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BRAGERNES MENIGHETSBLAD

VALG – din stemme teller
Husk å bruke stemmeretten ved både Kirkevalget og 

kommunestyre- og fylkestingvalget i høst



Til ettertanke
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Hans Børli har sagt at «av og til er jeg nødt 
om å ta livet mitt med på en liten luftetur» 
(Etterlatte dikt 1991).  

Denne høsten skal jeg (og min kone Inge-
borg) bruke ferien på å gå pilegrimsleden 
Camino Frances mot Santiago de Compos-
tela, Spania.  Denne ruta, med start i 
Sør-Frankrike, er ca 780 km lang med vand-
ring fordelt over ca 30-35 dags-etapper.  Om 
alt går vel vil vi gjerne dele noen refleksjoner fra denne 
reisen på et senere tidspunkt.

I den kristne verden er det framfor alt tre steder 
som er mål for pilegrimsvandringer.  Det er Jeru-
salem, Roma og Santiago de Compostela.   I Norge 
er Nidaros og Trondheim målet for den mest kjente 
pilegrimsleden.  Men det finnes også muligheter for 
kortere vandringer.  I høst vil Bragernes menighet i 
samarbeid med Nedre Eiker menighet arrangere en 
pilgrimsvandring fra Nedre Eiker kirke til Bragernes 
kirke lørdag 21.september. 

Alle har ikke anledning til en pilgrimsvandring.  Og en 
indre reisen kan absolutt foregå uavhengig av en ytre 
reise.   Verdensmannen Erik Bye skrev i gravtalen til 
nevnte Hans Børli at «du reiste lenger, favnet mer, 
sanset mer ved bare å gå over tunet på plassen der 
hjemme».

For andre kan en ytre reise være til hjelp for å konsen-
trere seg om den indre reisen.   I det daglige er det mye 

som gjør krav på vår oppmerksomhet, vårt 
engasjement og våre krefter, ja vår tid. 

En vandring skal ikke føre oss lenger bort 
fra, men dypere inn i forholdet til Gud, oss 
sjøl, vår neste og skaperverket.   Den kan 
være en god hjelp til å skjerpe fokus og kon-
sentrere oppmerksomheten.   Mot noe som 
er større enn oss sjøl – mot Skaperen som 
hver dag øser sine gaver og velsignelse ut 

over våre liv.  

Dypest sett er vi alle pilgrimer, uavhengig av hvor vi 
er eller hvor langt eller kort vi reiser.   Vi er et folk på 
vandring – synger vi i en av våre salmer (nr. 618).   Fra 
fødsel til grav er vi underveis.   Det er denne vandring 
vi også øver oss på i kirkens rom når vi søker Gud og 
hverandre.  I det hellige rom kan livet speiles – leges 
og fornyes.   Her kan uretten og synden erkjennes og 
bekjennes, her kan kjærligheten og nåden sette fri og 
skape nytt liv, her kan troen næres og fornyes - og hå-
pet overvinne mørket. 

Og uansett hvor vi er i vår vandring, så kan vi si som 
Paulus:

«ingen av oss lever for seg selv, og ingen dør for seg selv. 
Om vi lever, så lever vi for Herre, og om vi dør, så dør vi 
for Herren.  Enten vi da lever eller dør, hører vi Herren 
til». Romerne 14,8-9

Lars Skagestad

Kantor Anders E. Dahl i delvis permisjon og organist Jon Martin Høie er vikar.  
Kantor Anders E. Dahl vil ha delvis permisjon fra sin stilling i 
Bragernes  et år fra 1. september. Han vil fungere i 20 prosent 
stilling dette året. Dahl har fått stilling som 1. amanuensis i 
orgelspill ved Musikkhøgskolen i Oslo. Vi gratulerer og ønsker 
lykke til.

Jon Martin Høie er hentet 
inn som vikar i 40 pro-
sent stilling dette året. 
Jon Martin har gjort tje-
neste i Bragernes både ved høymesser og konserter tidlige-
re, og det er et svært bevisst valg at han er ønsket som vikar. 
Jon Martin er student og har nettop kommet tilbake fra et 
studieår ved Musikkhøgskolen i Hamburg. Han er også gam-
mel guttekorgutt fra Bragernes! Velkommen. 



NyTT fra menighetsrådet
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Da er Menighetsrådet i full gang igjen etter en fin som-
merpause.

Om et par uker er det Kirkevalg igjen – og Menighets-
rådet oppfordrer dere alle til å stemme både på nytt 
Menighetsråd og Bispedømmeråd!! Da kan dere også 
være med å påvirke og bidra indirekte til driften og 
 aktiviteter i Bragernes menighet.

Dere finner en egen presentasjon av kandidater og list-
er i dette nummeret.   

Kulturarvopplevelser i Bragernes kirke
I august ble «Al Spot» lansert!  Dette er en opplevel-
ses-app som lastes ned og brukes via mobilen. Her 
kan besøkende i Bragernes kirke få med seg historien 
om kirken og den flotte kulturarven som kirkebygget 
representerer, selv om det ikke er guide tilstede. 

Samme appen vil også kunne gi deg nyttig turist-infor-
masjon på reiser i andre steder i Norge og utlandet.

Det blir veldig spennende å se fremover om appen 
bringer ennå flere besøkende til kirken.

Menighetsfest 1. september  
Velkommen til menighetsfest 1. september, rett et-
ter gudstjenesten. Alle er velkomne! Det blir sang og 
musikk, og vi serverer mat fra kirkeparken. Her i Bra-
gernes er vi utrolig heldig som har så mange flotte og 
dyktige frivillige.  Det er noe vi setter umåtelig stor pris 
på – og denne festen er ment som en bitte liten takk fra 
stab (og Menighetsråd) til alle dere supre medhjelpere!  

Hver og en av dere er viktige bidragsytere til alle de 
forskjellige aktivitetene våre, i komiteer, styrene eller 
under gudtjenestene – uten dere ville hverdagen vår 
sett veldig annerledes ut! Åpen kirke ville vært helt 
umulig å drive uten de frivillige – og det samme med 
Adventsfestivalen.

Vi har dessuten alltid behov for flere medhjelpere – så 
hvis dere vet om noen aktuelle kandidater, er det bare 
å gi de et hint om å ta kontakt med oss.

Datoer å merkes seg utover høsten 
Minner om alle de flotte arrangementene i «Søndag i 
sentrum» som starter opp i år.  Se nærmere omtale av 
programmet på side16.

Dessuten trekker vi frem lørdag 21 september, hvor 
det er Pilgrimsvandring med «målgang» i Bragernes 
kirke, etter vandring fra Nedre Eiker langs åsen og elva 
tilbake hit. 

Søndag 3. november markerer vi Allehelgens dag med 
en kirkekaffe i peisestuen.

Tilslutt minner vi om at årets Adventsmarked (tidligere 
Julemarkedet - nytt navn fra og med i år) finner sted 
lørdag 30 november. Sett av datoen – og resten av hel-
gen – for da går det slag i slag med Adventsmarked, 
åpning av Julekrybben, barneforestilling og åpning av 
Adventsfestivalen.

En velsignet God Høst ønskes dere alle!

