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Søndag 5. april Palmesøndag            Johannes 12, 12 – 24 

11.00 Gudstjeneste på nett. Diakon Edel Gervin, kantor 
Anders Eidsten Dahl og prost Kjell Ivar Berger. 
 
Tirsdag 7. april 
12.00 Middagsbønn på nett. Organist Jon Martin Høie og 
diakon Edel Gervin. 
 
Ondag 8. april 
08.15 Morgenbønn på nett. 
 
Torsdag 9. april Skjærtorsdag              Johannes 13, 1 - 17 
19.00 Skjærtorsdagsgudstjeneste på nett. Solist Sakarias F. 
Tranvåg, kateket Sol Trogstad Vråle, kantor Beate Strømme 
Fevang og sokneprest Lars Skagestad. 
 
Fredag 10. april Langfredag 
14.30 Orgelmeditasjon på nett. Kantor Anders E. Dahl. 
15.00 Pasjonsgudstjeneste på nett. Bragernes kirkes solist-
ensemble, dirigent Jørn Fevang, kantor Beate Strømme 
Fevang, diakon Edel Gervin, prost Kjell Ivar Berger og 
kapellan Per Erik K. Brodal. 
17.00 Improperia Salvatoris Nostri på nett. 
«Herrens bebreidelser». Musikk: Trond H. F. Kverno. 
Bragernes kirkes solistensemble med dirigent Jørn Fevang. 
 
Lørdag 11. april Påskeaften 
23.00 Påskenatt med tenning av påskelyset livestream på 
nett. Diakon Edel Gervin, kantor Jørn Fevang, kapellan Per 
Erik K. Brodal og sokneprest Lars Skagestad. 
 
Søndag 12. april Påskedag                          Lukas 24, 1 - 9 
11.00 Påskegudstjeneste på nett. Sangerne Sakarias F. 
Tranvåg, Hannah A. Pold og Sunniva Fevang, trompetist 
Magnus Aa. Oseth, organist Jon Martin Høie, kantorene 
Beate Strømme Fevang og Jørn Fevang, kapellan Per Erik K. 
Brodal og sokneprest Lars Skagestad. 
12.15 Påskesalmer fra klokkespillet. Kantor Jørn Fevang.  
 
Mandag 13. april 2. påskedag             Lukas 24, 13 – 35 

11.00 Påskegudstjeneste på nett. Kantor Anders Eidsten 
Dahl og sokneprest Lars Skagestad. 
 
Tirsdag 14. april: 12.00 Middagsbønn på nett 
Onsdag 15. april: 08.15 Morgenbønn på nett 
Torsdag 16. april: 12.00 Middagsbønn på nett 
         

     STØTT ÅRETS FASTEAKSJON TIL KIRKENS NØDHJELP!                                              
Ni av ti mennesker i verden lever uten tilgang til rent vann. 
Kirkens Nødhjelp arbeider med å gi sårbare mennesker vann og 
hygiene, og forebygger coronasmitte der de kan. Hvert år samler 
konfirmantene våre inn penger ved å gå fra dør til dør til alle hus-
stander på Øren og Bragernes. Dette er penger som er viktige i 
Kirkens Nødhjelps arbeid. I år ble det ingen bøssebæring, jf. 
helsemyndighetenes råd/pålegg. Din støtte kan gis på VIPPS 
2426, SMS VANN til 2426 eller www.kirkensnodhjelp.no.  
 

                                             Vann 
Kjære Gud, takk for dine livgivende dråper. De stiller tørsten 
og gir oss nye krefter. Hjelp oss til å forstå hvor verdifullt 
vannet er, så vi ikke forurenser og sløser med dine gode gaver, 
men bidrar til at vannet skaper rettferdighet. Takk også for 
dåpsvannet som gjør oss til dine barn.                                        

                                        Fellesskap 
Kjære Gud, du møter alle alle mennesker med nåde og fred. 
Takk for alle som bruker de mulighetene de har til å skape en 
mer rettferdig verden. Hjelp oss å bygge fellesskap og velsign 
alle som er med på Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.                                             
                                     Den stille uke 
Kjære Gud, takk for at du ga oss din sønn, Jesus Kristus, som 
ble prøvd i alt. Vær med alle som opplever sorg og smerte. Vi 
ber om fred og rettferdighet for alle mennesker. La oss se at vi 
er en del av bønnesvaret. 

