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BRAGERNES MENIGHETSBLAD

Han som møtte deg i dåpen,
kaller deg på nytt til seg.
I sin kjærlighet og nåde
vil din Gud velsigne deg
Tekst: Liv Nordhaug 1976, vers 4 fra Norsk salmebok 2013, nr 647 «En gang før du selv kan minnes»
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Til ettertanke

Nestekjærlighet i pandemiens tid

Jeg mener at en viktig del av det å leve ut
nestekjærligheten i den tiden vi er inne i
er:

Vi har lagt bak oss en vår og en sommer som har vært temmelig annerledes enn de fleste hadde sett for seg
før pandemien satte sitt preg på hele
verdenssamfunnet. Nedstengingen av
samfunnet i mars kom brått og plutselig
på oss alle. Og for mange ble dette sommeren med norgesferie, noe som slett ikke er et
dårlig alternativ.
Med sommer, ferie og lettelser i smitteverntiltakene, har mange av oss senket skuldrene noe og
kanskje ikke hatt avstandsregler og smittevern
like klart i bevisstheten. Dette har medført at vi –
når jeg skriver dette – ser at smitten øker også i
Norge. Igjen må vi brette opp ermene og gjøre en
skikkelig innsats i den store dugnaden som vi alle
er en del av – til fellesskapets beste.
Et av kjerneordene i Evangeliene er det dobbelte
kjærlighetsbudet. Her sier Jesus følgende til oss
alle: Du skal elske Herren, din Gud, av hele ditt hjer
te, av hele din sjel og av all din forstand. Du skal el
ske din neste som deg selv. Det blir tydelig at kjærligheten til Gud ikke kan skilles fra kjærligheten
til våre medmennesker og oss selv.
Nestekjærlighet – kjærligheten til våre medmennesker – er en helt sentral del av den kristne
tro og vår trospraksis. Så hva betyr dette for oss
nå i dag? Hva er nestekjærlighet i pandemiens
tid?

•
•
•
•
•

• å følge de råd, regler og anbefalinger som myndighetene til enhver tid
kommer med når det gjelder koronapandemien
• å holde avstand til hverandre for at vi om
ikke for lenge igjen skal kunne besøke
hverandre og gi hverandre en klem
å ta en telefon til mennesker vi vet er ekstra ensomme i denne tiden
å sette noen av våre egne behov til side, fordi
det er til beste for fellesskapet
å ikke fordømme de som har tatt valg som viste
seg å ikke være så gode
å ikke la oss rive med av konspirasjonsteorier
å be for alle som er rammet, for myndighetene
som skal ta viktige og kloke avgjørelser og for
helsearbeidere og alle som er i utsatte posisjoner for at mennesker skal få medisinsk behandling og for at samfunnet vårt skal fungere

Slik er vi med og hindrer smitte, sørger for at de
som er i risikogrupper ikke smittes og verner om
livet. Slik er vi med på å leve ut nestekjærligheten
i praksis.
Med ønske om en velsignet høst!
Per Erik K. Brodal
sokneprest

Personalnytt
Sigve Thorbergsen Reedtz begynte som
kateketvikar i 70 % 10. august 2020. Han vil
være vikar mens Sol Trogstad Vråle er ute
i mammapermisjon frem til 30. april 2021.
Sigve er teologistudent ved Universitetet i
Oslo og skal studere deltid ved siden av vikariatet. I samme periode vil Bjørg Juriks ha
ansvar for Knøtteklubben.

Jon Martin Høie begynner 1. september 2020 i fast 40% stilling i Bragernes menighet. Han har det siste året vært vikar
i den samme stillingen. Han fullførte sin bachelorgrad ved
Norges musikkhøgskole sommeren 2020 og vigsles til kantor av biskop Jan Otto Myrseth den 20. september kl. 18.00 i
Bragernes kirke. Anders Eidsten Dahl fortsetter i 20 % stilling som kantor i Bragernes menighet, samtidig som han arbeider som førsteamanuensis ved Norges musikkhøgskole.

Silje Karlsen begynte som vikar i kapellanstillingen 10. august 2020 og skal være
vikar ut året. Hun kommer fra stillingen som
kapellan i Frogner menighet i Lier.

Per Erik Karlsson Brodal begynte som sokneprest i Bragernes 1. august 2020. Han har fra 2009 vært kapellan i Bragernes menighet.
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NyTT fra menighetsrådet
Denne høsten høstes det mer enn noen gang i kirkeparken. Det vokser og gror, og jeg håper alle i
nabolaget vårt har lagt merke til hvor fint det har
blitt i hjørnet av parken ned mot veien, - med Kirkeparken andelsbruk og vår egen urbane dyrking.
Det er hyggelig å se at mange benytter seg av parken, både unge og eldre.

