
 

Hva er en  

gudstjeneste? 

Når er det  

gudstjenester i  

Bragernes kirke? 

«De holdt seg trofast til apostlenes lære 

og fellesskapet, til brødsbrytelsen og 

bønnene»  

Apostlenes gjerninger kapittel 2, vers 42 

 

 

Faste gudstjenester gjennom uken i  
Bragernes kirke 
 
Søndag kl. 11.00: Høymesse / familiemesse 
 
Tirsdag kl. 12.00: Hverdagsmesse 
 
Onsdag kl. 08.15: Morgenbønn / -messe 
 
Torsdag kl. 12.00: Middagsbønn 
 

Har du spørsmål om gudstjenester i  

Bragernes kirke? 

Ta kontakt! 

 

Bragernes menighet 

Kirkegt. 7 

3016 Drammen 

 

tlf. 32 98 91 00 

post.drammen@kirken.no 

www.bragerneskirke.no 

 

Du finner oss også på facebook! 

Gudstjeneste 

07.06.18 PEKB 



Hva er en gudstjeneste? 

I gudstjenesten kommer vi sammen for å  
søke Gud. Å feire gudstjeneste beskrives i 
Salmenes bok som å tre fram for Guds ansikt. 
Vi kommer med våre liv, våre lengsler, vår 
glede og sorg. Gud møter oss med sin nåde, 
kjærlighet, håp og trøst. Bønn, sang,  
lovprisning og skriftlesning er viktige  
elementer i gudstjenestene. 
 
Høymesse og familiemesse 

Alle gudstjenester som inneholder nattverd 
kalles messe. Hver søndag og helligdag feires 
det høymesse eller familiemesse i Bragernes  
kirke. Familiemessene er spesielt tilrettelagt 
for barnefamilier, men vi arbeider for at alle 
våre høymesser og familiemesser skal  
romme alle generasjoner. 
 
Messen er stedet der jord og himmel 
møtes, der Gud møter oss på en spesiell  
måte, ikke minst i dåpen, Evangeliet og  
nattverden. På oppstandelsesdagen –  
søndagen – feirer vi den oppstandne Kristus 
og at han kommer til oss også i dag. 

Tidebønner 
Gjennom hele kirkens historie er det holdt 
bønner til ulike tider av døgnet—både i  
kirkene, klostrene og hjemmene. Disse korte 
gudstjenestene kalles gjerne tidebønner og 
inneholder veksellesning eller –sang fra  
Salmenes bok og nytestamentlige tekster, 
tekstlesning, bønn og salmer.  I Bragernes 
kirke har vi ukentlige tidebønner onsdag mor-
gen og midt på dagen torsdager. I tillegg har 
vi i adventstiden kveldsbønn sammen med St. 
Laurentius katolske menighet hver onsdag.  
 

Stille kveld 
Stille kveld holdes månedlig og er tilrettelagt 
for stillhet, lystenning, refleksjon og bønn. 
Stille kveld avsluttes med en kveldsbønn med 
nattverd.  
 

Evensong 
Evensong er en sunget kveldsbønn etter  
tradisjonen i den anglikanske (engelske)  
kirke. Et av våre kor medvirker alltid ved 
evensongene som holdes ca. én gang i  
måneden. 
 

Ørkenmesse 
Ørkenmessen er en oversettelse og  
tilretteleggelse av den koptisk-ortodokse  
liturgien fra Egypt. Den går tilbake til 300-
tallet og er svært rik. Vi feirer den blant annet 
som et uttrykk for vårt bispedømmes  
vennskap og fellesskap med kirken i Egypt, 
spesielt Naqada & Qus bispedømme.  
Messene preges av mye røkelse, lys og  
ikoner. 

Messen har fire hoveddeler:  
Samling der vi kommer sammen for å feire 
gudstjeneste og forbereder oss på dette. Det 
er også her eventuell dåp finner sted. 
 
Ordet består av tekstlesninger fra Bibelen 
(ofte én fra Det gamle testamente, én fra Det 
nye testamente og én evangelietekst),   
preken og bønn for kirken og verden. 
 
Nattverd med innsamling av takkoffer (gave 
til menighetens arbeid eller et veldedig fo-
mål) og selve nattverdsliturgien. 
 
Sendelse der vi sendes ut av kirken og  
tilbake til hverdagen med Guds velsignelse. 
Her fortsetter gudstjenesten i tjenesten for 
våre medmennesker. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hverdagsmesse 
Hver tirsdag feirer vi hverdagsmesse i  
Bragernes kirke. Dette er en kort gudstjenes-
te med nattverd, og den varer ca. 15  
minutter. 