Vigde
25.05.2019 Hilde Gro Madsen og Roald Frey
25.05.2019 Bezawit Jemberu Telila og Ulf Bernhard Nyrud Hansen
01.06.2019 Vibeke Helena Juel og Don Steele
04.06.2019 Gudrun Hennum Haglund og Robert Thomas Griffiths
08.06.2019  Ulla Marjatta Pulkkanen og Trygve Hermod Berg 

Tollefsen
15.06.2019 Malin Graatrud Aronsen og Even Gamst
15.06.2019 Ida Amalie Kongsgård Borg og David Borg
15.06.2019  Karine Molenaar Kristoffersen Riksheim og Filip Niko-

laj Kotlarz
22.06.2019  Annette Isabelle Marchand Fjeldheim og Kim Glim-

sholt
22.06.2019 Linn Marie Jakobsen og Ole Andreas Schei Kayser
29.06.2019 Anette Sannes og Stig Martin Bangseid Reinert
29.06.2019 Isabel Mühleisen Ojo og Anders Jonathan Kittilsen
06.07.2019 Marie Rekve og Martin Hals
27.07.2019 Maud Helene Pold og Markus Karlstad
27.07.2019  Rikke-Kristine Lorentzen Antonsen og Lasse Andre 

Hanssen

Døpte
19.05.2019 Lilly Josephine Gjesdal Udgaard
24.05.2019 Øivind Skjelsbæk
24.05.2019 Aurora Ismail Arntzen
24.05.2019 Leonard Horne Vatndal
24.05.2019 Camilla Hammerborg
24.05.2019 Amalie Thunes Etminan
24.05.2019 Ronja Heggnes Simensen
24.05.2019 Henrik Langebro Schinkowitch
24.05.2019 Lukas Fossum
02.06.2019 Christian Hovland
02.06.2019 Lisa Aleksandra Westlund Larsen
02.06.2019 Jenny Utengen Langbråten
09.06.2019 Olivia Menzel-Franang
09.06.2019 Henrik Espinosa Kristensen
09.06.2019 Helene Elise Svanberg
09.06.2019 Kasper Nino Dahl
09.06.2019 Theo Hernes Paulke
16.06.2019 Kari Elise Polacek Nyegaard
16.06.2019 Amalie Bjørkli Karlsen
23.06.2019 Frans Werner Bratholt
23.06.2019 Jacob Fredderick Sørum
23.06.2019 Sander Joval Carlsen
30.06.2019 Julie Sand Bakke
30.06.2019 Arian Theodor Levi Dalseng
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Jeg har nå bak meg fire år i bispedømmerådet. Først som nest-
leder og de siste 2,5 årene som leder. Jeg er glad for tilliten 
nominasjonsmøtet ga meg, da jeg ble valgt til å toppe listen, og 
jeg er svært glad for å ha med Arild Mikkelsen fra Hokksund 
som andrekandidat. Vi er begge satt på kumulerte plasser.  Jeg 
er stolt av lista til Åpen folkekirke som har god spredning når 
det gjelder kjønn, alder og geografi i de to fylkene, og jeg håper 
vi får med oss flere av de andre på lista inn i bispedømmerådet. 

I forrige periode, var det en viktig seier for Åpen folkekirke at 
lesbiske og homofile kan gifte seg i kirken, og dette vedtaket 
blir det viktig å forsvare. Samtidig har det for meg som leder 

Er du en av de 3,7 millionene som er medlem 
i Den norske kirke? Da er din stemme viktig i 
Kirkevalget! Når du stemmer gir du en tommel 
opp til din lokale menighet, og du er med på å 
 bestemme hvem som skal lede den framover.

Hvordan hadde lokalsamfunnet vårt sett ut uten Kirken? 
Hvordan ville landet vårt vært uten en folkekirke? Det er 
nokså vanskelig å forestille seg. Kirken er til stede overalt i 
Norge. Den tar del i våre hverdagsliv og ved livets begiven-
heter. I sorgen og festen, i trøsten, sangen, leken og gleden. 
Kirken er åpen  for alle, fra vugge til grav. Kirken har rom 
for deg! 

Hvordan vil du at kirken skal være? Ved Kirkevalget 8.-9. 
september har du mulighet til å påvirke: Samtidig som kom-
munestyre- og fylkestingsvalget holdes, kan du også stem-
me fram hvem som skal lede kirken på lokalt, regionalt og 
nasjonalt nivå. Det skjer i et lokale rett i nærheten av kom-
munevalget. Eller du kan forhåndsstemme fra 10. august til 
6. september på Kirkekontoret i Albums gate 8. 

To valg
Kirkevalget er to valg: Du kan stemme på kandidater til me-
nighetsrådet og til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 

Til menighetsrådsvalget i Bragernes menighet har en gjeng 
flotte medlemmer sagt ja til å være kandidater til menig-
hetsrådet og lede menigheten de neste fire årene. Dette 
er et flertallsvalg, der du blant annet har mulighet til å gi 
 kandidater en ekstrastemme. Kandidatene med flest stem-
mer blir med i rådet.

Ved valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet stiller Bønnelista, 
Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke lister. Dette 
er et forholdstallsvalg, der det endelige rådet avspeiler både 
hvor mange stemmer den enkelte liste og også den enkelte 
kandidat fikk.

Bispedømmeråd finnes i hvert av landets elleve bispedøm-
mer. Rådet ansetter blant annet prester og leder bispedøm-
met sammen med biskopen. Medlemmene av bispedøm-
merådet er også medlemmer av Kirkemøtet, det øverste 
representative organet i Den norske kirke. 

Fra juss til gudstjeneste
Menighetsrådets og bispedømmerådets arbeid spenner over 
mange temaer. Det kan være barne- og ungdomsarbeid, juss 
og økonomiforvaltning, ansettelser, gudstjenester, miljø og 
rettferdighet, omsorg, musikk og misjon. Rådene skal sørge 
for vekst og næring til kirken og lokalsamfunnet der du bor.

Første uka i august får alle medlemmene i Den norske kir-
ke tilsendt et valgkort og en brosjyre om valget. Følg med i 
postkassa, møt opp og stem!  

Les mer om kandidatene til begge valgene her i bladet, på 
www.bragerneskirke.no  eller på www.kirkevalget.no

Godt valg!

Din stemme teller i Kirkevalget Lister til  Bispedømmerådet
Det er tre ulike lister som stiller til valg på høs-
tens Bispedømmeråd. Dette er nominasjonsko-
miteen liste, Åpen Folkekirke sin liste og Bønne-
lista. Her kan du lese mer om hva de ulike listene 
og deres kandidater står for. 

nominasjonslistenFølg oss på

Bruk Nominasjonskomiteens liste  
ved Kirkevalget 8.- 9. september!  

Vi arbeider for den  
lokale kirkes beste! 

Se mer informasjon om kandidatene:  
nominasjonslisten.no

Tunsberg bispedømme

Listen består av personer som er foreslått av  
de lokale menighetsrådene og ungdomsrådet.  
Kandidatene speiler et mangfold av oppfatninger 
slik det også er i den norske folkekirken. De repre-
senterer ingen organisasjon eller interessegruppe. 
Den enkelte kandidat presenterer selv de saker  

en spesielt vil arbeide for.

Det gjelder  
din kirke!
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Morten Løberg Strand
Anne Helene Gjone
Øystein Lappegard
Ellen Langeland Gjerde
Pål Bødtker Walstad

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

Kristin Økseter
Henrik Wirak Onsrud
Gerd Eli Berge
Aud Marie Danielsen
Petrine Indresæter

6.   
7.   
8.   
9.   
10.   

Nominasjonskomiteens liste



Bønnelista - den nye lista, med  
de  tradisjonelle verdiene.
Hva handler valget om? 
Bønnelista stiller lister til valg av leke med-
lemmer i bispedømmerådet. Bispedømme-
rådet består av syv leke - det vil si vanlige 

medlemmer - ved siden av en prest, en kirkelig ansatt og av 
biskopen. Det er de syv plassene for leke eller vanlige medlem-
mer dette valget handler om. Bispedømmerådet ansetter blant 
annet nye prester, og medlemmene har plass på Kirkemøtet. 
Kirkemøtet er det øverste organet innenfor kirken - nesten 
som kirkens Storting. På kirkemøtet blir det blant andre ting 
bestemt hva som skal være kirkens lære. 
Hvilken retning ønsker vi at kirken skal styres i? Hva skal være 
rettesnor for de vedtak som blir gjort?

