirke, er det fint om 
du videreformidler denne informasjonen.

Allerede nå ber vi dere holde av 14. – 20. august 2017. 
Da skal vi reise på en ukes konfirmantleir. Her vil 
vi være innom mange av konfirmanttidens temaer i 
tillegg til mange andre aktiviteter. Og ikke minst: vi 
skal ha det moro sammen! Det er viktig å få med seg 
leiren, siden denne er en viktig del av konfirmanttiden. 
Resten av året vil det være ca. én konfirmantsamling 
per måned frem til konfirmasjonsdagen. Det 

blir presentasjon av konfirmantene i 
gudstjenesten 27. august 2017.

Konfirmasjonsdagene i 2018 vil være 
lørdag 12. mai og søndag 13. mai.

Påmeldingsfrist: 1. juni 2017. 
Påmeldingen skjer på våre 
hjemmesider. Påmeldingen åpner 
først etter at informasjonsbrevene er 

sendt ut i posten.

For mer informasjon, 
se: www.bragerneskirke.no og 

www.konfirmant.no. 

Du er også velkommen til å komme innom Bragernes 
menighetskontor eller ta kontakt på e-post:  
brodal@drammen.kirken.no eller tlf. 32 98 91 82.

Velkommen til en spennende og innholdsrik 
konfirmasjonstid!

Hilsen
Per Erik K. Brodal – Konfirmantprest



3

Nå er det bare kort tid igjen av konfirmantåret for 
de 52 konfirmantene som begynte i høst. I løpet av 
disse månedene har vi vært sammen om mange ulike 
aktiviteter og samlinger. Vi begynte med en ukes 
leir, der vi hadde undervisning, var på tur, hadde 
gudstjenester og samlinger og hadde det moro. I 
tillegg har vi hatt fortellerkveld i Bragernes kirke, 
deltatt på julemarked, gjennomført gudstjeneste 
på Menneskerettighetssøndagen og mye mer. Noen 
samlinger gjenstår, blant annet Kirkens Nødhjelps 
fasteaksjon, samtalegudstjeneste og konfirmantfest 
søndag  
7. mai, og ikke minst selve høydepunktet: 
konfirmasjonsgudstjenestene 13. mai kl. 11.00 og 13.00 
og 14. mai kl. 11.00.

Det har vært fint å bli kjent med både konfirmanter og 
familiene deres. Jeg håper dere som er konfirmanter 

VÅRENS KONFIRMANTER 2017

13.05.2017 kl. 11:00  13.05.2017 kl. 13:00  14.05.2017 kl. 11:00
Marius Mørch Andersen  Benjamin  Bergland  Andersen  Lea Ruud Aronsen
Peter Yngvar Berg  Noah Molvær Antonsen  Anna Celina Bratlie
Hannah Liavaag Christoffersen  Trygve Dalen  Elise Devold Eidsvig
Herman Fyrie-Dahl  Noah Langum Du Plessis  Kaja Fosse Ekeberg
Oda Moulin Grinaker  Karen Bohne Friberg  Mari Ekeli
Eli  Holm Høgemo  Erik Gigernes  Nicholas Fagerli Fossum
Nils Erling Larsen  Oda Anita Hoem  Odd-Andre Krokmyrdal Karlsen
Ingerid Louise Låker  Nina Ladehaug  Hopland  Håvard Kristiansen Kortvedt
Hannah Martens  Meyer  Ine Instanes  Victoria Angie Kvammen
Marianne Andersen Nordli  Malene Instanes  Jakob Bergum Mortensen
Kasper Undall Nyheim  Andreas Wrangen Larsen  Sophie Låker  Myrseth
Emil Smedberg Næss  Simen Aleksander Messel  Helena Juel Næslund
Ella Pihl Raugland  Ella Bakken Mohn  Oliver Wallin Omre
Lisa Stende  Henrik Gulbrandsen Nilsen  Sander Slette Sevlie  Smith
Sole Herman Ødegård  Ninni Bang Bang Paulsen  Jonas Eskerud Aasen
  Vendela Kristin Sigvartsen  
  Markus Sverre Steen  
  Jacob Enzinger  Søhoel  
  Caroline Øhrn  

50 års-jubilanten Fasteak-
sjonen er den stødige pålen 
i Kirkens Nødhjelps daglige 
arbeid. For å klare å hjelpe 
flest mulig også de neste 
50 årene trenger Kirkens 
Nødhjelp drahjelp fra våre 
trofaste bidragsytere. Du 
kan bidra til at Fasteak-
sjonen blir en suksess i 
Bragernes menighet enten ved å stille som bøs-
sebærer, eller ved å gi penger i bøssa. 
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gjennom månedene vi har hatt sammen har fått 
oppleve at dere er en viktig del av kirken og Bragernes 
menighet. Jeg gleder meg til å se mer til dere i årene 
som kommer!

Jeg vil også benytte anledningen til å rette en 
stor takk til våre ungdomsledere, foreldre og de 
øvrige frivillige som har bidratt til at vi har kunnet 
gjennomføre konfirmantleir og andre arrangementer 
for konfirmantene. 

Under finner dere oversikt over hvilke 
konfirmanter som konfirmeres på de to 
konfirmasjonsgudstjenestene. Vi minner om at 
gudstjenestene er åpne for alle som ønsker å komme.

Hilsen
Per Erik K. Brodal– Konfirmantprest

JA, VI ELSKER DETTE VANNET
Det har aldri vært enklere å bli 
en brønnbygger. 

Innsamlingsdagen i  Bragernes 
menighet er tirsdag 7. mars. 
Da kommer konfirmanter og 
andre bøssebærere rundt med 
bøsse. Ønsker du å hjelpe til?  
 

Ta kontakt med kapellan Per Erik K. Brodal,  
brodal@drammen.kirken.no eller 32 98 91 82.



Nå er julekrybben for lengst pakket ned og trygt lagret 
på menighetshuset! Vi skriver rapporter og gleder oss 
over svært mange som har besøkt julekrybben, til alle 
døgnets tider gjennom hele adventstiden.   

Det ble en flott åpning med den spanske ambassadø-
ren, varaordfører og biskop tilstede 1.søndag i advent.  
Og gjennom media og egne publikasjoner har mange 
fått høre om Julekrybben og besøkt den. 

