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Vi ønsker alle våre konfirmanter et godt, 
lærerikt og spennende år! 



Til ettertanke
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DONORGIVER?
I dette nummeret av Kirkebla-
det har vi en presentasjon av 
et arrangement i september 
med tema Organdonasjon.

Bragernes menighet ble i fjor 
sommer utfordret på å lage 
en kveld med refleksjon og 
informasjon om muligheten til å bli donor. Noe nølende 
hadde vi de første samtale med enkeltpersoner som 
var berørt av dette.  Etter hvert ble det dannet en komi-
te og samtalene har altså ført fram til en temakveld og 
konsert med Organdonasjon som tema.   Selve kvelden 
er et samarbeid mellom Stiftelsen Organdonasjon, 
 Pasientforeningene og Bragernes menighet.

Å gi vekk eller ta imot ett eller flere organer er en ut-
fordrende og ny tanke for mange av oss.  En slik tanke 
utfordrer eksistensielt, følelsesmessig og etisk.  Kan-
skje har vi tenkt at min kropp er min kropp.   Den kan 
ikke deles.   Ikke når jeg lever – langt mindre når jeg er 
død.

På den andre siden er det mange som er avhengig av å 
få en ny nyre, et nytt hjerte, en ny lunge – for i hele tatt 
å kunne leve videre.  Og når noen dør kan man redde 
livet til sju personer!  Det er tankevekkende!

Å gi blod er det mange som gjør.  Mange opplever det 
svært meningsfullt å være blodgiver og bidra til at det 
redder liv.  På samme måte gjør helsevesenet hva det 
kan for å lege, lindre og forlenge livet – innenfor visse 
rammer.

Er det da annerledes å gi bort ett av mine organer?  
 Eller ta imot organer fra en annen?

Kan det stride mot tanken om at Gud har skapt oss 
som hele mennesker som hører Han til?  

Apostelen Paulus skriver at «enten vi lever eller dør 
hører vi Herren til».  Men det er vel neppe avhengig av 
hvor mange kroppsdeler som er intakt?   

Jesus sier «ingen har større kjærlighet enn den som 
gir livet for vennene sine».   Kan dette inkludere det å bli 
 organdonor – å gi mulighet til forlenget liv for andre?

Velkommen til en åpen kveld torsdag 20.september, 
med spørsmål og undring, og god informasjon om 
 temaet! Les gjerne mer om arrangementet på side 11.

Lars Skagestad

Døpte
20.5.2018 Wilhelm Meløy Try Aagesen
20.5.2018 Aurora Lundemo
20.5.2018 Max Ulrichsen Gjemmestad
20.5.2018 Songsri Rodbun Sandbraaten
27.5.2018  Fredrik Hafstad Landmark,  

Høvik kirke
27.5.2018 Martin Fossland Berg
27.5.2018 Mathias Martinez Moen
03.6.2018 Andreas Campanile Madshus
03.6.2018 Tobias Ølstørn Myrvold
03.6.2018 Stella Vårheim Øvereng
10.6.2018 Tobias Piros Knutson
17.6.2018 Magnus Georg Hennum Hoem
17.6.2018 Theodor Rogstad
17.6.2018 Olivia Solberg Eriksen
17.6.2018 Madeleine Skarra Sylte
22.7.2018 Kamilla Tikhomirova Johansen
28.7.2018 Kaia Nathalie Braaten
29.7.2018 Wilhelm Alexander Løkkebergøen

Vigde
26.5.2018  Therese Anett Slettheim og Andreas Astrup  

Farsjø
09.6.2018  Linn Therese Oppedal og Sindre Nedberge  

Hansen
16.6.2018 Martine Krogh-Sørensen og Christer Andreassen
23.6.2018 Anette Thoresen og Knut Harald Tveitan
30.6.2018  Andrea Marie Charlott Renstrøm og Håvard  

Glimsholt
30.6.2018  Hanne Charlotte Thorkildsen og  

Mats Thorkildsen
14.7.2018 Dipinti Pawar og Tore Davidsen
21.7.2018  Hanne Skarsvik Hekneby og Amhal William  

Pellegrino
28.7.2018 Susann Dächert og Jørn Gleditsch
28.7.2018 Janne Katrine Braaten og Cato Andreas Braaten

Takk for 25 år med Hyggebingo!
I 25 år har vi hatt hyggebingo i Bragernes menig-
het. Tordis Skistad var primus motor fra starten,  
Hanna Moen kom med kort tid etterpå og Kirsti 
Berntsen har vært med den siste tiden. Bingoen 
var en del av den faste rytmen på Café Album. Da 
caféen ble nedlagt flyttet bingoen over til menig-
hetshuset. 

Mange har satt stor pris på dette fellesskapet, 
men tallet på deltakere har gått gradvis nedover 
og nå er det ikke lenger grunnlag for å videreføre 
hyggebingoen. Tiden er kommet for å avrunde og 
å takke disse trofaste og dyktige frivillige for den 
store innsatsen de har lagt ned! Annen hver fredag 
har de stekt vafler og lagt til rette for et hyggelig 
fellesskap med opplesning, sang, bingo og vaffel-
servering. Stor takk for innsatsen, Tordis, Hanna og 
Kirsti!



NyTT fra menighetsrådet

Etter en fantastisk sommer er alle batterier ladet og 
Menighetsrådet klar for høstens oppgaver.

Byggeprosjektet i Albumgården er nå i ferd med å 
avsluttes. Offisiell innflyttingsdato for Kirkekontoret er 
1 oktober, men det kan være at de starter selve flytte-
prosessen litt før denne datoen. Vi gleder oss over å ha 
fått ny leietaker og ønsker Kirkekontoret hjertelig vel-
kommen til oss!  Vi ser frem til et langt og godt sam-
arbeide!

Beboerne i Albumgården har fått nytt og moderne 
callingssystem på plass, og brannsikkerheten er også 
vesentlig oppgradert. 

Menighetsrådet benytter anledningen til rette en Stor 
takk til Odd og Solveig Ringstad og alle beboerne i 
Albumgården som har vært meget tålmodige og holdt 
ut med ekstra støy og støv og andre ulemper under 
ombyggingsperioden!

Dessuten ønsker Menighetsrådet å rette en Stor takk 
til Husstyret og medlemmene her for en solid, frivillig 
innsats i ombyggingsprosjektet. Det har vært noen kre-
vende måneder, men vi setter stor pris på alt arbeidet 
og alle timene som er nedlagt fra styrets side. Tusen 
hjertelig takk til dere!