* Vi vil ha mer Himmel på jord - plantet i Guds Ord.
*  Bønnelista mener at det fortsatt skal være Bibelen som er 

kirkens autoritet i lærespørsmål.
*  Kirkens trosgrunnlag skal skal fortsatt være Bibelen og de 

Lutherske bekjennelsesskriftene.
*  Bønnelista ønsker en lokalstyrt kirke, der det er menighets-

rådet og menighetsmøtet som tar beslutningene ved ansettel-
ser av prester og andre ansatte.

*  Bønnelista ønsker å bidra til å styrke lokalmenighetene i Den 
norske kirke, og støtte opp om det gode arbeid som gjøres der. 

*  Vi ønsker å styrke bønnearbeidet og styrke arbeidet med 
bibleundervisning.

* Bønnelista ønsker å verne om familiene.
«Mitt hus skal være et bønnens hus for alle folk.»  
Jes. 56.78

Bønnelista ønsker å bidra til å utruste og å styrke ansatte og 
frivillige i Den Norske Kirke.

Stem på Bønnelista i Kirkevalget 2019.  
Våre kandidater finner du på www.bonnelista.no

av bispedømmerådet vært særdeles viktig å kjempe for at vi i 
Tunsberg kan leve side om side i den sammen kirken med ulikt 
syn på denne saken. Jeg er stolt av at vi under min ledelse, har 
fattet enstemmige vedtak både om å ansette prester som er 
uenige med meg og Åpen folkekirke i denne saken og prester 
som støtter flertallet i kirkemøtet. Dette arbeidet ønsker jeg å 
videreføre i kommende periode. 

Hva er viktig for Åpen folkekirke? 
Åpen folkekirke ønsker en kirke der dåpen er inngangsbilletten 
til fullt medlemskap, som forkynner evangeliet og verner om 
menneskeverdet, og en folkekirke som er der for alle gjennom 
livet, fra fødsel og dåp, til død og gravferd. En kirke som forhol-
der seg til allmenne livserfaringer og gir rom for det hellige, tro 
og tvil, håp og undring, stillhet og engasjement. 

Her du lyst til å bli mer kjent med meg eller din lokale kandidat, 
er det bare å ta kontakt med oss. 

Kirkevalget er samtidig med kommunevalget 8. og 9. septem-
ber. Jeg håper du velger å stemme på Åpen folkekirke. Godt 
kirkevalg.

Med vennlig hilsen 
Lill Tone Grahl-Jacobsen 
1.kandidat Åpen folkekirke - 911 40 595 
gjlilltone@gmail.com 

Kulturnatt. 
Projisering på kirketårnet.



  

1. Morten Løberg Strand f. 1985
Etter 13 år i Bragernes Menighets-
råd stiller jeg til valg nok en gang 
fordi jeg synes Bragernes kirke og 
menighet er noe av det mest givende 
jeg kan bruke min tid og mitt enga-
sjement på. Jeg håper jeg fortsatt 
har mye å bidra med. Å videreutvikle 
en åpen kirke med et synlig budskap 
for nærområdet og byen, er en viktig 
sak for meg. 

MØT KANDIDATENE SOM STILLER PÅ NOMINASJONSLISTEN 
TIL BRAGERNES MENIGHETSRÅD

Her kan du bli litt bedre kjent med kandidatene, og få vite litt mer om hvorfor de 
 ønsker å stille til valg, samt hvilke saker de er opptatt av. 

2. Heidi Hagen Låker f. 1969
Jeg ønsker å bidra til videre vekst og 
utvikling av Bragernes menighet, ved 
å drifte, forvalte og investere fornuf-
tig. Jeg ønsker å satse på korvirk-
somheten, åpen kirke, kirkeparken 
og på konserter og kultur. Jeg er for 
likekjønnet vigsel. Alle skal være 
velkomne i kirken vår.

3. Elin Skorød f. 1964
Jeg har sittet mange år i MR i Bra-
gernes, en periode i Fellesrådet og 
synger i Drammen International 
Gospelchoir. Jeg stiller til valg fordi 
jeg ønsker å bidra og å påvirke. Jeg 
brenner for Åpen folkekirke, jeg 
vil bygge kirke og bygge menighet. 
Døren høy, porten vid og terskelen 
lav. En åpen kirke der det er rom for 
å bidra og å motta. Jeg vil vise hvor 

mye som faktisk skjer i kirken, og lage rom for at visjoner 
kan realiseres.

4. Glenn Hole f. 1977
Jeg stiller til valg fordi jeg ønsker 
å bidra til å skape en åpen og imø-
tekommende kirke for mennesker 
i alle livssituasjoner og livsfaser 
uansett alder, kjønn og legning. Jeg 
brenner for å skape en kirke som 
lever ut nestekjærlighet i praksis.

5. Kari Hoff Andersen f. 1955
Jeg opplever Bragernes kirke og 
menighet som inkluderende og utad-
rettet, og det ønsker jeg å være med 
på å videreutvikle. Jeg er opptatt 
av korvirksomheten, som har vært 
viktig for vår familie på fire i mange 
år. Nå deltar jeg som kirkevert på 
gudstjenester og i Åpen kirke, jeg er 
med på konfirmantenes forteller-
kvelder, og liker å være aktiv i kir-
kens møte med samfunnet vi er en del av.

6. Hans Martin Nakkim f. 1976
Jeg ønsker å bidra til å skape en 
åpen og tilgjengelig kirke. For meg 
er det viktig å møte den delen av 
menigheten som i liten grad bruker 
kirken og kirkerommet i dag, og gi 
dem et interessant tilbud.

7.  Ragnhild A. Sandvold f. 1968
Jeg ønsker en åpen og inkluderende 
kirke. Musikk og kultur, samt fokus 
på barne- og ungdomsarbeid er vik-
tig for meg. Jeg har tre barn som har 
sunget i korene i kirken, og ved å føl-
ge de opp i denne aktiviteten, har jeg 
blitt bedre kjent med menigheten. 

8. Espen Alm f. 1964
Jeg ønsker en kirke som er åpen 
og inkluderende for alle, og jeg er 
imot å gradere mellom akseptabel 
og uakseptabel kjærlighet. Jeg øn-
sker en kirke som i praksis viser 
omsorg og verner om menneskelig 
verdighet (diakoni). For meg er det 
viktig å støtte kirkens musikk- og 
kulturarbeid. Jeg ønsker ikke en 
kirke bare for noen få, men respek-
terer den enkeltes trosvandring. Vi skal ikke stille krav til å 
være «kristen nok». Hver enkelt har sin tro. Jeg tror på Gud 
på min måte!
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9. Therese Thorne f. 1972 
Jeg har sittet i MR i en periode, og 
har likt aktivt menighetsarbeid vel-
dig godt. Vi har fått til mye spennen-
de denne perioden, og jeg vil gjerne 
fortsette med det. Jeg stiller til valg 
fordi jeg ønsker å påvirke og bidra. 
Jeg brenner for en inkluderende 
kirke med lav terskel, en med høye 
dører og vide porter. En kirke hvor 
alle kan føle seg hjemme. 

12. Klaus Olstad f. 1978
Jeg er opptatt av at kirken skal være 
et sted for alle - et foretrukket pus-
terom i en hektisk hverdag.  Jeg er 
spesielt opptatt av at dette også er 
for barnefamilier, og jeg tror kirken 
som mange andre organisasjoner, 
mister deltagere når disse får fa-
milie. Jeg er derfor opptatt av at 
barn ønskes spesielt velkommen i 
kirken, slik at deres opplevelse blir 

til gode minner og grunnlaget for en livslang gudstro. Og at 
foreldrene får den etterlengtede timen og en oppbyggende 
gudstjeneste.

13. Katarina Grønmyr f. 1970
Jeg ser kirken vår som en inklu-
derende aktør i byen, med rom for 
mangfold og meningsbrytning. Jeg 
vil styrke engasjementet i menig-
heten. Sammen velger vi sakene, og 
sammen skal vi glede oss over nye 
prosjekter som vokser frem rundt 
kirken vår.