150 års jubileum i 2021. Hvis noen har gamle bilder eller gode historier om opplevelser i kirken,
så er det hyggelig om vi kan få tilgang til dette
materialet. Det kan gjerne sendes til meg på mail;
hlaaker@outlook.com.

Denne høsten har vi fått ny sogneprest, og i gudstjenesten den 16. august ble Per Erik Brodal innCoronapandemien påvirker fortsatt aktivitetene og satt. Et enstemmig menighetsråd og mange med
arrangementene i kirken. Staben blir oppdatert på oss er glade for å kunne ønske han velkommen i
retningslinjene som gjelder til enhver tid, og følger ny rolle. Per Erik har jobbet i Bragernes sogn i 11
disse.
år som kapellan, hvor han bl. a. har hatt ansvaret
for konfirmantene. Derfor er det ekstra mange
Pr. skrivende stund med retningslinjene som
unge og deres foreldre som kjenner han fra før. Vi
gjelder nå i august er det maksimalt plass til 180
ønsker Per Erik varmt velkommen i ny rolle, og alt
personer som publikum i kirken. Normalt er det
godt i tjenesten fremover!
plass til opp til 620 personer. Det er ikke så enkelt
å planlegge for eksempel Adventsfestivalen når
Som dere ser et annet sted i denne utgaven av
det er usikkert hvilke tiltak som gjelder fremover, kirkeposten er Jon Martin Høie ansatt som kantor.
men vi håper på en fin festival uansett - om enn
Han er en ung nyutdannet kirkemusiker som vi
noe annerledes enn tidligere år.
gleder oss til å ha i staben. Han kjenner vi også fra
før, siden han har hatt opplæring i kirken i flere år,
Så håper vi at coronapandemien er over og at vi
og har også vært vikar hos oss en stund. Vi ønsker
kan planlegge en god feiring av Bragernes Kirkes
Jon Martin også varmt velkommen!

Døpte
14.06.2020 Elida Sittrup Lennestad
14.06.2020 Ulrik Polacek Nyegaard
14.06.2020 Helene Martinez Moen
21.06.2020 Meline Matheson Ellingsen
21.06.2020 Julia Boiesen Aass
21.06.2020 Herman Glimsholt
21.06.2020 Hermine Tjugum Sørensen
28.06.2020 Aksel Berg Henningsen
28.06.2020 Brage Hatlestad-Aasgaard
28.06.2020 Mathias Kittilsen
28.06.2020 Hermine Green Greve Rank
05.07.2020 Ella Margareta Kortgaard
05.07.2020 Daniel Meldahl Hodø
12.07.2020 Ellinor del Pozo Westad
09.08.2020 Henriette Stærnes
09.08.2020 Olivia Joy Enge
09.08.2020 Arthur Cornelius Unhjem Løkken
09.08.2020 Andreas Dirdal Rinde

Vigde
27.06.2020 Hanna Hoseth og Marius Enger Sæthre
27.06.2020 Lisbeth Anita Hallstensen og Joachim Furua Hansen
11.07.2020 Kaja Hagby Johnsen og Thomas Storhaug Dahl
01.08.2020 Johanne Hagelund og David Bugge-Olsen
01.08.2020 Marianne Fjeld Thorsby og Simen Nordli
01.08.2020 Conny Fredriksen og Jon Terje Kirkeby Martinsen
08.08.2020 Marie Pleym Myhrvold og Robin Fredriksen Adriansen
08.08.2020 Celine Marie Kårbø og Lars Christian Karlsen
15.08.2020 Marie Synøve Liang og Tommy Sargel Solberg
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En gladnyhet fra Åpen kirke, Bragernes; Fra om
med 1 september kan vi operere med vanlige
åpningstider igjen!
Tirsdag - Torsdag

kl 12-1800

Fredag

kl 12-1500

Lørdag

kl 12-1800

Søndag

kl 10-1800

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli endringer,
dersom det er vielser, bisettelser eller smittevernrutiner endres.
Håper mange vil ta turen innom oss snart!
Bjørg Juriks
Koordinator Åpen kirke
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«Bragernes Sound of Music»
Som alle andre konserter, måtte «Bragernes Sound of
Music» utsettes i våres.

Vi er så heldige å ha med oss Galina Trintsoukova,
klaver og flere andre musikere.