 

                        Program for påskeuken og ellers 

På www.facebook.com/bragerneskirke og www.bragerneskirke.no     

finner du oversikt over påskeuken og små gudstjenester, 
bønner og musikk fra Bragernes kirke som er lagt ut på nettet 
i forbindelse med at vi for tiden ikke kan samles i kirken. 
Oversikten oppdateres fortløpende. Se også venstre kolonne 
for påskeukens program  

                              Kontakt med ansatte  
Mange ansatte har hjemmekontor, jf. helsemyndighetenes 
restriksjoner. Ønsker du å snakke med prest, diakon eller 
andre, kan de nås på e-post eller ved å ringe kirkekontoret  
32 98 91 00. E-postadressene står i menighetsbladet og på 
nettet. 
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       Palmesøndag. Tekst Joh. 12,12-24  
 

     Refleksjoner ved prost Kjell Ivar Berger 
 
Det var behov for en opprydding. Og de trodde Jesus var 
mannen som skulle rydde opp. Okkupert, ydmyket og 
umyndiggjort i sitt eget land, det var de. Det var behov for 
en sterk mann. Så må Jesus skuffe dem. Mitt rike er ikke av 
denne verden, det sa han. Det mente han. Og vant etter 
hvert mange knuste hjerter og håpsdrømmer med ordene 
sine. Om at hevn ødelegger den som hevner, at hat 
ødelegger den som hater. Om at kjærligheten er sterkere 
enn døden. Slik hans kjærlighet var. 
 
Så over til oss. Nå. Kan ikke bare Gud rydde opp? Utslette 
Koronaen med sin mektige hånd? Men Gud handler altså 
ikke slik. Ondskaper og sykdommer er våre livsvilkår som vi 
må kjempe med og mot. Nok en gang lærer vi at vi ikke 
bare trenger Gud. Vi trenger hverandre på alle ulike steder 
og fra alle ulike land og fagmiljøer. Og vi trenger å heie på 
dem som kan hjelpe og lindre de syke og døende, vi må 
heie på dem som forsker og finner svar. 
 
Enn så lenge skal alle vi andre gjøre det vi kan og som han 
som red inn i Jerusalem sa: Elsk hverandre inderlig som 
søsken. Vær nær på avstand. Lær av ham som ga seg selv 
for å tenne håp i det svarteste mørket! Og sannelig: Det 
gjorde han. Han ryddet veien for håpet!  
 
 
Palmeprosesjonen. Mosakk i St. George gresk-ortodokse kirke i 
Madaba, Jordan. 

 

                                          

                      

 
 
 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
              
              
                 Et urolig hjerte – i den stille uke 
2020 blir en annerledes påske.  Det er mye som er usikkert 
– og uavklart. Noen prognoser er dystre, men noen tall 
skaper håp. 
 
I Bragernes møtes vi uansett regelmessig til små guds-
tjenester hele uken. Bibeltekstene har lært oss at selv der 
hvor det ser som mørkest ut – bryter lyset fram. Og det er 
påskens håpefulle hilsen; Jesus Kristus gjør ende på dødens 
makt i våre liv. Døden får ikke siste ordet, det gjør Gud! 
 
Salmedikteren Svein Ellingsen har gitt oss noen kraftfulle 
håpstekster.  I en av dem står det: 
«Døden må vike for Gudsrikets krefter! Du som var død, 
er vår Herre i dag! Kristus, du lever og står ved vår side, 
her hvor vi rammes av jordlivets slag».   
 
Les gjerne hele salmen og la den fylle påskeuken og livet 
med håp – som trosser alle dystre statistikker og alt mørke.  
For det er sant som noen sier: Alt skal bli bedre.  Eller sagt 
med bibelens egne ord; «Se, jeg gjør alle tinge nye».   
 
Inntil da, velkommen til å feire gudstjeneste i påsken, 
enten på nett eller i bønnens fellesskap.          
 
God påske fra sokneprest Lars Skagestad    
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