Søndag 2 september tar vi også i bruk det nye kjøk
kenet på Menighetshuset i anledning Frivillighets
festen/Menighetsfest.  
Kjøkkenet har virkelig fått en skikkelig ansiktsløftning 
med nytt gulvbelegg, nye fliser på veggene, mens på 
kjøkkeninnredningen har vi gått for litt gjenbruk (skap, 
benker fra det gamle kjøkkenet og oppvaskmaskin fra 
Cafe Album) men også litt nye elementer.  Vi har i alle 
fall fått et moderne og funksjonelt  «stor-kjøkken» 
som det blir spennende å ta ibruk.

Her må vi få lov til å rette en ekstra stor takk til Jonny 
Ormåsen for hans betydelige bidrag i ombyggingen og 
utformingen av det nye kjøkkenet på Menighetshuset. 

Fra september regner vi med at de fleste ukentlige 
aktivitetene har startet opp igjen og at vanlig utleie av 
menighetssalene og Peisestuen starter opp for fullt fra 
1 oktober (noen aktiviteter starter allerede opp fra  
1 september).

2021 er Bragernes kirke 150 år ( og Menighets
huset og Albumgården runder 50 år). Menighetsrådet 
jobber nå med å få nedsatt en jubileumskomité som 
skal jobbe med utforming av program for jubileums-
markeringen. Denne er tenkt over ett helt år, hvor vi 
har hovedfokus på kirken og samfunnet i fremtiden, 
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Menighetsrådets møteplan høsten 2018
 • Torsdag 30. august kl. 18.30
 • Torsdag 27. september kl. 18.30
 • Tirsdag 23. oktober kl. 18.30
 • Tirsdag 20. november kl. 18.30
 • Torsdag 13. desember kl. 18.30

Møtene er åpne, unntatt ved behandling av saker 
med taushetsplikt. Sted: møterommet i undereta-
sjen i menighets-huset. Saksliste legges ut på nett-
sidene en ukes tid før møtet. Papirkopi kan hentes i 
resepsjonen på menighetskontoret.

men også innslag av historisk 
tilbakeblikk. 

Menighetsrådet jakter derfor 
nå på egnede kandidater og 
tar gjerne imot forslag på 
aktuelle personer som kan 
tenkes å ville være med i ko-
miteen. Kontaktperson er Me-
nighetsrådets leder Morten 
Løberg Strand.

Rett før sommeren fikk vi 
også Vipps Go, hvor det går an 
å støtte forskjellige aktiviteter 
i menigheten vår. Vippsnum-
meret er det samme (123978 
– Bragernes Sokn) Gå gjerne inn på menyen, og ta en 
titt på hvilke prosjekter man kan støtte. Så har du et 
favoritt prosjekt, forsøk å støtte dette via Vipps Go.

Vår nye biskop Jan Otto Myrseth ble utnevnt i juni – og 
23 september innsettes han i Tønsberg Domkirke. 
Vi gleder oss til å ønske Myrseth velkommen her i Bra-
gernes og ser frem til å bli bedre kjent med ham og til 
et godt og velsignet samarbeide!

Datoer å merkes seg utover høsten 
Søndag 4. november markerer vi Allehelgensdag med 
en kirkekaffe i peisestuen.

Tilslutt minner vi om at årets Julemarked finner sted 
lørdag 1 desember. Sett av denne datoen – og resten 
av helgen – for da går det slag i slag med Julemarked, 
åpning av Julekrybben, barneforestilling og åpning av 
Adventsfestivalen.

En velsignet god høst ønskes dere alle!
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Barn, unge og trosopplæring
Førsteklasses samling
18.septemer er det 
samling i kirken for 
6 åringer. Søndag 
23. september er 

barna med på gudstjenesten. Barna får 
gå på oppdagelsesferd i kirken og høre en 
bibelfortelling. 

Utdeling av min 4 års bok
9. oktober er det samling for 4 
åringer og foreldre i kirken. Alle 
deltar også gudstjenesten og 
høsttakkefest 14.oktober. Der blir 
«min kirkebok» delt ut.

HalloVenn
31 oktober inviteres barn i skolealder til en 
alternativ Halloween feiring i Filadelfias 
lokaler. Vi har på morsomme kostymer og det 
er ulike aktiviteter for barna og utdeling av 
godteri. HalloVenn er et samarbeid mellom alle 
menighetene og frimenighetene i Drammen.

Kirkerottene kommer
Kirkerottene Vesle 
og Fredo kommer 
til Bragernes kirke 
17.november. 
Forestillingen passer for 
barn mellom 3 og 7 år. 
Velkommen!

MILK – Mini leder kurs
Høsten 2018 starter vi opp lederkurs for de som 
begynner i 10.klasse. Dette er et godt lederkurs 
med 6 samlinger i løpet av året. Deltagerne får 
være med som ledere på aktiviteter for barn, unge 
og konfirmanter.

Trosopplærings kalenderen
23.september – Førsteklasses for 6 åringer
14.oktober – 4-års bok
31.oktober – HalloVenn for 7 åringer
17.november – Kirkerotteteater
5–6.januar 2019 – Lys Våken samling for 
11 og 12 åringer

Faste samlinger
Søndagsskolen. Hver søndag når det ikke er 
familiemesse. Samles søndagsskolen i kirken. 
Vi går ut i kapellet under preken og hører en 
fortelling, synger og tegner sammen. 

Babysang. Hver torsdags fra kl 11:00-11:30 møtes 
vi i kirken. Samlingen inneholder sang, musikk og 
rytmer.

KOR
Bragernes kirke har et stort kormiljø, men det er 
alltid plass til flere medlemmer. Ansvarlig er Jørn 
og Beate Fevang.

Minores: Øver onsdager 16:30-17:10 (6 år)

Gutteaspiranter: Øver onsdager 17:00-17:45 (2-3 
trinn)

Jenteaspiranter: Øver torsdager fra 17:00-18:00  
(2-4 trinn)

Jentekoret: Øver torsdager 18:00-19:30 (5-8 trinn)

Guttekoret: Øver onsdager 17:30-19:00 (4.trinn og 
oppover.)

Ungdomskoret: Øver torsdager 19:00-21:30 
(9.trinn og oppover.)

Vil du være frivillig?
Du er hjertelig velkommen som frivillig 
medarbeider på våre samlinger for barn og unge. 
Vi trenger alltid gode voksne som bryr seg og som 
kan hjelper til med praktiske oppgaver. Ta kontakt 
med kateketen om du ønsker å melde deg som 
frivillig.

Kontakt
Ansvarlig for barn, unge og trosopplæring 
er kateket 
Sol Trogstad Vråle. 
e-post: sv455@
kirken.no
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HØST I HAGEN
Denne sommeren har kjøkkenhagen i Kirkeparken 
vært veldig frodig. Det har jo vært varmt, men vi 
har heldigvis fått god hjelp til vanning. Mange har 
vært innom, noen har plukket litt salater og andre 
har tatt en hvil på en av benkene. Det er godt å se 
at Kirkeparken brukes!