Visste du at…

 •  Ved kirkevalget i 2015 stemte 520 323 kirkemedlem-
mer. Det var en rekorddeltakelse på 16,7 prosent.

 •  Ca. 3,1 millioner nordmenn har rett til å stemme ved 
Kirkevalget 8.-9. september.

 •  Det er dåpen som gir medlemskap i Den norske 
 kirke.

 •  Ungdom har stemmerett i Kirkevalget fra året de 
fyller 15. 

 •  Et menighetsråd har 4-10 medlemmer, i tillegg til 
soknepresten. Medlemmene har ulik utdannings- og 
yrkesbakgrunn og mange er også aktive på andre 
arenaer i lokalsamfunnet. 

 •  Til sammen skal 7.000 rådsmedlemmer stemmes 
inn i Kirkevalget 2019.
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10. Lars Berg f. 1969
Da jeg ble spurt i 2015 om å stille 
til valg i Menighetsrådet, synes jeg 
det virket interessant. Selv om jeg 
ikke har vært noen aktiv kirkegjen-
ger, bortsett fra dåp, konfirmasjon, 
dåp og bryllup, er kirken alltid med. 
Samtidig bor jeg jo i Bragernes. 
Menighetsrådet tar i de fleste saker 
avgjørelser på vegne av menigheten, 
og jeg ønsker å være med på å påvir-

ke. Jeg synes det er viktigere enn noensinne med mangfold 
i kirken. Vi må speile samfunnet, og være med på å bestem-
me hvem som skal bruke kirken og hvem kirken er til for. I 
Bragenes skal døren være høy og porten vid.

11. Lars Petter Juriks f. 1999
Jeg ønsker en kirke som er åpen for 
nært og godt samarbeid med andre 
kirkesamfunn. To kjerneverdier i 
kristendommen er nestekjærlighet 
og samhold. Vi må vise hverandre 
respekt og samhold.

14. Christian Getz f. 1976
Jeg stiller til valg for en åpen og 
 inkluderende kirke for alle.

15. Siri Høeg f. 1940
Bragernes kirke har alltid vært sen-
tral i livet mitt. Fra søndagsskole 
med stjerner i fremmøteboken, kon-
firmasjon og så videre frem til flere 
år som takknemlig korist i Brager-
nes kantori, har kirken og kirkens 
budskap vært viktige rettesnorer 
for meg. I dagens samfunn med nye 
samfunnsstrukturer, oppløsning og 
uro, har kirken også en særlig stor 
og viktig rolle. Bragernes menighet driver et omfattende og 
imponerende arbeid innen barne-og ungdomsarbeid, bl.a 
gjennom sin korvirksomhet. Den har også stort engasjement 
via sosialt arbeid på mange felt. Å få mulighet til å delta 
i noe av dette som medlem av Bragernes menighetsråd, 
vil være en givende og personlig utfordring for meg. Jeg 
brenner for å skape en kirke som lever ut nestekjærlighet i 
 praksis.



September
Søndag 1. september 12. søn-
dag i Treenighetstiden 
11.00 Høymesse. Dåp. Diako-
niens dag. Diakon Edel Gervin, 
kateket Sol Trogstad Vråle, 
kapellan Per Erik K. Brodal og 
kantor Anders Eidsten Dahl
Menighetsfest i menighetshu-
set etter høymessen. Velkom-
men alle små og store!

Tirsdag 3. september
12.00 Hverdagsmesse 

Onsdag 4. september
08.15 Morgenbønn

Torsdag 5. september
12.00 Middagsbønn

Lørdag 7. september
13.00 Orgelhalvtime. Guy Poupart 
spiller musikk av N. Muhly, C.V. Al-
kan og A.G. Ritter. Fri entré.

Søndag 8. september 13. søn-
dag i Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Ka-
pellan Per Erik K Brodal og 
kantor Jørn Fevang, gruppe fra 
 kantoriet
18.00 Klaverkonsert med pi-
anisten Dimitris Kostopoulos. 
En av Norges fremste yngre 
pianister spiller musikk av F. 
Schubert og F. Liszt. Fri entré.

Tirsdag 10. september
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 11. september
08.15 Morgenbønn

Torsdag 12. september
12.00 Middagsbønn

Fredag 13. september
11.00–13.00 Formiddagstreff i 
 menighetshuset.

Lørdag 14. september
13.00 Orgelhalvtime. William Whi-
tehead spiller musikk av W. Byrd, 
P. Whitlock, fra «The Orgelbüchlein 
Project» og J.S. Bach. Fri entré.

Søndag 15. september 
 Vingårdssøndag
11.00 Høymesse. Dåp. Elve-
rum guttekor, dir. Ole Andreas 
Fevang, kantorer Jørn Fevang, 
Anders Eidsten Dahl og kapel-
lan Per Erik K. Brodal
18.00 Innrøkningsmesse
18.30 Ørkenmesse etter kop-
tisk-ortodoks tradisjon. An-
satte og frivillige i Den norske 
kirke.

Tirsdag 17. september
12.00 Hverdagsmesse.

Onsdag 18. september
08.15 Morgenbønn

Torsdag 19. september
12.00 Middagsbønn

Lørdag 21. september
10.45 Pilgrimsvandring fra Nedre 
Eiker kapell til Bragernes kirke. 
Oppmøte på Nedre Eiker menig-
hetssenter. Turen avsluttes mellom 
16-18 med kveldsbønn og nattverd 
i kirken. Etterpå blir det servert 
økologisk kveldsmat i kapellet. Les 
mer under «Vår grønne menighet». 
13.00 Orgelhalvtime. Anders Eids-
ten Dahl spiller musikk av J.S. Bach 
og C. Franck. Fri entré. 
Pilgrimsvandring fra Nedre Eiker 
kirke til Bragernes kirke. Avsluttes 
med kveldsbønn i kapellet.

23.00 Scouts own. St. Georgsgilde-
ne i Drammen og Lier arrangerer 
landsmøte for tidligere speider-
ledere med kveldsgudstjeneste i 
 Bragernes kirke.

Søndag 22. september 15. 
søndag i Treenighetstiden
11.00 Familiemesse.  Dåp. 
Høsttakkefest. Utdeling av 
4-års bok. Diakon Edel Gervin, 
kateket Sol Trogstad Vråle, ka-
pellan Per Erik K. Brodal, kan-
torene Beate Strømme Fevang 
og Jørn Fevang, jenteaspirant-
koret og gutteaspirantkoret.
Høst i hagen rett etter mes-
sen. Årets grøde i Kirkeparken 
høstes. Alle er velkommen, 
 7-åringer er spesielt invitert.

Tirsdag 24. september
12.00 Hverdagsmesse 

Onsdag 25. september
08.15 Morgenbønn

Torsdag 26. september
12.00 Middagsbønn

Lørdag 28. september
13.00 Orgelkonsert. Daniel Bruun 
spiller Bachkoraler på kororgelet 
og Ch.M. Widors orgelsymfoni nr. 6. 
Fri entré.

Søndag 29. september Mik-
kelsmesse 16. søndag i Tree-
nighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Kantor 
Beate Strømme Fevang og 
prost Kjell Ivar Berger, gruppe 
fra kantoriet.
19.30 Urframføring! Konsert 
med Oslo Kammerkor og mu-
sikere. «Purgatorium» - et 
nyskrevet verk av Håkon Daniel 
Nystedt, skrevet for Oslo Kam-

AKTIVITETSKALENDER
1. september – 30. november 2019

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 kirke-post», menighetens elektroniske 

nyhetsbrev som sendes ut ukentlig. Påmelding NB! ny epostadresse: post.drammen@kirken.no.