Gjennom hele adventstiden har vi flere ganger hørt 
en flokk med barneføtter og barnestemmer passere 
kontorene våre på vei for å se på julekrybben.  Noen 
barnehager og skoler hadde gjort avtaler på forhånd, 
mens andre bare kom etter tips fra noen, eller etter 
oppslag i media.  

Under Adventsfestivalens mange konserter og guds-
tjenester har det vært tett med folk ved julekrybben.  
Noen kvelder serverte vi gløgg og pepperkaker – og 
mange stoppet for en prat.  På dagtid var det mange 
som benyttet anledningen når de luftet hunden, var på 
veien til byen – eller bare ville se.   Vi har snakket med 
folk fra mange kanter av landet – som gjerne skulle 
hatt noe lignende på sitt hjemsted

Vi har ikke tall – men utfra observasjoner og tall på 
konserter/gudstjenester vet vi at flere tusen har sett 
den.  Og vi gleder oss over de mange gode tilbakemel-
dingene!   

Vi var på forhånd spente på om den ville tåle en god 
norsk vinter.  Derfor hadde vi lagt noen av figurene i 
fryseren for å teste om de tålte kulden.    Nå var det 
ikke så veldig kaldt, men enkelte ganger med høy luft-
fuktighet strevet vi med is på vinduene.  Og noen netter 
blåste det veldig – men med litt hjelp tålte julekrybben 
de sterkeste vindkastene!

Vi er allerede i gang med å planlegge for årets ad-
ventstid.  Det vil bli noen justeringer og forbedringer 
av selve krybben.  Dette gjelder utfordringer med is på 
pleksiglassene, og ikke minst vurderer vi å bygge en 
permanent tre platting som julekrybben kan står på og 
folk kan vandre (tørrskodd) på.  Videre har vi selvsagt 
bestilt noen nye figurer og overraskelser til nyåpningen 
første søndag i advent, 3.desember.  Så det er bare å 
glede seg!

 Vi vil igjen benytte anledningen til å takke alle som 
har bidratt til at drømmen har blitt virkelighet.  Takk til 
alle som har støttet oss økonomisk, deltatt som frivil-
lig med å bære og rydde og holde vakt, og til alle gode 
håndverkere!   Vi trenger fortsatt økonomisk støtte 
og flere frivillige – så ta gjerne kontakt om du ønsker 
å bidra.  Og vi er på facebook –  søk opp «Bragernes 
Julekrybbe» og lik oss !

Bragernes julekrybbe
Tekst og foto: Lars H. Skagestad
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NyTT fra menighetsrådet

I Menighetsrådet er vi godt i gang med nytt år!

Budsjettet for 2017 er vedtatt – og bare ut fra dette 
–  ser det ut som vi får et meget aktivt år fremover. 
I år blir det også ekstra spennende, blant annet 
fordi  menigheten har skatteplikt på enkelte av sine 
virksomheter.

En trist beslutning som er fattet – delvis som 
følge av skatteplikten -  er at Cafe Album legges 
ned i sin nåværende form fra og med 1. mai.  For 
 beboerne i  Albumgården, vil den daglige  driften 
av bygget gå som før, under trygt oppsyn og  
 ledelse av Odd og Solveig Ringstad.

Tanken er også at flest mulig av dagens aktivi-
teter, som f.eks bingo, arbeidsstuen og formid-
dagstreff, videreføres i Menighetshuset. Kanskje 
kan det komme også tilbud om andre, nye aktivite-
ter etterhvert?

I stedet for Cafe Album, satser menigheten på 
utleie av kontorer og omdisponering av arealer.  
For tiden forhandles det derfor med en mulig leie-

taker. I denne sammenhengen vil man også se 
på hva som kan gjøres med  Menighetshuset, slik 
at det her kan bli en mer universell utforming/ 
tilgjengelighet, samt bedre og mer tidsmessig 
 utnyttelse av eksisterende arealer.

Det er også introdusert idé til en Kirkepark i om-
rådet rundt kirken -  en urban hage midt i byen, 
hvordan det dyrkes både blomster og grønnsaker!  
Dette er en meget spennende idé som diakon Edel 
Merete Gervin og Kristiane Brudevold kommer 
til å jobbe videre med fremover våren, før MR tar 
nærmere stilling til prosjektet.

På Menighetsmøtet 19. mars, kommer vi til å høre 
mer om denne spennende idéen – så gled dere!

Menighetsmøtet starter kl 12.30 rett etter guds-
tjenesten, og finner sted i Storsalen, Menighets-
huset. Årsberetning og innkalling vil bli publisert 
snart og kopier hentes i Våpenhuset  i kirken og på 
menighetskontorene.

Håper vi ser riktig mange av dere denne dagen!

Velkommen til å gifte dere i Bragernes kirke – uansett hvem dere er! 
Et stort flertall i Kirkemøtet vedtok 30. januar en ny 
vigselsliturgi som ønsker likekjønnede par velkommen 
til å gifte seg i Den norske kirke. Den nye liturgien gjel-
der  fra 1. februar 2017. Samtidig understreket kirke-
møtet at det er to likeverdige syn på ekteskap i kirken, 
og at det skal være rom for begge. Begge syn er repre-
sentert i Bragernes og vi ønsker å presisere følgende: 
Bragernes kirke er åpen for alle som ønsker å gifte seg 
der. 

Alle som planlegger å gifte seg i 2017 er velkommen til 
en informasjonsdag om kirkelig vigsel 25. april  
kl. 19.00 i Bragernes kirke. Påmelding til samlingen 
kan skje til bragernes@drammen.kirken.no eller  
telefon 32 98 91 80.

Vennlig hilsen staben i Bragernes menighet Foto:Svenskakyrkan.se, Michael Skoglund/Ikon
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I januar ble Klimafestivalen §112 gjennomført for tredje 
år på rad, med mange flotte arrangement for store og 
små. I Bragernes kirke hadde vi både klimamesse og 
en spennende fotoutstilling i samarbeid med Drammen 
Fotoklubb. Et annet arrangement som vakte stort en-
gasjement var byttefesten i Bragernes menighetshus, 
lørdag 28.januar. 