Det blir spennende å høste, og se hvordan ting 
har vokst både over og under bakken! I fjor dyrket 
vi nesten bare poteter, i år har vi mye forskjellig! 
Over 30 forskjellige grønnsaker! Vi har åtte dyr-
kefelt, og grønnsakene er sortert etter familier 
som skjermplantefamilien, gresskarfamilien, løk-
familien osv. Disse feltene skal rullere fra år til 
år, slik at vi får et godt vekstskifte. Noen vekster 
gir næring til jorden, andre krever mye næring fra 
jorden. Slik kan vi spille på vekstenes  naturlige 
adferd. Vekstskifte er også en god metode for å 
forebygge sykdommer på plantene.

7-ÅRINGER OG HAGELAGET
30.september inviterer vi 7-åringene i menigheten 
til en dag i Kirkeparken! Vi kaller dagen «Høst i 
hagen for store og små». Sammen med Hagelaget 
inviterer vi til en hyggelig høstedag! Vi skal høste 
gulerøtter, bondebønner, purre, sukkererter, agurk, 
gresskar og mye annet. Det blir også smaksprøver, 
servering og morsomme aktiviteter. Alle er velkom-
ne, både store og små – men 7-åringer får en invi-
tasjon i posten. De vil også få utdelt en bok.

ØKOUKA
Vi skal også i år være med på Økoukas store 
Økomarked på Bragernes torg som går av stabe-
len 29.september. Da blir det mulighet for å kjøpe 
våre egne, ureiste og økologiske grønnsaker i kir-
kens bod på torget, der vi står side om side med 
økologiske bønder fra hele Buskerud. Kom gjerne 
innom oss!
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Noen tirsdagskvelder in-
viterer vi til stille kvelder i 
kirken. Da legger vi til rette 
for stillhet i kirkerommet, 
en kveld uten musikk eller 
annet program. Du inviteres 
til å være stille sammen med 
andre. En mulighet til å koble 
seg av mas og stress, plikter 
og avtaler, skru av telefonen 
– og heller koble seg på seg 
selv. Vi trenger å være stille 
for å høre våre egne tanker og 
kjenne våre egne følelser. 

Vi lever med så mange inn-
trykk i samfunnet. Dagene 
fylles med lyd, aktiviteter, 
samtaler, visuelle inntrykk, 
sosiale medier, skjermer og 
høyttalere. Blir det et stille øyeblikk, tar vi raskt 
frem mobilen og scroller litt. Vi fyller stillheten 
med nye inntrykk. Har vi blitt så uvant med stillhe-
ten at vi ikke tåler den? Kanskje vi må øve oss på å 
nyte stillheten igjen?

I Bragernes kirke er det også 
mye lyd, program, guds-
tjenester, møter og samtaler. 
Slik skal det være, det er både 
fint og viktig! Men vi tror at 
det også er viktig å gi plass for 
stillheten av og til. Da kan vi få 
ro og tid til å kjenne oss selv 
og til å lytte til Gud. En stille 
kveld i kirken kan åpne opp for 
nye tanker, økt selvinnsikt og 
fornyet bønneliv.  

Noen synes det er godt å ten-
ne lys. Noen liker å se på iko-
ner. Noen sitter bare i stillhet. 
Vi avslutter alltid stille kveld 
med kveldsbønn og nattverd. 
En prest og en diakon forret-
ter sammen. Det er en enkel 

 liturgi med veksellesning, en salme og nattverd. 

Du er velkommen til å være med hele kvelden, el-
ler om du vil komme innom en tur. Velkommen inn 
i stillheten! Se aktivitetskalenderen for datoer og 
tidspunkt.

Stille kveld i kirken



Hva har skjedd siden sist …
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Guttekoret på tur til Stockholm og Uppsala: guttekoret sang to høymesser i Uppsala domkyrka og medvirket også som 
ministrantet. Per Kristian Skalstad var med på fiolin.

Guttekoret fra Nøtterøy sang høymesse i Bragernes kirke. Sjømannskirken deltok også og det var vafler på kirkebakken
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Friluftsmesse med dåp på Skaperverkets dag

Ta gjerne en titt på våre nye temabrosjyrer, 
som du finner i våpenhuset i kirken

Karen Mann fra vår 
samarbeidsmenighet Great Totham 

var på besøk

Guttekoret sang minikonsert på Torget vest



September
Søndag 2. september 15.søndag i 
Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Diakoniens 
dag.  Kantor Anders E. Dahl, diakon 
Edel Gervin og sokneprest Lars 
Skagestad.

Menighetsfest i menighetshuset 
etter messen. Servering og under-
holdning. Åpent for alle, frivillige 
inviteres spesielt.

Tirsdag 4. september
12.00 Hverdagsmesse.
18.00-20.00 Stille kveld. Kveldsbønn 
og nattverd kl. 19.30.

Onsdag 5. september
08.15 Morgenbønn

Torsdag 6. september
12.00 Middagsbønn

Fredag 7. september
11.00 Formiddagstreff i menighets-
huset

Lørdag 8. september
15.00-16.00 Meditativ time med 
Morten Golimo ved klaveret. Fri 
entré.

Søndag 9. september 16.søndag i 
Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Medl. Bra-
gernes kantori. Kantor Beate 
Strømme Fevang og kapellan Per 
Erik K. Brodal

Tirsdag 11. september
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 12. september
08.15 Morgenbønn

Torsdag 13. september
12.00 Middagsbønn

Søndag 16. september   17.søndag 
i Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Medl. Bra-
gernes kantori. Kantor Jørn Fevang 
og sokneprest Lars Skagestad

Tirsdag 18. september
12.00 Hverdagsmesse.

Onsdag 19. september
08.15 Morgenbønn

Torsdag 20. september
12.00 Middagsbønn
17.00 Åpning av Donorkonsert med 
foredrag, informasjon og intervjuer 
på Bragernes menighetshus.

19.30 Organdonasjonskonsert. Knut 
Anders Sørum og Bragernes kirkes 
jentekor med dirigent Beate Strøm-
me Fevang. Fri entré.

Fredag 21.september
11.00 Formiddagstreff i menighets-
huset
 
Lørdag 22 september
15.00-16.00 Meditativ time med 
Morten Golimo ved klaveret. Fri 
entré.

