
 

 
                       

   Bragernes Kirke-post nr. 1 –2019 

 

Bragernes kirke-post utgis ukentlig og er gratis. Påmelding: post.drammen@kirken.no Kirken informerer også i 
menighetsbladet Kirkeposten, på nettsiden www.bragerneskirke.no, på Facebook, oppslagstavler og i avisene. 

                          6. – 13. januar 2019         
 
Søndag 6. januar Helligtrekongersdag    Joh 12, 42-47 

11.00 Familiemesse. Dåp. Røkelse. Minores, Lys Våken-
deltakere, kapellan Per Erik K. Brodal, kateket Sol T. Vråle, 
kantorene Beate S. Fevang, Jørn Fevang og Anders E. Dahl. 
12.15 Juletrefest i menighetshuset. Se høyre kolonne. 
 
Tirsdag 8. januar 
12.00 Hverdagsmesse 
 
Onsdag 9. januar 
08.15 Morgenbønn 
 
Torsdag 10. januar 
12.00 Middagsbønn 
 
Fredag 11. januar 
11.00 Formiddagstreff i menighetshuset. Se h. kolonne. 
 
Lørdag 12. januar 
12.00-13.00 Byttefest i menighetshuset.  
Se høyre kolonne. 
14.00-15.00 Meditativ time med Morten    
Golimo ved flygelet. Fri entré. 
 
Søndag 13. januar 2. søn. i Åpenbaringstiden  Joh 1, 29-34 
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Lars Skagestad, kantor 
Beate Strømme Fevang og medlemmer av kantoriet. 
Utstillingen «Luftige omgivelser» med tegninger av Lena 
Akopian åpner etter messen. Den henger til 27. januar. 

 

       Menighetsrådets møteplan våren 2019 
 Torsdag 31. januar kl. 18.30 

 Tirsdag 19. februar kl. 18.30 

 Torsdag 21. mars kl. 18.30 

 Torsdag 25. april kl. 18.30 

 Tirsdag 21. mai kl. 18.30 

 Torsdag 18. juni kl. 18.30 
Møtene er åpne, unntatt ved behandling av saker underlagt 
taushetsplikt. Møtene holdes på møterommet i underetasjen i 
menighetshuset. Saksliste legges ut på nettsidene cirka en uke 
før møtet. Papirkopi kan hentes på menighetskontoret. 

     
   9.–27. januar i Drammen  
   Følg med på Facebook eller     

                 se hele programmet på    
                                                               www.klimafestivalen112.no  

     Godt nytt år! 
 

Velkommen til JULETREFEST 

søndag 6. januar kl. 12.15 i 
menighetshuset. 

Minores synger. Gang 

rundt juletreet. De 

hellige tre konger deler 

ut godteposer til barna.  
Enkel servering. Fri entré                

                 

 
Formiddagstreff i menighetshuset 11. januar kl.11 - 13 
I anledning Klimafestivalen §112 kommer lektor 

Elisabeth Tveter Briseid på 
besøk. Hun vil samtale med 
diakon Edel Gervin om 
engasjement for klimaet og 
framtidshåp.  

 
     Byttefest i menighetshuset 12. januar kl. 12 – 14 
Ta med fine klær og ting du ikke bruker og bytt i noe     
annet fint! Innlevering fra kl. 11. 

 

                    Har du lyst til å synge i kor? 
Gutteaspirantkoret: 2.-3.klasse øver onsdag kl. 17-17.45 
Guttekoret: 4. klasse og oppover: onsdag kl.17.30-19.00. 
Kantoriet: Voksne. Øver onsdager kl.19.00-21.30.  
             Kontakt: dirigent Jørn Fevang: 975 66 762 
Minores: Gutter og jenter i årskullet før skolestart og i 1. 
klasse. Øver onsdager kl. 16.30-17.10. 
Jenteaspirantkoret: 2.-4. klasse øver torsdag kl. 17-18. 
Jentekoret: 5.-8. klasse øver tirsdag kl. 18.00-19.30. 
Ungdomskoret: Jenter i 9. klasse og opp til ca. 20 år.                   
Øver torsdager kl. 19.30-21.30. 
  Kontakt: dirigent Beate Strømme Fevang: 905 67 055  
Korene starter igjen uke 2, unntatt Minores som starter uke 3. 
                                                                                                           

Bli en del av et av Norges største kormiljøer med godt sosialt 
miljø og solid musikalsk opplæring. De 
musikalske opplevelsene er mange, både i 
Bragernes kirke og på Drammens små og 
store scener og arenaer. Korene drar på 
turer hvert år i inn- og utland. De synger 
på mange spennende og flotte konserter i 
løpet av året. I tillegg til akkompagnatør er 

sangpedagoger som gir guttene og jentene sangteknisk vei-
ledning knyttet til korene. Bildet: Jentekoret på lysmessen i 2017. 

 

Plakat 
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