
Ласкаво просимо до церкви в Драммені та Лієрі! 
 

Ми вітаємо наших українських сестер і братів у наших церквах. Тут ви знайдете інформацію про церкви та 
як з нами зв’язатися. 

Норвезька церква є євангельсько-лютеранська церква. Дві 
третини всіх людей, які живуть у Норвегії, є членами 
Норвегської церкви. Iснує 14 конгрегацій, загалом 16 
церков у Драммені та Лієрі. У багатьох із них щонеділі 
відбуваються служби. 
 
Велика червона церква біля площі в центрі Драммена 
(церква Брагернес) відкрита у вівторок 12-18, середу 12-
16.30, четвер 12-16.30, п'ятницю 12-15, суботу 12-18 і 
неділю 12-18. Ласкаво просимо! 

 
Декілька церков відкриті для різноманітних заходів для людей рiзного вiку кожен день у  тиждень. Ви також 
можете прийти до церкви, щоб помолитися і поставити свічки. Ви також можете відвідати будь яку церкву. 
Тоді попередьте нас, щоб ми вiдчинили для вас дверi церкви. Серед багатьох заходів для дітей, молодi та 
дорослих, особливо вiдзначимо 
- «Мовне кафе»-Språkkafe кожний вівторок і четвер о 12:00 у мiстi Свелвiку (Svelvik) в Kafe Global, вул. Storgata 
82. Вхiд вiльний. 
- «Мовне кафе»-Språkkafe кожний вівторок о 18:00-19.30 в церкві Åssiden, Åkerveien 2. 
- А також ми можемо допомогти з домашніми завданнями для всіх вікових груп (також навчання дорослих) По 
понеділках з 15:00-17:00 на вул. Коннерудгата 22. 
 
Якщо вам потрібно зв’язатися з нами, ви можете надіслати електронний лист на адресу: 
post.drammen@kirken.no або lier@kirken.no  Ви можете писати українською, і ми допоможемо з перекладом. 
Якщо ви розмовляєте англійською або можете змусити когось зателефонувати за вас, ви також можете 
зателефонувати +47 32 98 91 00 (Драммен) або +47 409 24 950 (Ліер). 
Для отримання додаткової інформації перейдіть на наші веб-сторінки: kirken.no/Drammen та kirken.no/Lier 
 

Velkommen til kirken i Drammen og Lier! 
 

Vi ønsker våre ukrainske søstre og brødre velkommen til våre kirker. Her finner du informasjon på ukrainsk om 
kirkene og hvordan du tar kontakt med oss. 
 

Den norske kirke er en evangelisk-luthersk folkekirke. To tredjeparter av alle som bor i Norge er medlemmer av Den 
norske kirke. Det er 14 menigheter, med til sammen 16 kirker i Drammen og Lier. Det er gudstjeneste i mange av 
dem hver søndag.  
 

Den store røde kirken ved torget i Drammen sentrum (Bragernes kirke) er åpen tirsdag 12-18, onsdag 12-16.30, 
torsdag 12-16.30, fredag 12-15, lørdag 12-18 og søndag 12-18. Velkommen! 
 

Flere av kirkene er åpne for mange slags aktiviteter for alle aldersgrupper hver dag i uken. Du kan også komme til 
kirken for å be og tenne lys. Vær velkommen også til å besøke en annen kirke enn den store ved torget. Da er det fint 
å ha gjort en avtale, slik at vi kan åpne for deg. Blant mange aktiviteter for barn, ungdom og voksne nevner vi spesielt 
gratis  
- Språkkafe tirsdager og torsdager kl 12 i Svelvik på Kafe Global, Storgata 82.   
- Språkkafe tirsdager kl 18-19.30 i Åssiden kirke, Åkerveien 2. 
- Leksehjelp for alle aldersgrupper (også voksenopplæring) mandager kl 15-17 i Konnerudgata 22 
 

Har du behov for komme i kontakt med oss kan du sende e-post til: post.drammen@kirken.no eller lier@kirken.no   
Du kan skrive på ukrainsk, så vil vi få hjelp til å oversette.  
Dersom du snakker engelsk eller kan få noen til å ringe for deg, kan du også ringe  
+47 32 98 91 00 (Drammen) eller +47 409 24 950 (Lier).  
For mer informasjon, gå til våre web-sider: kirken.no/Drammen og kirken.no/Lier 
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