Søndag 23. september 18.søndag i 
Treenighetstiden
11.00 Familiemesse. Dåp.  
Førsteklasses og Jentekoret. 
Kantorene Beate Strømme Fevang 
og Anders E. Dahl.  Kapellan Per 
Erik K. Brodal

Mandag 24. september
19.00 Konsert med musikk fra 
gammel og ny tid. Et prosjektsam-
arbeid mellom barokkensemblene 
Christian IV Consort og Ensemble 
Freithoff. Historiske instrumenter i 
en konsert med store kontraster. Ny 
nordisk musikk for barokkinstru-
menter, av bl.a. Per Nørgaard, Arne 

Nordheim og Kjell Mørk Karlsen, 
samt en kantate av 1600-tallskom-
ponisten D. Buxtehude. Det loves 
en interessant musikalsk reise 
der publikum kan oppleve hvordan 
dagens komponister lar seg inspi-
rere av disse gamle instrumentene. 
Bill. kr. 200 ved inngangen

Tirsdag 25. september
12.00 Hverdagsmesse.

Onsdag 26. september
08.15 Morgenbønn

18.15 Evensong etter anglikansk 
tradisjon. Bragernes kirkes gutte-
kor. Kantorene Anders E. Dahl og 
Jørn Fevang. Per Erik K. Brodal, 
liturg. 

Torsdag 27. september
12.00 Middagsbønn

Lørdag 29. september
10.00 Torgfest på Bragernes torg 
gjennom ØKOUKA Buskerud. Me-
nigheten selger egenproduserte 
grønnsaker fra kirkeparken.

13.00 Orgelhalvtime ved Anders Ho-
vind. Musikk av N. Bruhns, C.Ph.E. 
Bach, C. Franck og J. Alain. Fri 
entré.

Søndag 30. september Mikkels
messe
11.00 Kantatehøymesse. J. S. Bach 
kantate 19 «Es erhub sich ein 
Streit» for Mikkelsmesse og satser 
fra flere andre Bachkantater. Ad 
Fontes kor og orkester. Domkantor 
em Terje Kvam, kantor Jørn Fevang, 
professor Øyvind Norderval og prost 
Kjell Ivar Berger. 
12.00 (Etter messen) «Høst i ha-
gen for store og små». Vi høster og 
smaker på grønnsaker i kirkepar-
ken i samarbeid med Hagelaget.

AKTIVITETSKALENDER
1. september – 30. november 2018

Kalenderen omfatter alle arrangementer som gjennomføres i Bragernes kirke, og av menigheten 
og som er åpne for alle. Når ikke annet er oppgitt, skjer arrangementene i kirken. Vær oppmerksom 

på at det kan bli forandringer i programmet. Følg med på menighetens nettsider, oppslagstavler, 
avisannonser, Facebook, og abonnér gjerne på «Bragernes kirkepost», menighetens elektroniske 

nyhetsbrev som sendes ut ukentlig. Påmelding NB! ny epostadresse: post.drammen@kirken.no.
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Oktober
Tirsdag 2. oktober
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 3. oktober
08.15 Morgenbønn

Torsdag 4. oktober 
12.00 Middagsbønn

Fredag 5. oktober
11.00 Formiddagstreff i menighets-
huset

Lørdag 6. oktober
15.00-16.00 Meditativ time med 
Morten Golimo ved klaveret. Fri 
entré.

Søndag 7. oktober 20.søndag i Tre
enighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp.  Kantor An-
ders Eidsten Dahl og prost Kjell Ivar 
Berger

Tirsdag 9. oktober
12.00 Hverdagsmesse. 

18.00-20.00 Stille kveld. Kveldsbønn 
og nattverd kl. 19.30.

Onsdag 10. oktober
08.15 Morgenbønn

Torsdag 11. oktober
12.00 Middagsbønn

Lørdag 13. oktober
13.00 Orgelhalvtime ved Per Kris-
tian Skalstad, fiolin, Anne Stine 
Dahl, cello, og Anders Eidsten Dahl, 
orgel. J. G. Rheinbergers Suite for 
fiolin, cello og orgel. Fri entré.

Søndag 14. oktober 21.søndag i 
Treenighetstiden
11.00 Familiemesse. Dåp. Høsttak-
kefest med utdeling av 4-årsbok. 
Aspirantkoret. Kantorene Beate 
Strømme Fevang og Jørn Fevang, 
sokneprest Lars Skagestad

Tirsdag 16. oktober 
12.00 Hverdagsmesse
18.00 Innrøkningsmesse
18.30 Ørkenmesse etter koptisk-or-
todoks tradisjon. Ansatte og frivilli-
ge fra prostiet.

Onsdag 17. oktober
08.15 Morgenbønn

Torsdag 18. oktober
12.00 Middagsbønn

Fredag 19. oktober
11.00 Formiddagstreff i menighets-
huset

Lørdag 20. oktober
13.00 Orgelhalvtime ved Per Anders 
Håvelsrud. Musikk av F. Mendels-
sohn, A. Sandvold og J.S. Bach. Fri 
entré.
14.00-15.00 Meditativ time med 
Morten Golimo ved klaveret. Fri 
entré.

Søndag 21. oktober 22.søndag i 
Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. TV-aksjo-
nen. Kapellan Per Erik K. Brodal og 
prost Kjell Ivar Berger. Kontratenor 
Daniel Sæther, cellist Anne Stine 
Dahl og kantor Anders Eidsten Dahl 
urframfører Arne Rodvelt Olsens 
«Missa simplex» som messemu-
sikk.

Tirsdag 23. oktober
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 24. oktober
08.15 Morgenbønn

Torsdag 25. oktober
12.00 Middagsbønn

Lørdag 27. oktober
13.00 Orgelhalvtime ved Ellinor 
Grimnes. Musikk av J.S. Bach og F. 
Mendelssohn. Fri entré.
18.00 Konsert med Drammen Sym-
foniorkester. På den årlige symfo-
nikonserten er det tradisjon at or-
kesteret fremfører en hel symfoni, 
og et solistnummer sammen med 
en ung og talentfull artist. I år er 
det Katinka Nilssen fra Nedre Eiker 
som er solist på Sibelius fiolinkon-
sert og orkesteret spiller Brahms 
Symfoni nr. 1. Dir. Per Kristian Skal-
stad. Bill. kr. 250.

Søndag 28. oktober Bots og bøn
nedag
10.15. Skriftemålsgudstjeneste i 
kapellet. 
11.00 Høymesse. Dåp. Medl. Bra-
gernes kantori. Kantor Beate 
Strømme Fevang, kapellan Per Erik 
K. Brodal og Sol T. Vråle.

Tirsdag 30. oktober
12.00 Hverdagsmesse 

Onsdag 31. oktober
08.15 Morgenbønn

November
Torsdag 1. november
12.00 Middagsbønn

Fredag 2. november
11.00 Formiddagstreff i menighets-
huset

Lørdag 3. november
13.00 Orgelhalvtime ved Henriet-
te V. Eide Skagen. Musikk av J.S. 
Bach, F. Mendelssohn og M. Reger. 
Fri entré.