SØ
ND

AG
 I S

EN
TR

UM

SØ
ND

AG
 I S

EN
TR

UM SØ
ND

AG
 I S

EN
TR

UM

SØ
ND

AG
 I S

EN
TR

UM

SØ
ND

AG
 I S

EN
TR

UM



merkor, Hans-Kristian Kjos 
Sørensen, Torgeir Koppang og 
Anders Eidsten Dahl. Verket er 
skrevet med tanke på Brager-
nes kirkerom. Purgatorium er 
en emosjonell reise, en åndelig 
renselse, et klanglig mysterium 
– garantert ulikt alt du har hørt. 
Slagverk: Hans Kr. Kjos Søren-
sen, klaver: Torgeir Koppang, 
orgel: Anders E. Dahl, dir. 
 Håkon Nystedt. Bill. Kr. 250/150.

Oktober
Tirsdag 1. oktober
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 2. oktober
08.15 Morgenbønn

Torsdag 3. oktober
12.00 Middagsbønn

Fredag 4. oktober
11.00–13.00 Formiddagstreff i 
 menighetshuset. 

Lørdag 5. oktober
13.00 Orgelkonsert. Inger-Lise 
 Ulsrud spiller Bachkoraler på 
kororgelet og Ch.M. Widors orgel-
symfoni nr. 10. Fri entré.

Søndag 6. oktober 17. søndag i 
Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Prost 
Kjell Ivar Berger og Jon-Martin 
Høie
18.00 – 20.00 Stille kveld. Av-
sluttes med kveldsbønn og 
nattverd 19.30

Tirsdag 8. oktober
12.00 Hverdagsmesse. 
19.00 Konsert med Knabenchor 
Bremen. Bragernes kirkes guttekor 
deltar. Dir. Ulrich Kaiser. Bill. ved 
inngangen. 

Onsdag 9. oktober
08.15 Morgenbønn

Torsdag 10. oktober 
12.00 Middagsbønn

Lørdag 12. oktober
13.00 Orgelkonsert. Espen Melbø 
spiller Bachkoraler på kororgelet 
og Ch.M. Widors orgelsymfoni nr. 8. 
Fri entré.

Søndag 13. oktober 18. søndag 
i Treenighetstiden
11.00 Familiemesse. Dåp. Før-
steklasses, jentekoret, kapel-
lan Per Erik K Brodal, kantor 
Beate Strømme Fevang, Jon 
Martin Høie og kateket Sol 
Trogstad Vråle.
17.00 Kveldsmesse med ur-
framføring av «Laudes Cre-
aturarum» av Herman Vogt. 
Verket er en musikalsk tilnær-
ming til Frans av Assisis lov-
prisningsbønn Solsangen eller 
Skapningens lovsang fra ca 
1225, et vakkert og stillfarent 
dikt som priser Gud gjennom 
skjønnheten i naturen og dy-
rene og i alt som omgir oss. 
Daniel Sæther, kontratenor, 
Caroline Eidsten Dahl, blokk-
fløyter, Anne Stine Dahl, cello 
og Anders Eidsten Dahl, orgel. 
Kapellan Per Erik Brodal.

Tirsdag 15. oktober
12.00 Hverdagsmesse 

Onsdag 16. oktober
08.15 Morgenbønn

Torsdag 17. oktober
12.00 Middagsbønn

Fredag 18. oktober
11.00–13.00 Formiddagstreff i 
 menighetshuset. 
16.00-18.00 Drop-in-dåp. Se mer 
informasjon på neste side.

Lørdag 19. oktober
13.00 Orgelkonsert. JeeYoung Park 
spiller orgelkoraler på kororgelet 
og Ch.M. Widors orgelsymfoni nr. 9. 
Fri entre.

Søndag 20. oktober. 19.  søndag 
i Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan 
Per Erik K Brodal og kantorer 
Beate Strømme Fevang, Jørn 
Fevang, gruppe fra kantoriet.
TV-aksjonen til inntekt for 
Care.
18.00 Fortellerkonserten 
 «Løvetannen» med Ensemble 
Wirakocha - en reise gjennom 
kulturer på begge sider av At-
lanterhavet på 1600-1700-tal-
let og hvordan ensemblet har 
skapt en ny, unik musikkskatt 

som spilles for første gang i 
Norge. Publikum møter spor av 
afrikanske rytmer blandet med 
europeisk vokalpolyfoni og ur-
befolkningsspråk. Fri entré.

Tirsdag 22. oktober
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 23. oktober
08.15 Morgenbønn

Torsdag 24. oktober
12.00 Middagsbønn

Lørdag 26. oktober
13.00 Orgelkonsert. Michael Schøn-
heit spiller Bachkoraler på kor-
orgelet og Ch.M. Widors orgelsym-
foni nr. 5. Fri entré.

Søndag 27. oktober Bots- og 
bønnedag
10.15 Skriftemålsgudstjeneste 
i kapellet.
11.00 Høymesse. Dåp. Sokne-
prest Lars Skagestad og kantor 
Jørn Fevang, gruppe fra kan-
toriet.
18.00 – 20.00 Stille kveld. Av-
sluttes med kveldsbønn og 
nattverd 19.30

Tirsdag 29. oktober
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 30. oktober
08.15 Morgenbønn

Torsdag 31. oktober
12.00 Middagsbønn

November
Fredag 1. november
11.00–13.00 Formiddagstreff i 
 menighetshuset. 

Lørdag 2. november
13.00 Orgelhalvtime. Benjamin Åberg 
spiller musikk av J.S. Bach, G. Fauré, 
A. Pärt og S. Salonen. Fri entré.

Søndag 3. november 
Allehelgenssøndag
11.00 Høymesse. Dåp. 
 Bragernes kantori, 
 menighetens ansatte.
19.30 Allehelgenskonsert. Bra-
gernes kirkes ungdomskor og 
herrestemmer fra guttekoret. 
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▼

Dir. Beate Strømme Fevang og 
Jørn Fevang. Jon Martin Høie, 
orgel. Fri entré. 
I samarbeid med Buskerud 
 Begravelsesbyrå.

Tirsdag 5. november
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 6. november
08.15 Morgenbønn

Torsdag 7. november
12.00 Middagsbønn

Lørdag 9. november
13.00 Orgelhalvtime. Stein Sødal 
spiller musikk av J.S. Bach, G. 
Tveitt og H. Mulet. Fri entre.

Søndag 10. november 22. 
søndag i Treenighetstiden
11.00 Høymesse.  Dåp. Kantor 
Jørn Fevang og sokneprest 
Lars Skagestad
18.00 Foredrag ved Trond Skar 
Dokka, professor i systematisk 
teologi. 

Tirsdag 12. november
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 13. november
08.15 Morgenbønn

Torsdag 14. november
11.00 Middagsbønn

Fredag 15. november
11.00–13.00 Formiddagstreff i 
 menighetshuset. 

Lørdag 16. november
13.00 Orgelhalvtime. Stanislav 
Surin spiller musikk av J.S. Bach, 
Nosetti og J. Strejc. Fri entré.
16.00 Kirkerotteteater for 4-7 åringer 
fra alle menighetene i Drammen. 
Kateket Sol Trogstad Vråle med flere.

Søndag 17. november 23. søn-
dag i Treenighetstiden
11.00 Familiemesse. Dåp. Gut-
tekoret. Kantor Jørn Fevang, 
Jon Martin Høie, tidligere dom-
prost Øystein Bjørdal og sokne-
prest Lars Skagestad.
12:15 Foredrag i kirken om 
Svein Ellingsens salmer ved tid-
ligere domprost Øystein Bjørdal. 
18.00 Innrøkningsmesse
18.30 Ørkenmesse etter kop-
tisk-ortodoks tradisjon.  Ansatte 
og frivillige i Den norske kirke.

Tirsdag 19. november
12.00 Hverdagsmesse
19.00 Kirkens Bymisjon inviterer til 
konsert med bl.a. Marianne Anton-
sen, Marthe Vang, Peter Hallstrøm 
og Oskar Øiestad. Fri entré.

Onsdag 20. november
08.15 Morgenbønn

Torsdag 21. november
12.00 Middagsbønn

Lørdag 23. november
13.00 Orgelhalvtime. Henrik Bech-
strøm spiller musikk av J.S. Bach, 
L. Vierne og M. Reger.  Fri entré.

