
 

 
                       

                  Bragernes Kirke-post    nr. 36–2020 

 

Bragernes kirke-post utgis ukentlig og er gratis. Påmelding: post.drammen@kirken.no Kirken informerer også bl.a. i 

menighetsbladet Kirkeposten, på www.bragerneskirke.no, www.facebook.com/bragerneskirke og oppslagstavler. 

                  28. november – 6. desember                                                                  
         Informasjon om endringer i oppsatt program 
Usikkerhet om smittesituasjon og tiltak framover gir 
konsekvenser for mange annonserte arrangementer. 
Flere konserter mm vil derfor ikke være med i oversikter 
framover. Vi beklager på det sterkeste, men håper at 
mest mulig vil kunne gjennomføres med redusert antall 
publikum. Forhåndsregistrering av deltakere julaften er 
utsatt til 10. desember. Følg med på 
www.bragerneskirke.no, Facebook og Kirke-eposter. 

 
Lørdag 28. november 
Julekrybben utenfor kirken er på plass. 
 
Søndag 29. november 1. søndag i Advent  Lukas 4, 16 – 22a 
11.00 Gudstjeneste med dåp strømmes direkte på 
www.bragerneskirke.no og Facebook. Sokneprest Per Erik 
K. Brodal og kantor Anders Eidsten Dahl. 
12.00 Kort klokkespillkonsert. Kantor Anders E. Dahl. 
 
Tirsdag 1. desember 
12.00 Middagsbønn på nett/Facebook. 
 
Onsdag 2. desember 
08.15 Morgenbønn på nett/Facebook. 
21.00 Gregoriansk bønn før natten i St. Laurentius 
katolske kirke. Medlemmer av Bragernes kantori. NB! Med 
forbehold om endring i smittevernreglene. 
 
Torsdag 3. desember 
12.00 Middagsbønn på nett/Facebook. 
 
Søndag 6. desember 2. søndag i Advent     Lukas 21, 27 - 36 
11.00 Høymesse. Dåp. Menneskerettighetssøndagen. 
Kantor Jørn Fevang, vikarprest Silje Bakken. Konfirmanter 
deltar, dersom det lettes på smitteverntiltakene. 
 
17.00 Lysmesse. Julespillet «Til Betlehem» av Jørn Fevang 
og Kjell Ivar Berger. Bragernes kirkes Minores, jente- og 
gutteaspirantkor, fløyte. Fri entré. NB! Med forbehold om 
endring i smittervernreglene. 
 

      Vi tenner det andre lyset for retten til rent vann 
Takk for det livgivende, livsviktige vannet! Vi ber om at alle 
barn skal få drikke seg utørste og holde seg rene, og at ingen 
skal gå i timevis for å hente vann.  
                 Kirkens nødhjelps bønn 2. søndag i advent  

       Støtt KNs krisearbeid: www.kirkensnodhjelp.no 
 

           Julekrybben er på plass – kom og se! 
I år kan vi dessverre ikke ha en offisiell åpning med korsang 
mm, men julekrybben er satt opp og det er god plass til å 
holde nødvendig avstand rundt den. Og, kanskje blir det                         

  hvit jul …. 
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