Søndag 4. november Allehelgens
søndag
11.00 Høymesse. Dåp. Bragernes 
kantori. Menighetens ansatte.
Kirkekaffe i menighetshuset etter 
messen.

19.00 Allehelgenskonsert. Brager-
nes kirkes ungdomskor og herres-
temmer fra guttekoret. Dir. Beate 
Strømme Fevang og Jørn Fevang. 
Anders Eidsten Dahl, orgel. Fri 
entré. I samarbeid med Buskerud 
Begravelsesbyrå. 

Tirsdag 6. november
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 7. november
08.15 Morgenbønn

20.00 Konsert. Gjenoppførelse av 
Daniel Hanssens kantate fra 1942 
til tekst av Bjarne Eriksen. Brager-
nes kantori. Sammensatt orkester. 
Solister: Julia Guseck og Jørgen 
Backer. Anders E. Dahl, orgel. Jørn 
Fevang, dirigent. Bill. Kr. 250,- ved 
inng. 

Torsdag 8. november
12.00 Middagsbønn

Lørdag 10. november
13.00 Orgelhalvtime ved Maurizio 
Salerno. Musikk av D. Buxtehode og 
J.S. Bach. Fri entré.

14.00-15.00 Meditativ time med 
Morten Golimo ved klaveret. Fri 
entré. 

Søndag 11. november 25.søndag i 
Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Medl. Bra-
gernes kantori. Kantor Jørn Fevang 
og sokneprest Lars Skagestad
 

▼



Tirsdag 13. november
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 14. november
08.15 Morgenbønn

Torsdag 15. november
12.00 Middagsbønn

Fredag 16. november
11.00 Formiddagstreff i menighets-
huset

Lørdag 17. november
13.00 Orgelhalvtime ved Guttorm 
Guleng. Musikk av J.S. Bach og L. 
Vierne. Fri entré.
 
Søndag 18. november 26.søndag i 
Treenighetstiden
11.00 Familiemesse. Dåp.  Gutte-
koret.  Kantorene Jørn Fevang og 
Anders E. Dahl. Kapellan Per Erik K 
Brodal

Tirsdag 20. november
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 21. november
08.15 Morgenbønn

Torsdag 22. november
12.00 Middagsbønn

Lørdag 24. november
13.00 Orgelhalvtime ved Colin 
 Andrews. Musikk av J.S. Bach. Fri 
entré.

14.00-15.00 Meditativ time med 
Morten Golimo ved klaveret. Fri 
entré. 

Søndag 25. november Kristi Kon
gedag
11.00 Høymesse. Dåp. Kantor Beate 
Strømme Fevang og kapellan Per 
Erik K Brodal

Tirsdag 27. november
12.00 Hverdagsmesse

18.00 Innrøkningsmesse
18.30 Ørkenmesse etter koptisk-or-
todoks tradisjon. Ansatte og frivilli-
ge fra prostiet.

Onsdag 28. november
08.15 Morgenbønn

Torsdag 29. november
12.00 Middagsbønn

Fredag 30. november
11.00 Formiddagstreff i menighets-
huset

▼

Orgelhalvtime
Lørdag 29. september kl 13:00. Orgelhalvtime ved Anders Hovind. Musikk av N. 
Bruhns, C. Ph. E. Bach, C. Franck og J. Alain. Fri entré. 

Lørdag 13. oktober kl 13:00. 
Orgelhalvtime ved Per Kristian 
Skalstad (fiolin), Anne Stine Dahl 
(cello) og Anders Eidsten Dahl 
(orgel). J. G. Rheinbergers Suite for 
fiolin, cello og orgel. Fri entré.

Lørdag 20. oktober kl 13:00. Orgelhalvtime 
ved Per Anders Håvelsrud. Musikk av F. 
Mendelssohn og A. Sandvold. Fri entré.

Lørdag 27. oktober kl 13:00. Orgelhalvtime ved Ellinor 
Grimnes. Musikk av J. S. Bach og F. Mendelssohn. Fri 
entré.

Lørdag 3. november kl 13:00. Orgelhalvtime ved 
Henriette Viktoria Eide Skagen. Musikk av J. S. Bach, F. 
Mendelssohn og M. Reger. Fri entré.

Lørdag 10. november kl 13:00. Orgelhalvtime ved 
Maurizio Salerno. Musikk av Fri entré.

Lørdag 17. november kl 13:00. Orgelhalvtime ved 
Guttorm Guleng. Musikk av J. S. Bach og L. Vierne. Fri 
entré.

Lørdag 24. november kl 13:00. Orgelhalvtime ved Colin 
Andrews. Musikk av J. S. Bach. Fri entré.

Symfonikonsert med Drammen Symfoniorkester og 
Katinka Nilssen
På den årlige symfonikonserten i Bragernes kirke har det vært tradisjon at 
Drammen Symfoniorkester fremfører en hel symfoni, og et solistnummer 
sammen med en ung og spesielt talentfull artist. I år er det Katinka Nilssen fra 
Nedre Eiker som skal være solist på Sibelius fiolinkonsert, og orkesteret skal 
spille Brahms symfoni nummer 1. 

Katinka Nilssen fra Nedre Eiker er et navn å se opp for! Hun begynte å spille 
fiolin i tidlig alder og har vært tilknyttet Barratt Due Musikkinstitutt i Oslo siden 
hun var seks år gammel. Katinka har mottatt musikkutdanningsstipender fra 
Skipsreder Tom Wilhelmsens Stiftelse, Nedre Eiker kommunes kulturstipend 
(2015), og i januar 2016 ble hun tildelt Else Marie og Arvid Falks Legat. Katinka 
har deltatt og vunnet en rekke priser i konkurranser som solist og med stryke-
kvartett. Katinka var solist på Johan Halvorsen Musikkfest våren 2017, og med 
Barratt Dues symfoniorkester våren 2018. På symfonikonserten 27. oktober 
2018 skal hun spille Sibelius fiolinkonsert som solist med Drammen Symfoni-
orkester. Dirigent er Per Kristian Skalstad.

Per Kristian Skalstad

Per Anders Håvelsrud

Ellinor Grimnes

Guttorm Guleng

Anne Stine Dahl
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Kjetil Haga

Anne Grethe Solberg

Erlend Skomsvoll

Knut Anders Sørum

oss gjennom en faglig del 
som vil bestå av blant annet 
å intervjue personer som har 
vært berørt av betydningen av 
organdonasjon. Under dette 
foredraget vil det åpnes opp 
for å stille spørsmål om hva, 
hvorfor og hvordan kan man 
bli organdonor.