Søndag 24. november Kristi 
kongefest
11.00 Høymesse. Dåp. kapellan 
Per Erik K Brodal og kantor 
Beate Strømme Fevang.
19.00 Konsert «In Memory of 
Elvis Gospel, vol 2». Paal Flaa-
ta, Stephen Ackles, Vidar Busk, 
Drammen International Gospel 
Choir og orkester. Bill. Kr. 450 + 
avg. på Tickemaster.no.  

Tirsdag 26. november
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 27. november
08.15 Morgenbønn

Torsdag 28. november
12.00 Middagsbønn

Fredag 29. november
11.00–13.00 Formiddagstreff i 
 menighetshuset. 

Lørdag 30. november
10.30–15.00 Adventsmarked i 
 menighetshuset.

Velkommen til drop-in dåp i Bragernes kirke! 
Er du av en eller annen grunn ikke døpt, men ønsker å bli det? Nesten hver søndag er det mulighet for dåp i 
Bragerneskirke, men noen opplever av ulike grunner terskelen høy for å bli døpt eller døpe barnet sitt i guds-
tjenesten. 

Derfor inviterer vi til drop-in dåp i Bragernes kirke fredag 18. oktober mellom kl. 16 – 18. Du er velkommen 
enten du er ung eller gammel, enten du ønsker å bli døpt selv eller døpe barnet ditt.

Hva er drop-in dåp og hva må du ha med?
Vi ønsker å gjøre det enklere for de som allerede har tenkt på dåp, men ikke fått gjennomført det. Ønsker du å 
bli døpt en av disse dagene, kreves det ingen forberedelser av deg. Du møter opp i Bragernes kirke i det aktu-
elle tidsrommet. Ta med gyldig legitimasjon. For barn under 15 år trengs fødselsattest og samtykke av den av 
foreldre/foresatte som eventuelt ikke er med. Du kan ha med to eller flere som skal være faddere, men dette er 
ikke nødvendig. Dersom du ikke har faddere, stiller menigheten med to vitner.

Først registrerer du deg eller barnet ditt og får en kort samtale og forberedelse med prest. Deretter gjennomfø-
res det en enkel dåpshandling innrammet av musikk. Etter selve dåpshandlingen er du/dere velkommen til enkel 
servering på menighetshuset. Du får med deg en dåpsattest som viser at du er døpt. Er du ikke allerede medlem 
av Den norske kirke, blir du det i dåpen. Verken dåpshandlingen eller serveringen koster noe. Det er ingen krav 
til antrekk, men de som ønsker dåpskjole til barn, kan låne det av oss.
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Høsten står for døren og vi slår et 
slag for matauk i naturen og i hagen. 
Vi som bor i Drammen er privilegerte 
som har et rikholdig spiskammers 
rundt oss på alle kanter; i åsen, 
skogen, elven og sjøen. La oss fylle 
krukker, glass og flasker med godsa-
ker som kan lagres utover vinteren! 
Å sanke mat ute kan være sosialt, sunt og ikke minst 
bra for lommeboken. I tillegg er det også bra for kli-
maet! Hva med å gå på blåbærtur sammen med bar-
nebarnet, dra på fisketur med far eller en sopptur med 
kjæresten? (NB! Hvis man plukker sopp anbefales det 
å stikke innom en soppkontroll, for eksempel i regi av 
Buskerud Sopp- og Nyttevekstforening.) Import av bær 
har økt dramatisk de siste årene, men i skogen står 
bærene og venter på oss, helt gratis!

Høst i hagen
I hagen kan man høste deilige frukt og bær. I Drammen 
er det mange frukthager, men det er ikke alle hagene 
som plukkes. Har du en nabo som ikke lenger orker å 
plukke eplene sine, kan du spørre pent om lov. Kanskje 
de kan få noen glass med eplemos som takk?

Det er også mange som har spiselige bær i hagen sin 
uten å være klar over det. Aronia er en vanlig prydhekk 
i Norge, som sjelden benyttes fordi folk ikke vet at den 
er spiselig. Eller kanskje du har svarthyll, nyper, tind-
ved eller rogn? Finn ut hvilke sorter som vokser der du 
bor, og hva de kan brukes til! Det er også lov til å pluk-
ke nyper og bær i offentlige parker.

Høst i Kirkeparken
Den store høstedagen i Kirkeparken blir 22.september. 
Da er små og store velkomne til å være med og plukke av 
årets avling av gulrøtter, kål, squash, gresskar, poteter 
og andre vekster så langt det rekker. Det er fint å gjøre 
dette sammen med nærmiljøet og med barna. Deltakel-
se i innhøstingen skaper begeistring og læring. Kanskje 

vi også kan inspirere noen til å dyrke 
litt hjemme hos seg selv. I tillegg til 
høsting serverer vi økologiske sveler 
og kaffe/saft. «Høst i hagen for store 
og små» er en del av Økoukas pro-
gram. Velkommen!

Vi ønsker hverandre en god høst!
Diakon Edel Gervin

Pilegrimsvandring langs Drammenselva
Tema: Vann

Lørdag 21. september inviterer Pilegrimsforeningen 
St. Hallvard av Huseby og menighetene Nedre Eiker 
og Bragernes til pilegrimsvandring. Vi går fra Nedre 
Eiker kapell og til Bragernes kirke. Underveis på 
vandringen blir det stasjoner med refleksjoner over 
ulike tema, blant annet «vann». Et sted i skogen har vi 
en god matpause der vi spiser medbrakt niste.

Fra Nedre Eiker kapell går vandringen til «Batteriet», 
langs lysløypa til Aronsløkka, ned til gravkapellet på 
Åssiden og videre ned til elva ved Berskog. Vi vil i ho-
vedsak gå på sti i skogen og grusvei. Vi krysser elva to 
ganger; ved Gulskogen og over Ypsilon. Så blir det en 
stopp ved St. Hallvards brønn før vi går opp til Brager-
nes kirke.

Oppmøte på Nedre Eiker menighetssenter kl. 10.45.  
Ta med nistepakke og drikke, gode sko, klær etter 
været, sitteunderlag og vandrestav hvis du vil. Turen 
avsluttes en gang mellom 16 og 18 med kveldsbønn og 
nattverd i Bragernes kirke. Deretter serveres det øko-
logisk kveldsmat i kapellet. Det er ingen påmelding, 
og  turen er gratis. Vandringen inngår i programmet til 
 Drammen Sacred Music Festival og Økouka.

Foto: Gudrun Klingsheim

Foto: Magasinet Nord



Guttekoret til Gøteborg
Sankthanshelgen var guttekoret på en flott tur til Sve-
rige. Turen gikk først til stiftsgården Å nord for Gøte-
borg. Her var det overnatting, god mat og øving. Dagen 
etter kjørte koret videre til Gøteborg med en aktiv dag 
på Liseberg. De to neste dagene sto i sangens tegn, og 
koret sang to ganger i domkirken i Gøteborg. 

Dermed var et fantastisk korår over, og nye sangere 
ønskes velkommen i august og september. 

Korene i Bragernes starter opp igjen
Som tidligere år avsluttet koråret med korturer for 
gutte,- og jentekorene. Først ut var minores med tur 
til Lekeland. Aspirantkorene fortsatte med tur til Tu-
senfryd og overnatting i Vestre Aker kirke i Oslo. Ca.30 
gutte,- og jenteaspiranter moret seg på Tusenfryd i 
mange timer, før turen gikk til Vestre Aker kirke, med 
overnatting på madrasser i soveposer og sang på 
gudstjeneste søndag formiddag. Rekordmange for-
eldre var også med dette året, noe som gir felleskap 
og gode vennskap også for korforeldrene!

Jentekoret reiste til Bergen siste helg i mai. Her møtte 
vi jentekoret i Bergen Domkirke. Det var en stor opple-
velse å synge konsert sammen med Bergensjentene, 
før turen gikk opp til Fløyen, der vi også hadde mini-
konsert i regnværet! 