Vi setter den opp igjen lørdag 17.oktober. Jentekorene
i Bragernes har hatt denne forestillingen flere ganger
tidligere med forskjellig regi hver gang. Denne
gang er vi inspirert av vinterens forestillinger på
folketeateret i Oslo og kommer til å synge de fleste
sangene på norsk. Vi har vært så heldige at vi har fått
låne noen av de norske tekstene fra scenekvelder
som har produsert forestillingen i Oslo. Det er
jentekoret og jenteaspirantkoret med solister som
står for forestillingen «Bragernes Sound of Music» og
publikum kan glede seg til en spennende oppsetning.

Det blir to forestillinger lørdag 17. oktober og du kan
allerede nå sikre deg billetter på www.checkin.no
Velkommen til en times forestilling der 60 barn synger
og spiller «Bragernes Sound of Music»

Det blir en spennende regi som sangpedagog Ingeborg
Soot, i samarbeid med dirigent Beate Strømme Fevang
og Sofie Rose Strømme står for.
Hovedrollen Maria blir sunget og spilt av Sofie Rose
Strømme som synger i ungdomskoret. Nonnene blir
spilt og sunget av jenter fra ungdomskoret og de sju
barna og andre roller blir spilt av jenter fra jentekoret.

Bli med i kor!

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
Kontaktperson Beate Strømme Fevang 905 67 055
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.
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Barn, unge og trosopplæring
15. september er det samling for
4 åringer og foreldre i kirken. Alle
deltar også gudstjenesten og høsttakkefest 20.september. Der blir
«min kirkebok» delt ut.
Høst i hagen
20. september inviteres alle til høsttakkefest i kirken.
Etter gudstjenesten møtes vi ute i kirkeparken. Der
skal vi lære om det som gror der og vi skal være med å
høste grønnsakene som vokser der. Samlingen er åpen
for små og store «jordvenner».
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.

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 torsdag fra kl 11:00-11:30 møtes vi i
kirken. Samlingen inneholder sang, musikk og rytmer.
Knøtteklubb. Hver torsdag fra kl 11:00-13:00 møtes
vi på menighetshuset. Passer for barn 1-3 år med en
voksen. Samlingen inneholder sang, musikk og fri lek.
Ta med matpakke.

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)

Kirkerottene kommer
Kirkerottene Vesle og Fredo kommer til Bragernes
kirke 14.november. Forestillingen passer for barn
mellom 3 og 7 år. Velkommen!
MILK – Mini leder kurs
Høsten 2020 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 kalender
20. september – Høsttakkefest med 4-års bok utdeling
og Høst i hagen.
10 og 11. oktober – Tryllehelg på Konnerud for
10 åringer
31. oktober - HalloVenn for 7 åringer

Guttekoret: Øver onsdager 17:30-19:00 (4.trinn og oppover.)
Ungdomskoret: Øver torsdager 19:00-21:30 (9.trinn og
oppover.)

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 om du ønsker å melde
deg som frivillig.

Ansvarlig for barn, unge
og trosopplæring er
vikarkateket Sigve Thorbergsen Reedtz. tlf. 32
98 91 89 / St577@kirken.
no eller post.drammen@
kirken.no

14. november - Kirkerotteteater
9-10. januar 2021 – Lys Våken samling for 11 og
12 åringer
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De koptiskortodokse ikonene i
Bragernes kirke er en viktig del av
Avskjedsgudstjenesten ble også overført til
Avskjedsgudstjeneste med Lars Skagestad menighetshuset pga antallsbegrensning i kirken konfirmantundervisningen

Hver tirsdag kl. 12 er det
Gudstjenestene er i gang
hverdagsmesse. Når kirken
med klare retningslinjer for å er opptatt holdes messen i
hindre smitte
kirkens kapell.

Høymesse med fire dåp

Jon Martin Høie
etter sommer
konserten han holdt

Høymesse på aposteldagen. Vikarprest Kristin Fæhn og
klokker Morten L. Strand
Kantor Beate på bohjemme
leir med konfirmantene

Kateket Sol er klar for bo
hjemmeleir med konfirmantene

Lunsjservering for konfirmantene. Trygt innpakkede baguetter
utdelt med hansker.
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Høymesse. Prostiprest Berit B. Kvidaland og klokker Kristin
Økseter
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Olsokmesse. Bykirkeprest Karoline Faber,
solist Sunniva Fevang og kantor Jørn Fevang

Sommerkonsert med Jon Martin Høie,
Sunniva Fevang og Frida L. Larsen

Sommerkonsert ved sopran Olga
Pyatnitskikh og organist Andrea Maini

sommerkonsert ved Maren Sofie Nyland
Johansen på akkordeon og Eivind Holmboe
Leifsen på saksofon