Vi vil avslutte med et kunst-
nerisk innslag i Bragernes 
Kirke. Dette kunstneriske 
innslaget vil være tilrettelagt 
i samarbeid med vår Fylkes-
kunstner Erlend Skomsvoll. 

Bragernes kirke sitt jentekor 
vil være en viktig del av dette 
innslaget, men høydepunktet 
vil være Knut Anders Sørum. 
Høsten 2016 gikk Knut Anders 
Sørum fra å være en veleta 
bak seg til å bli allemannseie. 
Etter seieren i Stjernekamp 
høsten 2016 har han reist lan-
det rundt med bandet sitt, fylt 
Rockefeller og gjort en stor 
suksess på ulike festivalsce-
ner. Med seg i den musikalske 
bagasjen har Sørum låter fra 
sitt Prøysen-album fra 2010, 
soulalbumet «Ting flyt» på 
totning fra 2013 og sitt nyes-
te låtmaterialet fra albumet 
Audiens 1:1, produsert av Erik 
Hillestad og Kjetil Bjerke-
strand høsten 2016.

Vi ser frem til å treffe dere  
den 20.9!

DONORKONSERT 
Hvorfor, hva og hvordan

Pasienter dør i organkø hvert 
år/dag. Vi vet aldri når vi selv 
kan bidra med et organ. Noen 
er så heldige at de kan bidra 
som levende donor.  For andre 
er det ofte knyttet til en trage-
die og død. Når noen dør kan 
man redde livet til sju personer 
i tillegg til å forbedre livssitua-
sjonen til pårørende av de syke. 
Det vil aldri kunne gis nok in-
formasjon på dette området. 
Mange sitter med ulike spørs-
mål og ønsker svar på dette før 
man velger å være donor. Vi vil 
den 20.9 i Bragernes menig-
hetshus åpne opp for en arena 
hvor man kan stille spørsmåle-
ne man sitter med til personer 
som selv har vært selv påvirket 
av betydningen av å få organ i 
en kritisk fase i livet. Dette vil 
vi gjøre i samarbeid med Stif-
telsen Organdonasjon og pasi-
entforeningene. 

Vi starter opp klokka 17.30 den 
20.9 med et inspirerende fore-
drag av Anne Grethe Solberg. 
Anne Grethe er organisasjons-
sosiolog (Ph.D) og en anerkjent 
lederutvikler, inspirator og 
foredragsholder. I 2006 ble hun 
skutt, og har derfor en inva-
liditetsgrad på 70,5%. Likevel 
presterer hun mer både fysisk 
og psykisk enn de fleste! Hun 
holder inspirerende foredrag 
om hvordan man kan ta i bruk 
sin indre kraft og styrke.

Etter Anne Grethe sitt åpnings-
foredrag vil Kjetil Haga lede 



STOR KONSERTBEGIVENHET: 
Bragernesorganis
ten Daniel Hanssens 
 kantate fra 1942 er 
funnet!

Da Bragernes kirkes 
organist fra 1924- 
1964, Daniel Hanssen,  
midt under krigen 
skrev sin stort anlagt 
kantate til Strømsø 
kirkes 250 – års-
jubileum måtte or-
kesteret, solistene 
og koret gjenta 

kantaten mange 
ganger fordi interessen fra publikum 

var så stor. Kantaten er en hel times verk, og teksten 
er skrevet av sokneprest i Strømsø, Bjarne Eriksen. 

I Bragernes menighet har vi lett etter kantaten i mange 
år. For en del år siden fant vi en del av notematerialet 
i papirer fra Daniel Hanssens kor. Disse notene  hadde 

vandret fra kor til kor i byen i årene etter at Daniel 
Hanssens kor ble nedlagt, og materialet  endte til 
slutt  opp hos et av disse korenes siste dirigent Anne 
Kulberg. Hun ga notene som gave til Bragernes menig-
hetsråd som så deponerte dem i Drammen Byarkiv. 

Materialet var derimot ikke fullstendig, og partituret, 
der alle stemmene står var ikke mulig å oppdrive. Kan-
taten kunne altså ikke oppføres. 

I 2017 skulle Bragernes kantori oppføre en annen kan-
tate til Strømsø kirke. Denne hadde imidlertid samme 
tekst som Daniel Hanssens, og i forbindelse med dette 
prosjektet viste det seg at partituret befant seg i tekst-
forfatteren Bjarne Eriksens familie. Endelig var parti-
turet funnet. 

Det er en stor kulturhistorisk begivenhet når Brager-
nes kantori, orkester og solister framfører kantaten i 
Bragernes kirke onsdag 7. november 2018. 

Dette er et storslagent verk. Ingen har hørt det siden 
krigens dager, og publikum bør kjenne sin besøkelses-
tid: Fyll kirken. 

GUTTEKORET PÅ TUR TIL STOCKHOLM OG 
UPPSALA
Bragernes kirkes guttekor fungerte som «katedralkor» 
i Uppsala domkirke i St. Hans-helgen. Guttene fikk 
synge på to store høymesser i denne store kirken; den 
er Nordens største.  Sangerne høstet mange lovord 
for sin flotte innsats. Per Kristian Skalstad var med og 
spilte fiolin hele tiden. Jørn Fevang dirigerte, og sang-
pedagog Marija Pavlovic var med. 

Før koret kom til Uppsala hadde det være et døgn i 
Stockholm. Koret besøkte Vasamuseet og fikk se Gam-
la Stan og byen ellers. 

Guttekoret har vært på årlige turer siden det ble startet 
i 1993, og koret er kjent for godt miljø og bra musikalsk 
nivå. Turene er årets høydepunkt. 

Når dette leses er sommerferien over,  og koret er i 
gang med en ny sesong. Nye gutter kan fortsatt bli 
med. 

Gutte- og jentekorene avsluttet vår-semesteret med flotte korturer til Sverige og Riga.

Korturer gir samhold, felleskap og inspirasjon.  Denne høsten markerer korene 25 års 
jubileum med konserter og andre flotte opplevelser. 

Er du glad i å synge? Ta kontakt, da vel. Vi tar inn nye medlemmer!



Ung Allehelgenskonsert 4. november 
Også i år inviterer vi til Ung Allehelgenskonsert med 
Bragernes kirkes ungdomskor og herrestemmene fra 
guttekoret Allehelgensdag,  søndag 4. november,  
kl. 19.00. 

Korene synger vakker musikk for dagen, og program-
met inneholder både kjent og ukjent musikk; alt til 
trøst og håp. 

Ungdomskoret kombinert med herrestemmene fra 
guttekoret gir en unik klang. Anders Eidsten Dahl 
spiller orgel og klavér, og Beate Strømme Fevang og 
Jørn Fevang dirigerer. Konserten er et samarbeid med 
 Buskerud begravelsesbyrå. 