Ungdomskoret reiste til Roskilde og København St. 
Hans helgen. I Roskilde møtte vi Roskilde domkirkes 
jentekor. Vi hadde en fantastisk aftensang sammen 
med dem, i tillegg til sosialt treff, der vi ble kjent med 
de danske jentene. Turen ble avsluttet med nydelig 
konsert i Trinitatiskirken i København. En stor opple-
velse for jentene!

TA KONTAKT!  Vi har plass til nye jenter!
I korene i Bragernes får du en god musikalsk opplæ-
ring, nye venner og musikalske opplevelser. 

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

ønsker velkommen til nytt semester !

Mange spennende prosjekter i 2019 / 2020.
Ta kontakt!

Guttekorets aspiranter: 2. klasse – 3. klasse
Onsdag kl.17.00 – 17.45

Guttekoret: fra og med 4 klasse
Onsdag kl.17.30 – 18.50

Bragernes kantori, voksne
Onsdag kl.19.00 – 21.15

Ta kontakt med dirigent Jørn Fevang
975 66 762

Jentekorets Aspiranter : 2.klasse – 4.klasse
Torsdag kl.17.00 –18.00

Jentekoret : 5.klasse – 8. klasse
Torsdag kl.18.00 –19.30

Ungdomskoret (jenter) f.o.m. 9.klasse
Torsdag kl.19.30-21.30

Minores ( både gutter og jenter ) 

Året før skolestart og 1. klassinger
Onsdager kl.16.30 – 17.10 ( starter opp 11. sept.)

Ta kontakt med dirigent Beate Strømme Fevang
Telefon 905 67 055



Barn, unge og trosopplæring
Utdeling av min 4 års bok
10. september er det samling for 
4 åringer og foreldre i kirken. Alle 
deltar også gudstjenesten og høst-
takkefest 22.september. Der blir 
«min kirkebok» delt ut.

Førsteklasses samling
08.oktober er det samling i kirken for 6 åringer. Søn-
dag 13. oktober er barna med på gudstjenesten. Barna 
får gå på oppdagelsesferd i kirken og høre en bibelfor-
telling. 

HalloVenn
31 oktober inviteres barn i skolealder til en alternativ 
Halloween feiring i Filadelfias lokaler. Vi har på mor-
somme kostymer og det er ulike aktiviteter for barna 
og utdeling av godteri. HalloVenn er et samarbeid mel-
lom alle menighetene og frimenighetene i Drammen.

Kirkerottene kommer
Kirkerottene Vesle og Fre-
do kommer til Bragernes 
kirke 16.november. Fore-
stillingen passer for barn 
mellom 3 og 7 år. Velkom-
men!

MILK – Mini leder kurs
Høsten 2019 starter vi opp lederkurs for de som begyn-
ner i 10.klasse. Dette er et godt lederkurs med 6 sam-
linger i løpet av året. Deltagerne får være med som 
ledere på aktiviteter for barn, unge og konfirmanter.

Trosopplærings kalenderen
22.september – 4-års bok utdeling og Høsttakkefest

13.oktober – Førsteklasses for 6 åringer

31.oktober - HalloVenn for 7 åringer

16.november - Kirkerotteteater

4- 5.januar 2020 – Lys Våken samling for 11 og 12 
 åringer

Faste samlinger
Søndagsskolen. Hver søndag når det ikke er familie-
messe. Samles søndagsskolen i kirken. Vi går ut i ka-
pellet under preken og hører en fortelling, synger og 
tegner sammen. 

Babysang. Hver torsdag fra kl 11:00 og 11:30 møtes vi 
på menighetshuset. Samlingen inneholder sang, mu-
sikk og rytmer.

Knøtteklubb. Hver torsdag fra kl 11:00-13:00 møtes 
vi på menighetshuset. Passer for barn 1-3 år med en 
voksen. Samlingen inneholder sang, musikk og fri lek. 
Ta med matpakke.

Kor
Bragernes kirke har et stort kormiljø, men det er alltid 
plass til flere medlemmer.  
Ansvarlig er Jørn og Beate Strømme Fevang.

Minores: Øver onsdager 16:30-17:10 (6 år)

Gutteaspiranter: Øver onsdager 17:00-17:45 (2-3 trinn)

Jenteaspiranter: Øver torsdager fra 17:00-18:00  
(2-4 trinn)

Jentekoret: Øver torsdager 18:00-19:30 (5-8 trinn)

Guttekoret: Øver onsdager 17:30-19:00 (4.trinn og 
oppover.)

Ungdomskoret: Øver torsdager 19:00-21:30 (9.trinn og 
oppover.)

Vil du være frivillig?
Du er hjertelig velkommen som frivillig medarbeider 
på våre samlinger for barn og unge. Vi trenger alltid 
gode voksne som bryr seg og som kan hjelper til med 
praktiske oppgaver. Ta kontakt med kateketen om du 
ønsker å melde deg som frivillig.

Kontakt
Ansvarlig for barn, unge 
og trosopplæring er 
kateket Sol Trogstad 
Vråle. 
e-post: sv455@kirken.no
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Sandvollen 26, 3058 Solbergmoen
Telefon 32 83 31 59

Alt i rørleggerarbeid og sanitærutstyr - Baderomsmøbler
Oppvaskmaskiner - Vaskeromsutstyr

Tining - Rep. vannskader

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgt 4, 32 89 89 50

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

Optika AS
Engene 16, 3015 Drammen

SYNSPRØVE – TIMEAVTALE
TLF.: 32 27 78 00

Briller - Kontaktlinser - Synsprøver

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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Tlf: 32 80 80 80
Rosenkrantzgata 11, 3018 Drammen

TORGET VEST – 3019 DRAMMEN
TLF.: 32 20 10 10

CAPPENSGT. 16 - 3016 DRAMMEN
Telefon 32 83 31 59 - Mobil 941 14 766

Alt i rørleggerarbeid og sanitærutstyr - Baderomsmøbler
Oppvaskmaskiner - Vaskeromsutstyr

Tining - Rep. vannskader

N. Storgt. 11 - Inng. Schwenckegt.
Drammen - Tlf.. 32 83 99 95

EDUARD WERNER A/S

Din lokalbank i Drammen

Telefon: 03000
www.dnbnor.no

Nedre Torggt. 5, 3015 Drammen
Tlf.: 32 83 60 05

Revisjon – Skatt – Avgift
Økonomisk Rådgivning

Nedre Storgt. 42, 3015 Drammen
Tlf: 32 83 88 90

www.ey.no

Drammen Fotklinikk
Rådhusgt. 18, 3015 Drammen

Telefon: 93 29 18 11

Marianne Båsum
Aut. fotterapeut

Sunne føtter er glade føtter!

Optika AS
Engene 16, 3015 Drammen

SYNSPRØVE – TIMEAVTALE
TLF.: 32 27 78 00

Briller - Kontaktlinser - Synsprøver

N. Storgt. 11 - Tlf. 32 83 15 10
GÅGATA

HOUSE OF

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgt 4, 32 89 89 50

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

Bok & Media
KRISTELIG BOKHANDEL

V i  h a r  g o d t  u t v a l g  i  g a v e r  t i l
k o n f i r m a n t e r ,  b i b l e r  o g  s a l m e b ø k e r

Haugesgate 17 • 3019 Drammen • Tlf.: 32 83 52 95

Eiendomsmeglere MNEF

ETABLERT 1918

HAUGESGT 83, 3019 DRAMMEN
TLF: 32 83 56 50 – FAX: 32 83 97 05

TORGET VEST – 3019 DRAMMEN
TLF.: 32 20 10 10

KP0210.indd   14 30.05.2010   09:33:45

SETTER DU PRIS PÅ Å LESE KIRKEPOSTEN?
Det koster å utgi Kirkeposten 4 ganger i året. Vi er derfor 

 takknemlig for alle som ønsker å gi et bidrag. Bidrag kan gis til 
kontonr. 2220.14.83690. Merk innbetalingen med "Kirkeposten". 