BYTTEFEST
Det var mange som tok turen til menighetshuset denne 
lørdagen. Både unge og gamle, studenter og barne-
familier hadde kastet et kritisk blikk inn i klesskapet, 
og luket ut ett og annet som ikke lenger var i bruk. På 
byttefesten fikk store mengder klær, skotøy og gjen-
stander bytte eier, og komme til nytte igjen. 

Dette er et godt klimatiltak fordi både produksjon og 
transport av klær er en stor påkjenning for klimaet 
i form av kjemikalier, co2-utslipp og høyt forbruk av 
vann. Det er også en utfordring å håndtere de store 
mengdene klær som kastes hvert år. Mange har fine 
klesplagg hengende i skapet som ikke blir brukt. Da 
kan man bytte dette med noe annet, og slik fornye gar-
deroben uten at det produseres noe nytt. Det er dessu-
ten både sosialt og morsomt, og det gjør noe med deg 
når du ser hvor glade andre mennesker blir av å finne 
nettopp dine skatter. 

Klimafestivalen §112 er en nasjonal festival som søker 
å skape økt bevissthet om klimautviklingen, og enga-
sjement for å endre den. Festivalen fremmer Grunnlo-
vens §112, som den også har fått sitt navn fra. 

Grunnlovens §112
«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en 
natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Na-
turens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig 

og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for 
etterslekten.

Borgerne har rett til kunnskap om naturmiljøets til-
stand og om virkningene av planlagte og iverksatte 
inngrep i naturen, slik at de kan ivareta den rett de har 
etter foregående ledd.

Statens myndigheter skal iverksette tiltak som gjen-
nomfører disse grunnsetninger.»

HVORDAN
Rent praktisk foregikk byttefesten omtrent slik:  
Den første timen var det innlevering. Alle klær/gjenstan-
der ble registrert i skranken, og alle fikk en kvittering 
på hvor mye de hadde levert. Dette ble regnet ut etter 
en «prisliste» som gir poeng for ulike typer klær og 
gjenstander. Etter hvert åpnet kafeen i peisestua, og her 
kunne man kjøpe seg deilig lunsj og barna kunne leke. 
Imens ble alle varene plassert ut i salen, og sortert etter 
kategori. Da byttefesten åpnet kunne alle komme og vel-
ge og vrake, og plukke med seg ting de likte tilsvarende 
poengsummen på sin kvittering. Når de var ferdige, 
kvitterte de ut i skranken. Det som ble til overs ble gitt 
til Kirkens Bymisjon og Frelsesarmeen. Initiativtaker og 
leder for byttefesten var Ingeborg Drange, som hadde 
med seg mange frivillige denne dagen.

NMS gjenbruk Drammen fyller 1 år
11. februar 2016 åpnet NMS gjenbruk Drammen.   Butikken 
er nummer 49 i rekken av NMS  gjenbruks butikker i Norge. 

Alle NMS gjenbruksbutikker drives 
av frivillige, og alle varene får bu-
tikkene gratis fra folk som har mer 
enn de har plass til. Overskuddet 
av driften går til arbeidet i Det nor-
ske misjonsselskap og inntektene 
fra butikkene, er en viktig del av 
inntektsgrunnlaget til NMS. 

NMS Drammen ligger i Ingeniør 
Rybergs gate på  Åssiden, og er 
nesten nabo med FRETEX . Bu-
tikken får stadig besøk av folk som er på «skattejakt», og 

MISJONSBASAREN
Den årlige store felles misjons

basaren er i uke 12, 20. – 25. mars 
i Bragernes menighetshus.

I år er det 158. gang basaren 
 arrangeres; denne gang starter 
med gudstjeneste i Bragernes 

 kirke søndag 19. mars.

På mandag kl 14.00 åpner prost 
Kjell Ivar Berge basaren.

Basaren er åpen hver dag fra  
kl 11.00 – 18.00.    

Torsdag til kl 19.00.    
Lørdag kl. 11.00 – 15.00.  

mange finner skattene 
de leter etter. Butikken 
har møbler, klær, bøker 
servise og leker. Altså 
noe for enhver smak.  
Dessuten har butikken 
en krok der alle besø-
kende inviteres til å sitte 
ned og ta en kopp kaffe. 

Butikken er åpen 
mandag til fredag fra 
11.00-17.00, lørdag fra 
11.00-16.00. Vi trenger 
både varer, flere medar-
beidere og kunder. 

Velkommen innom!



En æra går mot slutten 
Det går mot store endringer i Albumgårdens første 
etasje. Menighetsrådet har besluttet at cafeen skal 
legges ned, og at lokalene skal bygges om til kontor 
for utleie. Allerede 1.mai er det slutt på cafedriften, 
og prosessen med ombygging starter. Menighetsrådet 
har vektlagt at så mange som mulig av dagens akti-
viteter i Cafe Album, som for eksempel bingo og for-
middagstreff, skal videreføres i menighetshuset. Dette 
skjer fra og med 1.mai. Fram til da vil både cafedriften 
og aktivitetene gå omtrent som før.

Cafe Album (tidligere Bragernes Eldresenter) har be-
tydd mye for veldig mange gjennom lange tider. Cafe 
Album er så mye mer enn en cafe! Her har vi spist, 
her har vi møtt naboer og venner og her har vi løst 
verdensproblemer. Det har vært godt å ha et sted å 
komme til, som var åpent og tilgjengelig. Her kunne vi 
finne et fellesskap og føle oss hjemme. Her kunne vi gå 
til fotpleier og frisør. Vi har også mange gode minner 
fra julemiddager, juletrefester, salgsmesser, manne-
kengoppvisninger, formiddagstreff, grillfester, arbeids-
stue og bingo. Et rikt tilbud som var viktig for mange. 
Frokostklubben har også hatt sin forankring i cafeen, 
og møttes hver uke til frokost, samvær og samtale. 

Styret for Cafe Album skulle gjerne sett at driften 
 kunne fortsatt, men vi tar menighetsrådets beslutning 
til etterretning. Vi takker for mange fine år, og er glade 
for at mange av aktivitetene skal videreføres i menig-
hetshuset.

Edel Gervin, leder i styret for Cafe Album.