Bli en del av det store kormiljøet i Bragernes kirke!  
Godt sosialt miljø, solid musikalsk opplæring, variert reportoar og spennende turer i inn og utland.

Onsdager kl.16.30 – 17.10 Bragernes kirkes minores: 1. klasse og året før skolestart Starter opp 12. september
Kontaktperson Beate Strømme Fevang 905 67 055 

KORENE UNDER STARTER 22. OG 23. AUGUST:
Onsdager kl. 17.00 – 17.45 Bragernes kirkes gutteaspirantkor: 1.- 3. klasse 

Onsdager kl. 17.30 – 18.50 Bragernes kirkes guttekor: f.o.m. 4. klasse 
Onsdager kl. 19.00 – 21.15 Bragernes kantori: voksne

Kontaktperson: Jørn Fevang 975 66 762, jf668@kirken.no

Torsdager kl. 17.00 – 18.00 Bragernes kirkes jenteaspirantkor: 2.- 4. klasse
Torsdager kl. 18.00 – 19.30 Bragernes kirkes jentekor: 5. – 8. klasse

Torsdager kl. 19.30 – 21.30 Bragernes kirkes ungdomskor: 9. klasse –  ca.  22 år                                     
Kontaktperson: Beate Strømme Fevang 905 67 055, bf297@kirken.no

Mer informasjon på vår hjemmeside www.bragerneskirke.no under «Kirkemusikk» og på korenes facebooksider.

Bli med i kor!

GLIMT FRA JENTENES KORTURER



Sandvollen 26, 3058 Solbergmoen
Telefon 32 83 31 59

Alt i rørleggerarbeid og sanitærutstyr - Baderomsmøbler
Oppvaskmaskiner - Vaskeromsutstyr

Tining - Rep. vannskader

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgt 4, 32 89 89 50
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Vækerøveien 3, 0281 OSLO
Tlf. 22 13 28 80, www.vedal.no

Kontakt våre erfarne 
eiendomsmeglere!

Tlf. 32 21 96 00
Eiendomsmegler Dahl AS
Besøksadresse: 
Erik Børresens allé 9, 
3015 DRAMMEN
Sentralbord: 32 21 96 00 
Fax: 32 21 96 01
Se våre internettsider: 
www.dahlas.no

Optika AS
Engene 16, 3015 Drammen

SYNSPRØVE – TIMEAVTALE
TLF.: 32 27 78 00

Briller  Kontaktlinser  Synsprøver

Lever din blåresept her og 
få varene gratis hjemkjørt!
•  Stomi
•  Ufrivillig vannlating
•  Kateter
•  Brystproteser
•  Diabetes
•  Ernæring
•  Sårutstyr
•  Kompresjonsstrømper
•  Støttebandasjer
•  Hudpleie
•  Sko

Tlf: 32 80 80 80
Erik Børresens allé 9, 3015 Drammen
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Tlf: 32 80 80 80
Rosenkrantzgata 11, 3018 Drammen

Gave til ungdom!

199,- 199,-

299,- 699,-

Vivo Drammen AS
Øvre Torggate 9
3017 Drammen
Tlf; 32835295
Åpent 10 – 17 (16)

TORGET VEST – 3019 DRAMMEN
TLF.: 32 20 10 10

CAPPENSGT. 16 - 3016 DRAMMEN
Telefon 32 83 31 59 - Mobil 941 14 766

Alt i rørleggerarbeid og sanitærutstyr - Baderomsmøbler
Oppvaskmaskiner - Vaskeromsutstyr

Tining - Rep. vannskader

N. Storgt. 11 - Inng. Schwenckegt.
Drammen - Tlf.. 32 83 99 95

EDUARD WERNER A/S

Din lokalbank i Drammen

Telefon: 03000
www.dnbnor.no

Nedre Torggt. 5, 3015 Drammen
Tlf.: 32 83 60 05

Revisjon – Skatt – Avgift
Økonomisk Rådgivning

Nedre Storgt. 42, 3015 Drammen
Tlf: 32 83 88 90

www.ey.no

Drammen Fotklinikk
Rådhusgt. 18, 3015 Drammen

Telefon: 93 29 18 11

Marianne Båsum
Aut. fotterapeut

Sunne føtter er glade føtter!

Optika AS
Engene 16, 3015 Drammen
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TLF.: 32 27 78 00

Briller - Kontaktlinser - Synsprøver

N. Storgt. 11 - Tlf. 32 83 15 10
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Optiker Wøllo AS
Øvre Torgt 4, 32 89 89 50

Nedre Storgt. 13, 3015 Drammen
Tlf.: 32 83 23 57

Bok & Media
KRISTELIG BOKHANDEL

V i  h a r  g o d t  u t v a l g  i  g a v e r  t i l
k o n f i r m a n t e r ,  b i b l e r  o g  s a l m e b ø k e r

Haugesgate 17 • 3019 Drammen • Tlf.: 32 83 52 95

Eiendomsmeglere MNEF

ETABLERT 1918

HAUGESGT 83, 3019 DRAMMEN
TLF: 32 83 56 50 – FAX: 32 83 97 05

TORGET VEST – 3019 DRAMMEN
TLF.: 32 20 10 10

KP0210.indd   14 30.05.2010   09:33:45

SETTER DU PRIS PÅ Å LESE KIRKEPOSTEN?
Det koster å utgi Kirkeposten 4 ganger i året. Vi er derfor 

 takknemlig for alle som ønsker å gi et bidrag. Bidrag kan gis til 
kontonr. 2220.14.83690. Merk innbetalingen med "Kirkeposten". 

Takk!



Menighetsstaben

Prost KJELL IVAR BERGER 
kb953@kirken.no 
Tlf. arbeid 32 98 91 13

Sokneprest 
LARS H. SKAGESTAD
ls273@kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 83

Kateket 
SOL TROGSTAD VRÅLE 
sv455@kirken.no
Tlf. arbeid: 32 98 91 89

Kirketjener 
BENT A. MØLLER
bm984@kirken.no
Tlf. arbeid: 32 98 91 88

Kapellan
PER ERIK K. BRODAL
pb887@kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 82

Kantor JØRN FEVANG
jf668@kirken.no
Mobil: 97 56 67 62

Kantor ANDERS E. DAHL
ad562@kirken.no
Privat tlf. 97 65 47 72

Kantor 
BEATE STRØMME FEVANG
bf297@kirken.no
Mobil: 90 56 70 55

Hanna Moen – Vibeke Meyer Schjelderup – Anny Getz
Frivillige medarbeidere på kontoret.