Takk!

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

Støtt våre
annonsører.

DE STØTTER OSS!

Tidligere:

Bibelbutikken Drammen AS, Øvre Torggate 9, 3017 Drammen, Tlf: 32835295, drammen@bibelbutikken.no 

Vi har et godt 
utvalg av kristne 

bøker og 
gaveartikler.
Velkommen 

innom!

Kontakt våre erfarne 
eiendomsmeglere!

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

Psykolog

Aase Prøitz
ENKELTPERSONER, PAR OG FAMILIER

Hauges gate 24, 3019 Drammen
Mobil: 91 31 61 91
www.psykologproitz.no



Menighetsstaben

Prost KJELL IVAR BERGER 
kb953@kirken.no 
Tlf. arbeid 32 98 91 13

Sokneprest 
LARS H. SKAGESTAD
ls273@kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 83

Kateket 
SOL TROGSTAD VRÅLE 
sv455@kirken.no
Tlf. arbeid: 32 98 91 89

Kirketjener 
BENT A. MØLLER
bm984@kirken.no
Tlf. arbeid: 32 98 91 88

Kapellan
PER ERIK K. BRODAL
pb887@kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 82

Kantor JØRN FEVANG
jf668@kirken.no
Mobil: 97 56 67 62

Kantor ANDERS E. DAHL
ad562@kirken.no
Privat tlf. 97 65 47 72

Kantor 
BEATE STRØMME FEVANG
bf297@kirken.no
Mobil: 90 56 70 55

Hanna Moen – Vibeke Meyer Schjelderup – Anny Getz
Frivillige medarbeidere på kontoret.

Diakon
EDEL MERETE GERVIN
eg538@kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 84

Koordinator for Åpen kirke
BJØRG JURIKS
bj353@kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 92
Mobil: 48 400 546
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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

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

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

Knøtteklubben:  
Hver torsdag fra 11.00 – 13.00 i 
menighetshuset, unntatt i skolens 
ferier.
Kontaktperson: Kateket  
Sol Trogstad Vråle

Søndagsskole: Hver søndag 
under gudstjenesten i Bragernes 
kirke, unntatt i skolens ferier 
og ved familiegudstjenester. 
Kontaktperson: Kateket  
Sol Trogstad Vråle

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 – 18.55

Kantoriet (voksne)
Onsdag kl. 19.00 – 21.15
Kontaktperson: Jørn Fevang

Bragernes kirkes minores er et 
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

Arbeidsstuen:
Hver tirsdag og torsdag kl. 10.30-
13.00 i menighetshuset.

Håndarbeid og formiddagsmat. 
Gratis.

Kontaktperson: Kirsten Motzfeldt

ANDRE ARRANGEMENTER

Hjemmeside: www.bragerneskirke.no
Du finner også Bragernes kirke, menighetshuset, 
 korene m.m. på Facebook og Instagram.

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

Det er plass til nye medlemmer i alle korene og kantoriet. 

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



Når drøm blir virkelighet
Helt siden tidligere biskop Sigurd Os-
berg under en visitas spontant delte 
ideen om et nytt hus bak kirken for å 
øke kapasitet til garderobe og opp-
holdsrom, så har det vokst fram en 
drøm om et fleksibelt og større hus 
som nå kanskje kan realiseres.

I noen år har stab og menighetsråd 
sett på mulighetene.   Noen arki-
tektstudenter fra menigheten laget 
en masteroppgave med en skisse av 
hvordan det kunne se ut.   Etter hvert 
ble det nedsatt en komite og planene 
begynte å ta form.  Riksantikvaren 
kom på befaring og la noen premisser 
for den videre prosess.   Kommunen 
ble orientert om planene.  Og med 
god faglig og økonomisk hjelp fra 
Arne Riise i Strøm-Gundersen og 
hotellbyggeren Arthur Buchardt fikk 
man satt i gang et forprosjekt for å 
sjekke grunnforholdene bak kirken, 
samt laget nye tegninger til et mulig 
hus.  Sistnevnte ble utført av Bjørn Vi-
dar Eriksen i Arkitektgruppen Dram-
men A/S.  Huset er plassert diskret 
inn i jordvollen bak kirkebygget – og 
det vil ikke være mulig å se fra torget.

Med den store aktiviteten i Bragernes 
menighet, ikke minst innenfor det 
kirkemusikalske arbeidet og gjennom 
Adventsfestivalen, har behovet for 
større og flere rom meldt seg.   Både 
til øvelser men også til forberedelser 
av gudstjenester og konserter.   Med nærhet til kirken vil 
man i fremtiden kunne gå tørrskodd med instrumenter (!) 
fra huset bak kirken og inn i kirkerommet.

Huset, slik det nå er teget på ca 300 m2 rommer en kam-
mersal med 200 sitteplasser og god akustikk, godt egent 

både for mindre konserter, øvelser 
og utstillinger.   Denne kammersalen 
kan også benyttet til minnesamvær, 
bryllup eller andre små og store ar-
rangement.   I huset er det også flere 
rom som kan benyttes til øvelser, for-
beredelse, søndagsskole, osv.  Huset 
har også et lite kjøkken, garderobe og 
toalett.

Vi tror at huset vil kunne være til gle-
de og nytte for langt flere enn Brager-
nes menighet, ja hele Drammen.  Det 
har vært holdt et orienteringsmøte for 
ulike kulturaktører og en vil i proses-
sen videre ha kontakt med kommune, 
lag og foreninger.

Bygget er kostnadsberegnet til ca 
16-17 millioner.   Det er tatt initiativ 
ovenfor potensielle samarbeidsparter 
med tanke på å være med å finansiere 
bygget.  Skal drømmen realiseres er 
vi helt avhengig av at noen vil være 
med og bidra økonomisk.  Bragernes 
menighetsråd har garantert for 4 
millioner som er enten egenkapital 
eller innsamlede midler.  En næ-
ringsdrivende har også gitt løfte om 
1 millioner.  Det er også naturlig å 
invitere kommunen til å være med i et 
spleiselag.   

Til sammen og i fellesskap tror vi at 
drømmen kan bli virkelighet.   Om to 
år, 12.juli 2021 feirer Bragernes kirke 

150 års jubileum.   Vi håper og tror at vi da kan ønske vel-
kommen til åpningsfest.   

For den og de som er interessert i å høre mere eller ønsker 
å bidra – så ta kontakt med Menighetsrådsleder eller staben 
ved menighetskontoret.

SØNDAG I SENTRUM I HØST
I høst er det duket for mange fine opplevelser på 
 søndags ettermiddag eller kveld. Her følger en liten 
oversikt – se ellers aktivitetskalenderen for tidspunkt.

25/8  Stille kveld

1/9  Menighetsfest

8/9 Konsert med Dimitris Kostopoulos

15/9  Ørkenmesse

22/9 Høst i hagen – for hele familien

29/9  Konsert med Oslo Kammerkor og musikere. Uframføring 
av «Purgatorium»

6/10 Stille kveld

13/10 Kveldsmesse med Solsangen

20/10  Fortellerkonserten «Løvetannen» med  Ensemble Wirakocha

27/10 Stille kveld

3/11 Allehelgenskonsert med Bragernes kirkes ungdomskor og 
herrestemmer fra guttekoret.

10/11 Foredrag med Trond Skard Dokka

17/11  Foredrag om Svein Ellingsen sin salmediktning ved tidl. 
domporst Øystein Bjørdal

Ørkenmesse

24/11 Konsert «In Memory of Elvis Gospel, vol 2». Paal Flaata, 
Stephen Ackles, Vidar Busk, Drammen International Gospel 
Choir og orkester. 

1/12 Adventsfestivalens åpningskonserter

8/12 Konsert med Drammens damekor

15/12 Foredrag med Edvard Hoem 

22/12 Stille kveld