Døpte
13.11.2016 Nicholas Luca Salas Soot
13.11.2016 Sigurd Dalen
13.11.2016 Kristin Dalen
13.11.2016 Maleah Kristine Førrisdahl
13.11.2016 Melissa Joval Carlsen
13.11.2016 Sienna Ohr
13.11.2016 Emilie Bergodd
13.11.2016 Trygve Dalen
20.11.2016 Belinda Phiaphon Kortvedt
20.11.2016 Ingrid Menzel Øyen
20.11.2016 Harriet Mathilde Lobben
20.11.2016 Christopher Phiaphon Kortvedt
20.11.2016 Celine Sulutvedt Breda 
 Grønneberg
27.11.2016 Felix Rastrojo Reime
27.11.2016 Joakim Jensen  
(Svelvik kirke)
04.12.2016 Lilly Louise Paes Wærstad  
Beck (Bryn kirke i Bærum)
04.12.2016 Mateus Paes Da Silva Reis 
(Bryn kirke i Bærum)
04.12.2016 Lea Ruud Aronsen
18.12.2016 Lukas Olstad (Åssiden kirke)
08.01.2017 Sander Cocozza Ellefsen
08.01.2017 Hennie Gautneb

Vigde 
18.11.2016 Bielka Santiago og Eirik Wilhelm Kolstad

08.01.2017 Hermine Nicole 
 Halvorsen Slåen
22.01.2017 Caroline Hovland
22.01.2017 Isac Løvgren Frey
22.01.2017 Dennis Østby Ruud 
(Strømsgodset kirke)
22.01.2017 Maud Jellum Helgetveit
22.01.2017 Sole Herman Ødegård
29.01.2017 Mali Sofie Salmon 
Saltvik
29.01.2017 Noah Kristiansen
29.01.2017 Sander Ed Holst
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Mars
Onsdag 1. mars   Askeonsdag
08.15 Morgenbønn

Torsdag 2. mars
12.00 Middagsbønn

Fredag 3. mars Kvinnenes 
 Internasjonale Bønnedag
11.00 Formiddagstreff i Cafe Album
11.30 Kvinnenes Internasjonale 
Bønnedag i Baptistkirken, Torgeir 
Vraas plass 7: Program fra 
Filippinene «Gjør jeg deg urett?». 
Sang og musikk. Deltakere fra ulike 
kirkesamfunn. Innsamling til prosjekt 
for traumatiserte kvinner og familier 
på Filippinene. Bevertning. Velkommen 
kvinner og menn!

Lørdag 4. mars
13.00 Orgelhalvtimen ved Knut Schmidt- 
Johansen. Folketoner. Fri entré.

Søndag 5. mars. 1. søndag i fastetiden
11.00 Høymesse. Prost Kjell Ivar Berger 
og kantor Beate Strømme Fevang. 

Tirsdag 7. mars
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 8. mars  FN: Internasjonal 
kvinnedag
08.15 Morgenbønn

Torsdag 9. mars
12.00 Middagsbønn

Fredag 10. mars
11.00 Hyggebingo i Café Album

Lørdag 11. mars
13.00 Orgelhalvtimen ved Synnøve 
 Solberg. Musikk av L. Boelmann,  
P. Eben. Fri entre.
14.00-15.00 Meditativ time. Morten 
Golimo ved klaveret.
Enkel servering mellom orgelhalvtimen 
og meditativ time.

AKTIVITETSKALENDER
1. mars – 31. mai 2017

Kalenderen omfatter alle arrangementer som gjennomføres i Bragernes kirke, og av menigheten og som er 
åpne for alle. Når ikke annet er oppgitt, skjer arrangementene i kirken. Vær oppmerksom på at det kan bli 

forandringer i programmet. Følg med på menighetens nettsider, oppslagstavler, avisannonser, Facebook, og 
abonnér gjerne på «Bragernes kirkepost», menighetens elektroniske nyhetsbrev som sendes ut hver uke. 

Påmelding: kirkeposten@drammen.kirken.no

Søndag 12. mars   2. søndag i faste
tiden
11.00 Høymesse. 150 års jubileum 
Bragernes Israelsmisjonsforening. 
Predikant Rolf Gunnar Heitmann, 
 sokneprest Lars Skagestad og kantor 
Jørn Fevang.

Tirsdag 14. mars
11.00 Hverdagsmesse

Onsdag 15. mars
08.15 Morgenbønn

Torsdag 16. mars
12.00 Middagsbønn

Fredag 17. mars
11.00 Formiddagstoner med talenter 
fra Drammen Kulturskole, Mats Fredrik 
Kollen, vinner av NM i trekkspill, og 
duo A Corda med et vakkert og vari-
ert program. Konserten et samarbeid 
mellom Johan Halvorsens musikkfest, 
Kulturoasen og Bragernes menighet.  
Kirkekaffe i kirken etter konserten.  
Fri entré.

Lørdag 18. mars
13.00 Finale Johan Halvorsens mu-
sikkfest! Helge Evju er solist i sin egen 
klaverkonsert over Edvard Griegs skis-
ser, Drammen symfoniorkester under 
dirigent Terje Boye Hansen, vinner av 
Midgardkonkurransen, sopran Eirin 
Rognerud og det unge fiolintalentet 
Katinka Nilssen i den virvlende Carmen 
Fantasi av Sarasate. Anders E. Dahl 
urframfører Herman Vogts orgelverk. 
Billetter ved inngangen kr. 250.

Søndag 19. mars   3. søndag i faste
tiden
11.00 Høymesse. Kapellan Per Erik 
K. Brodal, kantorene Jørn Fevang og 
Anders E. Dahl. Herrestemmene i 
 guttekoret.

12.30 Menighetens årsmøte i menig-
hetssalen. Saksliste, årsrapport og 
regnskap 2016 legges ut på nettet, i 
våpenhus og menighetskontor minst  
14 dager før møtet.

19.00 Foredragskonsert i anledning 
reformasjonsjubiléet. Bachs kantate 
til Reformasjonsfest nr. 79: «Gott der 
Herr ist Sonn und Schild». Ad Fontes 
kor og Oslo Barokkorkester med diri-
gent Terje Kvam. Foredrag med musik-
keksempler før kantaten fremføres i 
sin helhet. Det blir også orgelverker av 
Bach. Bill. Kr. 150,-.

