
 

 
                       

   Bragernes Kirke-post nr. 11 –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. 

                               16.  – 24. mars    
Lørdag 16. mars 
13.00 Orgelhalvtime ved Aare-Paul Lattik. Musikk 
av M. Duruflé, G. Bovet, E. S. Tüür. Fri entré.  
14.00 – 15.00 Meditativ time 
Morten Golimo ved klaveret. Fri entré. 
 
Søndag 17. mars 2. søndag i fastetiden  Lukas 13, 22-30 
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan Per Erik K. Brodal, kantorer 
Beate S. Fevang og Jørn Fevang. Gruppe fra kantoriet. 
18.00 Innrøkningsmesse 
18.30 Ørkenmesse inspirert av koptisk-ortodoks liturgi. 
Røkelse, nattverd, ikoner, lys. Frivillige og ansatte i Den 
norske kirke. Se også høyre kolonne. 
 
Mandag 18. mars 
19.00 - 21.00 Drammen kirkeforum i menighetshuset. 
«Integrering og nestekjærlighet – del II» Se høyre kolonne.  
 
Tirsdag 19. mars 
12.00 Hverdagsmesse.  
 
Onsdag 20. mars 
08.15 Morgenbønn.   
 
Torsdag 21. mars 
12.00 Middagsbønn.  
19.00 Temakveld i Fjell kirke. Nasjonal folkeaksjon mot 
flyktningekrisen i et samarbeid mellom Røde Kors, Dråpen i 
havet og Den norske kirke. Les mer på Facebook. 
 
Fredag 22. mars 
11.00 Lunsjkonsert. Prisvinnere fra Ungdommens 
mesterskap, elever fra Drammen kulturskole og musikere 
fra Italia: Ketty Teriaca, klaver, Franscesco Toro, fiolin, 
Hëloíse Geoghan, fiolin og Elena Sciamarelli, cello. Fri 
entré. I samarbeid med Halvorsen musikkfest og Kulturoasen. 

 

Søndag 24. mars Maria Budskapsdag    Lukas 1, 39-45 

11.00 Familiemesse. Dåp. Prost K. I. Berger, kantorer Beate 
S. Fevang, Anders E. Dahl. Marie Solberg, fløyte, Jentekoret 
19.00 Skapelsen av J. Haydn i samarbeid med Halvorsen 
musikkfest. Bragernes kantori, Bragernes kirkes ungdoms-
kor, herrestemmene i guttekoret, Telemark kammer-
orkester, solister: Vera Talerko, Rolf Sostman og Mannfred 
Bittner, dir. Jørn Fevang. Se også høyre kolonne. Billetter 
kr. 250 på www.johanhalvorsen.no og ved inngangen.  

                                     Rettferdighet 
«Kjære Gud, du som skapte alle mennesker i ditt bilde. Minn 
oss på dette også når vi fristes til å sette opp skiller mellom 
oss og de andre. Og hjelp oss så vi kan bidra til at alle 
mennesker får oppfylt sine grunnleggende rettigheter til mat, 
vann og trygghet.»   Kirkens Nødhjelps regnbuebønn 

 

     Velkommen til Ørkenmesse søndag 17. mars 
Den koptisk-ortodokse messen har sterke 

røtter tilbake til 300-tallet. I Bragernes feires 
den som uttrykk for Tunsberg bispedømmes 
venn-skap og fellesskap med kirken i Egypt. 
Innrøkning fra kl. 18.00. Selve messen begynner 
kl. 18.30. Se også venstre kolonne. 

 

Haydns «Skapelsen» søndag 24. mars kl. 19.00 
Haydns «Skapelsen» fra året 1798 er et av de mest 
frydefulle oratoriene vi har. Verket er inspirert av at 
Haydn hadde besøkt England to ganger og blitt kjent 
med Händels oratorier. Det skildrer skapelsen av verden, 
dyr og mennesker på en praktfull og sprudlende måte. 
Musikken er storartet. Stilen minner mye om Mozarts 
«Tryllefløyten», men det er likevel Haydn i egen tapning. 
Solister, kor og orkester behandles på en enestående 
måte. Bli med på en stor opplevelse!  Se venstre kolonne. 

 

Plakat 
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