Sommerkonsert ved Magnus Aannestad
Oseth (trompet), Agnar Aspaas
(kontrabass) og Magne Arnesen (piano)

Utdeling av Konfirmantbibel og
Kristuskrans
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AKTIVITETSKALENDER
September – november 2020

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. Gjeldende smittevernregler
følges. Følg med på menighetens nettsider, oppslagstavler, Facebook, Instagram og abonnér gjerne
på «Bragernes kirke-post», menighetens elektroniske informasjonsbrev som sendes ut hver uke.
Påmelding: post.drammen@kirken.no.

September
Tirsdag 1. september
12.00 Middagsbønn
Onsdag 2. september
08.15 Morgenbønn
Torsdag 3. september
12.00 Middagsbønn
Fredag 4. september
11.00 – 13.00 Formiddagstreff i menighetshuset. Olav Soltun spiller. Allsang
med Prøysenviser, servering, utlodning
og andakt. Fri entré.
Lørdag 5. september
13.00 Orgelhalvtime ved Abram
Bezuijen. Musikk av K. M. Karlsen og J.
S. Bach. Fri entré.
Søndag 6. september Vingårdssøndag
14. søndag i Treenighetstiden
11.00 Høymesse på diakoniens dag.
Dåp. Diakon Edel Gervin, organist Jon
Martin Høie og sokneprest Per Erik K.
Brodal.
Tirsdag 8. september
12.00 Hverdagsmesse.
Onsdag 9. september
08.15 Morgenbønn
Torsdag 10. september
12.00 Middagsbønn
Lørdag 12. september
13.00 Orgelkonsert «Louis Viernes 6
orgelsymfonier». Vigdis Mork Poupart
spiller Viernes orgelsymfoni nr. 3. Fri
entré.
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13.45 Åpning av utstillingen «Det Evige
Nuet» - Et variert utvalg av kjente og
nære inntrykk. Malerier av John Erik
Johnsen. Utstillingen henger til 27.
september. Åpningstider som for «Åpen
kirke».
Søndag 13. september 15. søndag i
Treenighetstiden
11.00 Høymesse med konfirmantene.
Dåp. Konfirmantene, kateketvikar Sigve
T. Reedtz, organist Jon Martin Høie,
kantor Jørn Fevang og sokneprest Per
Erik K. Brodal.

Lørdag 19. september
13.00 Orgelkonsert «Louis Viernes 6
orgelsymfonier». Kåre Nordstoga spiller Viernes orgelsymfoni nr.4. Fri entré.
Søndag 20. september 16. søndag i
Treenighetstiden
11.00 Familemesse og høsttakkefest.
Dåp. Utdeling av 4-års bok. Diakon Edel
Gervin, kateketvikar Sigve T. Reedtz,
kantorene Beate Strømme Fevang og
Jørn Fevang, vikarprest Silje Karlsen
og prost Kjell Ivar Berger, Jente- og
gutteaspirantene.

Mandag 14. september
19.00 – 21.00 Drammen kirkeforum i
Drammensbiblioteket. Konsert med Ellen Sofie Hovland. Før konserten samtaler Hovland med dialogprest Ivar Flaten om livet og musikken slik det arter
seg i skyggen av korona og om dagene
i sin (u)alminnelighet. Arrangementet
er et samarbeid med Drammensbiblioteket, Drammen Sacred Music Festival
og Østlandske kompetansesenter for
musikk (ØKS).

12.15 Høst i hagen for små og store.
Velkommen til høsting i Kirkeparken!
Bragernes menighet og Konnerud/
Strømsgodset hagelag.

Tirsdag 15. september
12.00 Hverdagsmesse.

Tirsdag 22. september
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 16. september
08.15 Morgenbønn

Onsdag 23. september
08.15 Morgenbønn

Torsdag 17. september
12.00 Middagsbønn

18.15 Evensong etter anglikansk tradisjon. Bragernes kirkes guttekor, kantorene Jon Martin Høie og Jørn Fevang
og sokneprest Per Erik K. Brodal.

Fredag 18. september
11.00-13.00 Formiddagstreff i menighetshuset

18.00 Vigslingsgudstjeneste for kantor
Jon Martin Høie. Biskop Jan Otto Myrseth, prost Kjell Ivar Berger, sokneprest Hans Jørgen Nilsen, sokneprest
Per Erik K. Brodal og kantorene Beate
Strømme Fevang og Jørn Fevang.
Sammensatt kor.