Mandag 20. mars
14.00 i menighetshuset. Åpning av 
Misjonsbasaren i Drammen ved prost 
Kjell Ivar Berger. Sang av Hallvard 
 Alstad. Basar, lynlotteri og lykkehjul. 
Salg av gjenbrukslys og varer fra 
misjonsland. Kafé. Se eget program.
17.30 Andaktsstund ved Solveig Aas 
Kristiansen

Tirsdag 21. mars   FN: Internasjonale 
dag mot rasediskriminering
11.00-18.00 Misjonsbasar i menighets-
huset. Se eget program
12.00 Hverdagsmesse.
18.00 Innrøkning.18.30 Ørkenmesse 
etter koptisk-ortodoks tradisjon. Den 
norske kirkes  ansatte og frivillige. 
 Røkelse, lys og ikoner.

Onsdag 22. mars
08.15 Morgenbønn
11.00-18.00. Misjonsbasar i menighets-
huset. Se eget program.

Torsdag 23. mars
12.00 Middagsbønn
11.00-19.00 Misjonsbasar i menighets-
huset. Se eget program.

Fredag 24. mars
11.00 Hyggebingo i Café Album.
11.00-18.00 Misjonsbasar i menighets-
huset. Se eget program.

Lørdag 25. mars
11.00 – 15.00 Misjonsbasar i menig-
hetshuset. Se eget program.
13.00 Orgelhalvtimen ved Guy Poupard. 
Musikk av Vivaldi/Bach, P. Vasks,  
T. Escaich. Fri entré. 
14.00-15.00 Meditativ time.  
Morten Golimo ved flygelet. 
Enkel servering mellom orgelhalvtimen 
og meditativ time.
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Søndag 26. mars   Maria Budskapsdag
11.00 Høymesse. Sokneprest Lars 
Skagestad, kantorene Anders E. Dahl 
og Beate S, Fevang, Bragernes kirkes 
jentekor.

Mandag 27. mars
19.00 - 21.00 Drammen kirkeforum i 
menighetshuset: «Quo Vadis, Afrika?» 
Foredrag av Hilde Frafjord Johnson, 
tidligere utviklingsminister og FNs 
spesialutsending til Sør-Sudan. Kunst-
nerisk innslag ved Galina Trintsoukova, 
pianist og kantor i Fjell menighet. 
 Samtale/diskusjon. Enkel bevertning 
ved inngangen. Fri entré.  

Tirsdag 28. mars
12.00 Hverdagsmesse.

Onsdag 29. mars
08.15 Morgenbønn

Torsdag 30. mars
12.00 Middagsbønn

Fredag 31. mars
11.00 Formiddagstreff i Café Album.

April
Lørdag 1. april
18.00 J.S. Bachs Johannespasjonen. 
Opplev påskens drama gjennom Bachs 
storslåtte pasjon. Med koret Schola St. 
Petri og Sinfonietta Innlandet. Solis-
ter: Julia Gusek, sopran, Anne Carolyn 
Schlüter, alt, Vidar Hellkås, tenor/
evangelist, Magnus Ingemund Kjeld-
stad, Jesus, og Tor Kessel, bass, Terje 
Kvam, dir. Bill. voksen kr. 300, studen-
ter/barn kr. 100.

Søndag 2. april   4. søndag i fastetiden
11.00 Høymesse. Dåp. Sjømanns-
kirkens regionårsmøte. Sokneprest 
Lars Skagestad og kantor Jørn Fevang. 
Vika band og konsulent Knut Erik 
 Skarpaas deltar.

Tirsdag 4. april
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 5. april
08.15 Morgenbønn
18.00 Jazzgudstjeneste med markering 
av 20-års jubileum for Kirkens by-
misjon i Drammen. Kirkens bymisjon, 
biskop Per Arne Dahl, Magnolia jazz-
band og gruppe fra Bragernes kantori 
medvirker.

Torsdag 6. april
12.00 Middagsbønn
20.45 Evensong med Bragernes kirkes 
ungdomskor – en sungen kveldsbønn 
etter anglikansk tradisjon. Kapellan 
Per Erik K. Brodal, kantorene Anders E. 
Dahl og Beate S. Fevang.

Fredag 7. april
11.00 Hyggebingo i Café Album. 

Lørdag 8. april
13.00 Orgelhalvtimen ved Gunnar 
 Petersen-Øverleir, orgel, og Ingeborg 
Fimreite, fiolin. Musikk av O. Olsson, 
Biber, K. Mørk-Karlsen. Fri entré.

Søndag 9. april   Palmesøndag 
11.00 Økumenisk gudstjeneste med 
palmeprosesjon. Pater Johannes Hung, 
prost Kjell Ivar Berger, kantor Tor 
Johnstad. Oppmøte ved St. Laurentius 
katolske kirke kl. 11.00. 

Tirsdag 11. april  
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 12. april  
08.15 Morgenbønn

Torsdag 13. april Skjærtorsdag
17.30 Fellesmåltid i Norkirken før 
messen i Bragernes kirke

19.00 Skjærtorsdagsmesse i Brager-
nes kirke. Medvirkende fra Norkirken. 
Medlemmer fra Bragernes kirkes 
 solistensemble.

Fredag 14. april  Langfredag
14.30 Musikkmeditasjon ved kantor 
Anders Eidsten Dahl
15.00 Pasjonsgudstjeneste. T. Kver-
no: Improperiene. Kapellan Per Erik 
K. Brodal, Bragernes kirkes solist-
ensemble, dir. Jørn Fevang.

Lørdag 15. april   Påskeaften
12.00-14.30 Påskeegget i menighetshu-
set. Servering, utlodning. Jan Kristian 
Hverven, sang, og Arne Næss, piano. 
Entré kr. 100.

21.00 Påskenattsmesse. Påskelyset 
tennes. Nattverd. Røkelse. Ansatte 
og frivillige fra Den norske kirken i 
 Drammen. Korgruppe.

Søndag 16. april  Påskedag
08.00 Påskemorgen ved Åspaviljongen 
med Frelsesarméens hornorkester.