Diakon
EDEL MERETE GERVIN
eg538@kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 84

Koordinator for Åpen kirke
BJØRG JURIKS
bj353@kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 92
Mobil: 48 400 546
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Bragernes menighet:
Menighetskontoret er betjent 
mandag til torsdag kl 10.00 – 13.00
Kirkegaten 7, 3016 Drammen.
Tlf. 32 98 91 80

KIRKEPOSTEN utgis av Bragernes menighet Redaksjon: Lars Skagestad, Tina Fagerhus Brodal, Hanna Moen og Bent A. Møller 
Annonser: Hanna Moen Layout: Grøtting Grafisk Trykk: Trykk-service AS Finansiering: Frivillig kontingent og annonser 
Bankgiro: 2220.14.83690 Adresse: Kirkegt. 7, 3016 Drammen Epost: kirkeposten@drammen.kirken.no

I tillegg til høymesser, 
konserter og andre åpne 
arrangementer er det en rekke 
tilbud som er tilpasset spesielle 
aldersgrupper og interesser.

Babysang: Hver torsdag kl. 
11 i menighetshuset, unntatt i 
skolens ferier. Kontaktperson: 
Diakon Edel Gervin

Knøtteklubben:  
Hver torsdag fra 10.00 – 13.00 
i menighetshuset, unntatt i 
skolens ferier.
Kontaktperson: Kateket  
Sol Trogstad Vråle

Søndagsskole: Hver søndag 
under gudstjenesten i Bragernes 
kirke, unntatt i skolens ferier 
og ved familiegudstjenester. 
Kontaktperson: Kateket  
Sol Trogstad Vråle

Kor og kantori: I tillegg 
til øvelser har korene og 
kantoriet jevnlig konserter og 
opptredener, både sammen og 
hver for seg. Korene reiser ofte 
på turer. De har utgitt flere CDer.

Guttekorets aspiranter:  
For gutter i 2.og 3. klasse
Onsdag 17.00 – 18.00

Guttekoret: Fra 4. klasse og 
oppover
Onsdag 17.30 – 18.55

Kantoriet (voksne)
Onsdag kl. 19.00 – 21.15
Kontaktperson: Jørn Fevang

Bragernes kirkes minores er et 
kor for 5-6-åringer.
Onsdag 16.30 – 17.10 
Kontaktperson:  
Beate Strømme Fevang

Jentekorets aspiranter:  
For jenter fra 2. til 4. klasse
Torsdag 17.00 – 18.00

Jentekoret: For jenter 5. – 8. 
klasse
Torsdag 18.00 – 19.30

Ungdomskoret: For jenter fra  
9. klasse og oppover til  
18-20 år
Torsdag 19.30 -21.30
Kontaktperson: Beate Strømme 
Fevang

ANDRE ARRANGEMENTER

Hjemmeside: www.bragerneskirke.no
Du finner også Bragernes kirke, menighetshuset, 
 korene m.m. på Facebook og Instagram.

Kontaktpersonenes telefonnr. og epostadresse står i 
oversikten til venstre. 

Det er plass til nye medlemmer i alle korene og kantoriet. 



TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjons ar-
beid for å skape et varmere og mer inkluderende sam-
funn. I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 21.okto-
ber.

Norge er et samfunn der 
forskjellene øker. For-
skjeller som ikke først og 
fremst handler om etnisi-
tet eller religion, hvor du 
kommer fra eller hvem du 
er. Men om du er innenfor 
eller utenfor.

Det er mange måter å 
være utenfor på. Fra å 
mangle en seng å sove i, 
til å være utenfor arbeids-
liv eller sosiale fellesskap. 
Dette  rammer ikke bare 
enkeltpersoner, men gir 
ringvirkninger for hele befolkningen.

Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon 
skape møter som redder liv. Ved å åpne dører og leg-
ge til rette for at flere møtes, skal vi vise hvorfor årets 
TV-aksjon er viktigere enn aldri før. Vi skal tilby men-
nesker som opplever å stå utenfor, et nytt fellesskap,  
en seng eller en samtale og slik bidra til at flere får 
muligheten til å oppnå egne mål og drømmer.

Hver tirsdag og torsdag samles en gjeng ivrige damer i 
Bragernes menighetshus. Noen er her bare på tirsda-
ger, og noen bare torsdager. Noen er her begge dage-
ne. Her produserer de vakkert håndarbeid på løpende 
bånd mens praten går livlig rundt bordet. Aktivitør Kir-
sten Motzfeldt legger til rette, ordner med garn, opp-
skrifter og det som trengs. Skulle noen sette seg fast i 
mønsteret, er det håp om en hjelpende hånd! Og hver 
gang serveres det gode brødskiver og nytraktet kaffe.

Arbeidsstua er åpen for alle, og det er gratis å delta. 
Et hyggelig, sosialt fellesskap, der man gjør noe nyttig 
sammen med andre. Man trenger ikke å ha mye kunn-

Om TV-aksjonen 2018 

Fakta om TV-aksjonen NRK:
•  TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsak-

sjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt 
på befolkning

•  7000 frivillige over hele landet organiserer innsamlin-
gen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer

•  100 000 bøssebærere banker på 2,3 millioner dører
•  TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974 og 

har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker
•  Et eget innsamlingsråd, oppnevnt av NRKs styre, 

mottar og vurderer søknadene fra de som ønsker å 
bli tildelt NRKs TV-aksjon Kringkastingssjefen, NRKs 
øverste leder, tar den endelige beslutningen om hvem 
som tildeles TV-aksjonen. Innsamlingsrådet har også 
en viktig oppgave med å påse hvordan pengene brukes. 
Les mer om utvelgelsesprosessen her

•  TV-aksjonen koordineres av et sekretariat, som anset-
tes av årets utvalgte organisasjon. Sammen med de 
øvrige ansatte og TV-aksjonens fylkesapparat bygges 
årets TV-aksjon

•  På selve TV-aksjonsdagen sender NRK direkte hele 
søndag kveld

Bli bøssebærer!
Målet er at alle husstander skal få besøk den 21. okto-
ber. Til det trenger vi 100 000 bøssebærere. Tidspunk-
tet for bøssebæringen er mellom klokken 16.00-18.00 
søndag 21.oktober.

•  Er du under 18 år, må du gå i følge med en som er 
voksen

•  Ønsker du å gå sammen med en venn, holder det at 
én av dere registrerer seg som bøssebærer

skap om håndarbeid, her lærer vi av hverandre og får 
veiledning av Kirsten. En får utdelt materialer og alt 
som trengs. De fleste strikker, men her kan man også 
gjøre andre typer håndarbeid, hvis man vil. 

Det som produseres på arbeidsstua selges på menig-
hetens julemarked. Gode julegavetips der, altså.

Tirsdager og torsdager 10.30-13.00 i Bragernes menig-
hetshus.

Velkommen til et hyggelig fellesskap!

Velkommen til ARBEIDSSTUA