11.00 Høytidsmesse. Biskop Per Arne 
Dahl, menighetens ansatte, Bragernes 
kantori og dirigent Terje Kvam.

Mandag 17. april   2. påskedag
11.00 Høymesse. Telemannkantate 
«Triumpherende Versöhner, tritt aus 
definer Kluft hervor.» Sokneprest 
Lars Skagestad, kantorene Jørn 
Fevang og Anders E. Dahl. Daniel 
Sæther, kontratenor, Nina Marie 
Førisdal, barokkfiolin, Anne Stine Dahl, 
barokkcello.

Tirsdag 18. april
12.00 Hverdagsmesse. 

Torsdag 20. april
12.00 Middagsbønn

Fredag 21. april
11.00 Formiddagstreff i Café Album.

Lørdag 22. april
13.00 Orgelhalvtime ved JeeYoung 
Park. Musikk av J.S. Bach, G. Pierné,  
L. Vierne, A. Guilmant. Fri entré.

Søndag 23. april   2. søndag i påske
tiden
11.00 Familiemesse. Syngespillet 
«Skapelsen» av E. Hovland. Kapellan 
Per Erik K. Brodal, kantorene Beate s. 
Fevang og Jørn Fevang, Minores.
18.00 Felleskonsert med frimurersang-
foreningene i Moss, Tønsberg, Larvik 
og Drammen. Andakt ved kapellan Per 
Erik K. Brodal. Fri entré.

Tirsdag 25. april
12.00 Hverdagsmesse
Onsdag 26. april
08.15 Morgenbønn

Torsdag 27. april
12.00 Middagsbønn

Fredag 28. april
11.00 Hyggebingo i Café Album

Lørdag 29. april 
09.50 Oppmøte ved Strømsø kirke for 
orgelsafari 10.00-13.30. Medvirkende 
Leif Asle Hagen, guide, Svein Anders 
Aasen, kantor Strømsø menighet, Knut 
Schmidt-Johansen, kantor Strømsgod-
set, Anders E. Dahl, kantor Bragernes, 
Edel Gervin, diakon Bragernes, Bjørg 
Juriks, koordinator «Åpen kirke» 
 Bragernes:
10.00 Orientering om Strømsø kirke, 
orgelet, kort konsert
10.30 Avgang til fots til Strømsgodset 
kirke med guiding underveis.
11.00 Orientering om Strømsgodset 
kirke, orgelet, kort konsert 
11.30 Avgang til Drammen krema-
torium, store sal, guiding underveis.
11.50 Orientering om krematoriet, 
 orgelet, kort konsert
12.30 Lett bevertning ved Bragernes 
kirke
13.00 Orgelhalvtimen ved Ivan Sarajis-
hvili. Musikk av J.S. Bach. Fri entré.
13.30 Servering av kaffe og kaker
18.00 Konsert med Oslo Strykekvartett 
som feirer sølvbryllup! Kom og hør vak-
ker kammermusikk med en av Norges 
beste kvartetter. Bill. kr. 250/150.
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Søndag 30. april   3. søndag i påske
tiden
11.00 Høymesse. Sokneprest Lars 
 Skagestad og kantor Anders E. Dahl.

Mai
Tirsdag 2. mai
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 3. mai
08.15 Morgenbønn

Torsdag 4. mai
12.00 Middagsbønn

Fredag 5. mai
11.00 Formiddagstreff i menighets-
huset. 

Lørdag 6. mai
14.00-15.00 Meditativ time. Morten 
Golimo ved klaveret.

Søndag 7. mai   4. søndag i påsketiden
11.00 Høymesse. Samtale med 
 konfirmantene. Kapellan Per Erik K. 
Brodal, kantorene Jørn Fevang, Beate 
S. Fevang og Anders E. Dahl. Gruppe 
fra ungdomskoret.

Tirsdag 9. mai
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 10. mai
08.15 Morgenbønn

Torsdag 11. mai
12.00 Middagsbønn

Fredag 12. mai
11.00 Hyggebingo i menighetshuset.

Lørdag 13. mai
11.00 Konfirmasjonsmesse. Kapel-
lan Per Erik K. Brodal, sokneprest 
Lars Skagestad, kantorene Jørn 
Fevang,  Beate S. Fevang og Anders E. 
Dahl, gruppe fra ungdomskoret, Elin 
 Kurverud, trompet.
13.00 Konfirmasjonsmesse. Kapel-
lan Per Erik K. Brodal, sokneprest 
Lars Skagestad, kantorene Jørn 
Fevang,  Beate S. Fevang og Anders E. 
Dahl, gruppe fra ungdomskoret, Elin 
 Kurverud, trompet.

Søndag 14. mai   5. søndag i påske
tiden
11.00 Konfirmasjonsmesse. Kapellan 
Per Erik K. Brodal, sokneprest Lars 
Skagestad, kantorene Jørn Fevang, 
Beate S. Fevang og Anders E. Dahl, 
Bragernes kirkes ungdomskor, Elin 
Kurverud, trompet.

Tirsdag 16. mai
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 17. mai Grunnlovsdag 
11.45 Festgudstjeneste. Mannskoret 
Barden, kapellan Per Erik K. Brodal og 
kantor Anders Eidsten Dahl.

Torsdag 18. mai
12.00 Middagsbønn

Fredag 19. mai
11.00 Formiddagstreff i menighets-
huset.
19.00 Salmekveld i anledning Salmens 
dag i Drammen. Bragernes kirkes 
 solistensemble, dir. Terje Kvam, biskop 
Per Arne Dahl, Anders E. Dahl og Jørn 
Fevang, orgel. Arr.: Norsk hymnologisk 
forening, Ad Fontes, Tunsberg bispe-
dømme og Bragernes menighet.
 
Søndag 21. mai  6. søndag i påsketiden  
11.00 Høymesse med musikk av Trond 
Kverno. FN: Verdensdagen for kultu-
relt mangfold. Prost Kjell Ivar Berger, 
Trond Kverno, kapellan Per Erik K. 
 Brodal, kantorene Anders E. Dahl og 
Jørn Fevang. Guttekoret. Tårnagenter.

Mandag 22. mai
19.00 - 21.00 Drammen kirkeforum i 
menighetshuset: «Hvordan forebygge 
og bekjempe religiøs fanatisme». 

 Innlegg ved Hadia Tajiik, leder Stor-
tingets justiskomité og tidligere stats-
råd. Samtale og kulturinnslag. Enkel 
 bevertning ved inngangen. Fri entré.
 
Tirsdag 23. mai
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 24. mai
08.15 Morgenbønn

Torsdag 25. mai  Kristi Himmel
fartsdag 
11.00 Høymesse. Sokneprest Lars Ska-
gestad og kantor Anders Eidsten Dahl.

Fredag 26. mai
11.00 Hyggebingo i menighetshuset.

Søndag 28. mai   Søndag før pinse
11.00 Høymesse. Dåp. Søndagsskole. 
Kapellan Per Erik K. Brodal og kantor 
Jørn Fevang. 

Tirsdag 30. mai
12.00 Hverdagsmesse
18.00 Innrøkning. 18.30 Ørkenmesse 
etter koptisk-ortodoks tradisjon. 
 Ansatte i Den norske kirken og frivilli-
ge. Røkelse, lys og ikoner.

Onsdag 31. mai
08.15 Morgenbønn

ORGELSAFARI I DRAMMEN SENTRUM
Lørdag 29. april kl 10:00 – 13:30

MEDVIRKENDE: 
Leif Asle Hagen, guide, Svein Anders Aasen, kantor i Strømsø menig-
het, Knut Schmidt Johansen, kantor i Strømsgodset menighet, Anders 
Eidsten Dahl, kantor i Bragernes menighet, Edel Merete Gervin, diakon 
i Bragernes menighet, Bjørg Juriks, koordinator for «Åpen kirke» i 
 Bragernes

Kl 09:50 oppmøte ved Strømsø kirke

Kl 10:00 Orientering om Strømsø kirke, Aasen orienterer om orgelet, 
kort konsert. 

Kl 10:30 Avgang til fots retning Strømsgodset kirke. Leif guider på et 
par punkter på veien.

Kl 11:00 Orientering om Strømsgodset kirke, Schmidt orienterer kort 
om orgelet, kort konsert. 

Kl 11:30 Avgang Strømsgodset retning Drammen krematorium, store 
sal. Hagen guider underveis.

Kl 11:50 Orientering om krematoriet, Dahl orienterer om orgelet, kort 
konsert. 

Kl 12:30 Lett bevertning ved Bragernes kirke. 

Kl 13:00 Orgelhalvtime ved Ivan Sarajishvili. Musikk av J. S. Bach.  
Fri entré.

KL 13:30 Servering av kaffe og kaker



Biskop Per Arne Dahl til Salmenkonsert med 
 Solistensemblet fredag 19. mai kl. 19.00
Fredag 19. mai samles mange krefter for å markere 
Salmens dag!  Norsk hymnologisk forening, Tunsberg 
Bispedømme, Ad Fontes og Bragernes menighet lager 
sammen en stor salmefest med utgangspunkt i refor-
masjonens salmer. Folk kan være med å synge salmer 
fra reformasjonstidens og fram til vår egen tid. Biskop 
Per Arne Dahl medvirker.  Bragernes kirkes solist-
ensemble synger sammen med oss, og dirigent for 
anledningen er tidligere domkantor i Oslo, Terje Kvam. 
Kantorene Jørn Fevang, Anders Eidsten Dahl og Beate 
Strømme Fevang medvirker også.  Dette bør virkelig bli 
klang i katedralen. 

Dagen etter, lørdag 20. mai, er det Salmens dag med 
blant annet foredrag i menighetshuset i regi av Norsk 
hymnologisk forening. Følg med på senere kunn-
gjøringer av detaljer på våre nettsider. 

Astrid Lindgren i Børsen
Bragernes  kirkes jentekor og jenteaspirantkor invite-
rer til to forestillinger med sanger fra Astrid Lindgrens 
verden, søndag 23. april i Børsen i Drammen. Her vil 
publikum oppleve Emil, Pippi, Tjorven, Sjørøver Fabbe, 
Lille Ida og mange flere.

Korene har med seg regissør Gunnar Bergstrøm 
fra barnekoret i Den norske opera i tillegg til mu-
sikerne Josefine Høydahl, klarinett. Einar Bergem, 
bass,  Anders Kregnes Hansen, slagverk og Galina 
 Trintsoukova, klaver. Dirigent og musikalsk leder er 
Beate Strømme Fevang.

Mye moro i 2017
Gutte- og jentekorene i Bragernes har mange spen-
nende prosjekter i 2017. Vi nevner guttekorets sang på 
Drammens museum og tur til Tverken der det blir pøl-
ser, ski, sang og moro.

Jenteaspirantkoret framfører ” Så lenge vi vandrer på 
jorden” av Egil Hovland i februar med de eldste jentene 
som røvere. Minores synger ”Skapelsen” i april, også 
av Egil Hovland. Her vil både snegle, hai, hare, fugl mfl 
krype og hoppe nedover midtgangen.

Ungdomskoret med talenter synger operakafè i børsen 
i mars og jente,- og aspirantkoret framfører en større 

forestilling med sanger av Astrid Lindgren i børsen  i 
april.

Kor er gøy - Det er noen ledige plasser. Ta kontakt!
I tillegg til korene under, har vi Minores, som er koret 
for 1.klassinger og året før skolestart. Minores øver på 
onsdager fra kl 1630-1710.

Adventsfestivalen 2016
Adventsfestivalens overskrift i 2016 var «Nå møtes jord 
og himmel, i barnet lagt på strå». 

2016 ble nettopp året da den store julekrybben ble 
 åpnet utenfor kirken og alle kunne se vandringen fram 
mot Betlehem.

Svært mange har besøkt krybbestedet, og vi gleder oss 
til å krybben igjen neste år. 

Dette året fikk også barna oppleve en juleoratorie-
forestilling laget spesielt for dem. Utdrag av Johann 
Sebastian Bachs verk ble brukt på en måte som gjorde 
at barna fikk et spennende møte med musikkenog inn-
holdet i julefortellingen om barnet lagt på strå. Skue-
spiller Hanne Brincker levendegjorde forestillingen 
sammen med musikere og sangere. 

Adventsfestivalen hadde et stort spenn av innhold gjen-
nom en hel måned: Konserter, gudstjenester, åpen 
kirke og mange andre ting. 

Vi regner med at ca 12 000 mennesker var innom 
 kirken gjennom festivalen. Adventsfestivalen har vært 
arrangert hvert år siden 1994.
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Første søndag i advent var det mye som skjedde i Bragernes kirke. Først var det forestillingen «Juleoratoriet for barn» 
med kor, orkester og skuespill. Deretter var det åpning av Julekrybben utenfor kirken. Til sist var det Adventsfestivalen 
sin  åpningskonsert, som i år var Bachs juleoratorium,  
fremført av Bragernes kantori og orkester. 

I desember jubilerte Christmas Carol 
Service med hele 50 år, og jubileet ble 
selvsagt feiret i Strømsø kirke.

Hanne Brincker presenterte 
Juleoratoriet for barna! 
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På Knøtteklubben koser både små og store seg sammen! 
God lunsj, masse skravling, latter og selvsagt lek. Bli med 
hver torsdag kl 10. Velkommen!

I februar inviterte Bragernes menighet konfirmanter og deres foresatte 
til en kveld med tema: VALG 
En viktig og engasjerende kveld, med andre ord.

Nok en guttekortur til Tverken. Som alltid en 
super tur med latter, spill og pølsegrilling.

Også babysang er et populært tiltak for våre minste – og der-
med også for mammaer og papper! Sang er viktig for utviklin-
gen, og barnet elsker mammas og pappas stemme. Hjertelig 
velkommen på torsdager kl. 11.

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

Lever din blåresept her og 
få varene gratis hjemkjørt!
•  Stomi
•  Ufrivillig vannlating
•  Kateter
•  Brystproteser
•  Diabetes
•  Ernæring
•  Sårutstyr
•  Kompresjonsstrømper
•  Støttebandasjer
•  Hudpleie
•  Sko

Tlf: 32 80 80 80
Erik Børresens allé 9, 3015 Drammen
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Bøker
Gaver
Hobby

Klar for påskeferie?
Gave til komfirmanten?
Vi har det du trenger!

DU FINNER OSS I 2. ETG PÅ 
TORGET VEST I DRAMMEN. 
VELKOMMEN INNOM! 
Heidi og Tore 
TELEFON 32 83 52 95
LES MER PÅ WWW.VIVO.NO



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 
(Sykemeldt)

Kirketjener 
BENT A. MØLLER
moller@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid: 32 98 91 88

Kapellan
PER ERIK K. 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
Frivillige medarbeidere på kontoret.

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

Koordinator for Åpen kirke
BJØRG JURIKS
juriks@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 92
Mobil: 48 400 546

15

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 Redaksjon: Lars Skagestad, Tina Fagerhus Brodal, Hanna Moen og Bent A. Møller 
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I tillegg til høymesser, konserter 
og andre åpne arrangementer 
er det en rekke tilbud som er 
tilpasset spesielle aldersgrupper 
og interesser.

Babysang: Hver torsdag kl. 11 i 
menighetshuset, unntatt i skolens 
ferier. Kontaktperson: Diakon 
Edel Gervin

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

Søndagsskole: Hver søndag 
under gudstjenesten i Bragernes 
kirke, unntatt i skolens ferier 
og ved familiegudstjenester. 
Kontaktperson: Bjørg Juriks

Leksehjelpen «Etter skoletid» 
Onsdag for barn i 4. – 7. klasse 
fra kl. 13 – 15.30. 
Kontaktperson: Bjørg Juriks 

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

Kantoriet (voksne)
Onsdag kl. 19.00 – 21.15
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 
epostadresse står i oversikten 
til venstre. 

ANDRE ARRANGEMENTER



Kunst og kirke i 500 år. 9. februar – 5. juni 2017.
Sted: Drammens Museum, mandag – fredag 11 – 15, 

onsdager 11 – 20 (gratis inngang, lørdag og søndag 11 – 17. 
Vår hyggelige kafé følger museets åpningstider.

SOLA GRATIA

31. oktober 1517 regnes som starten på den kirkelige 
reformprosessen som førte til opprettelsen av luther-
ske kirker. Denne dagen offentliggjorde Martin Luther 
95 teser mot kommersialisering av avlatshandelen. I 
2017 er det 500 år siden denne begivenheten, og det 
vil bli markert i lutherske kirker, ved institusjoner og i 
felleskirkelige sammenhenger i hele Europa for å vise 
hvilken avgjørende rolle Martin Luther har hatt for vår 
felles europeiske historie. 

Hovedtema for markeringen er «Nåde» med tre 
undertemaer som er hentet fra Det lutherske 
verdensforbunds reformasjonsfeiring; «Frelsen er 
ikke til salgs», «Mennesker er ikke til salgs» og 
«Skaperverket er ikke til salgs». Disse temaene 
aktualiserer viktige arbeidsområder for lutherske 
kirker over hele verden i dag. 

Sola Gratia er latinsk og betyr «Nåden alene».  Ut-
stillingen viser et utvalg inventar fra lutherske kirker; 
prekestoler, altertavler, døpefonter, portretter, maleri-

er og kirketekstiler. Arbeidene er lånt inn fra kirker og 
kunst- og kulturinstitusjoner. Men også salmebøker og 
musikkinstrumenter er del av utstillingen. For menig-
hetssangen skulle bli en viktig del av gudstjenesten.

Utstillingen Sola Gratia har et dobbelt siktemål. Den 
vil markere hva som skjedde med det konkrete miljøet 
i kirkene og Luthers samvittighetsopprør og oppgjør 
med den katolske kirkens avlatshandel, og det derav 
følgende spørsmål om pavens autoritet og hvilke følger 
avvisningen av pavens autoritet fikk.

Sola Gratia er en utstilling der kirke, kunst og historie 
speiler utvikling og nyskaping. Det er spor vi ønsker å 
følge, og som vi håper vil engasjere i 500 - års marke-
ringen av reformasjonen. 

Utstillingen er produsert av  Den norske kirke ved 
Tunsberg bispedømme og Agder og Telemark bispe-
dømme og kuratert av kunsthistoriker Ingvild Pharo.

Bragernes kirkes guttekor var med å kastet glans over åpningen med flott sang!