Torsdag 24. september
12.00 Middagsbønn
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Lørdag 26. september
13.00 Orgelkonsert «Louis Viernes 6
orgelsymfonier». Espen Melbø spiller
Viernes orgelsymfoni nr.1. Fri entré.
Søndag 27. september 17. søndag i
Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Kantor Beate
Strømme Fevang og vikarprest Silje
Karlsen. Medlemmer av Bragernes
kantori.
Tirsdag 29. september
12.00 Hverdagsmesse.
Onsdag 30. september
08.15 Morgenbønn

Oktober
Torsdag 1. oktober
12.00 Middagsbønn
Fredag 2. oktober
11.00-13.00 formiddagstreff i menighetshuset
Lørdag 3. oktober
13.00 Orgelhalvtime ved Simon Skyttemyr. Musikk av Reger, Sweelinck og
Vierne. Fri entré.
Søndag 4. oktober 18. søndag i Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Kantor Jon Martin Høie og prost Kjell Ivar Berger.
Tirsdag 6. oktober
12.00 Hverdagsmesse.
Onsdag 7. oktober
08.15 Morgenbønn
Torsdag 8. oktober
12.00 Middagsbønn
Lørdag 10. oktober
10.00 Konfirmasjonsmesse. Sokneprest
Per Erik K. Brodal, vikarprest Silje
Karlsen, kateketvikar Sigve T. Reedtz,
kantorene Beate Strømme Fevang,
Jon Martin Høie og Jørn Fevang, korgruppe. Smittevernhensyn begrenser
antall plasser i kirken, derfor kan bare
konfirmantenes familier/gjester være
tilstede.
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12.00 Konfirmasjonsmesse. Sokneprest
Per Erik K. Brodal, vikarprest Silje
Karlsen, kateketvikar Sigve T. Reedtz,
kantorene Beate Strømme Fevang,
Jon Martin Høie og Jørn Fevang, korgruppe. Smittevernhensyn begrenser
antall plasser i kirken, derfor kan bare
konfirmantenes familier/gjester være
tilstede.
14.00 Konfirmasjonsmesse. Sokneprest
Per Erik K. Brodal, vikarprest Silje
Karlsen, kateketvikar Sigve T. Reedtz,
kantorene Beate Strømme Fevang,
Jon Martin Høie og Jørn Fevang, korgruppe. Smittevernhensyn begrenser
antall plasser i kirken, derfor kan bare
konfirmantenes familier/gjester være
tilstede.
Søndag 11. oktober 19. søndag i Treenighetstiden
11.00 Konfirmasjonsmesse. Sokneprest
Per Erik K. Brodal, vikarprest Silje
Karlsen, kateketvikar Sigve T. Reedtz,
kantorene Beate Strømme Fevang, Jon
Martin Høie og Jørn Fevang, gruppe fra
ungdomskoret. Smittevernhensyn begrenser antall plasser i kirken, derfor
kan bare konfirmantenes familier/gjester være tilstede.
Tirsdag 13. oktober
12.00 Hverdagsmesse
Onsdag 14. oktober
08.15 Morgenbønn
Torsdag 15. oktober
12.00 Middagsbønn
Fredag 16. oktober
11.00-13.00 Formiddagstreff i menighetshuset
Lørdag 17. oktober
13.00 Orgelhalvtime ved kirkemusikkstudenter ved Norges musikkhøgskole.
Fri entré.
16.30 og 18.30 «Bragernes Sound of
Music» med Bragernes kirkes jentekor
og jenteaspirantkor. Regi: sangpedagog Ingeborg Soot, i samarbeid med
Sofie Rose Strømme (Maria). Galina
Trinstoukova, klaver, og sammensatt

instrumental-ensemble, dirigent Beate
Strømme Fevang. Billetter på www.
checkin.no
Søndag 18. oktober 20. søndag i Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. TV-aksjon til
inntekt for Verdens naturfond (WWF).
Kantor Jørn Fevang og vikarprest Silje
Karlsen. Gruppe fra guttekoret.
Menighetens årsmøte etter høymessen.
Mandag 19. oktober
19.00 – 21.00 Drammen kirkeforum
i menighetshuset. «Å skape barn i
bioteknologiens tidsalder». Foredrag ved Morten Magelssen, lege og
førsteamanuensis, Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, og
professor II i bioetikk, MF vitenskapelig
høyskole for teologi, religion og samfunn. Kunstnerisk innslag ved Galina
Trintsoukova med solist. Kaffe og samtale.
Tirsdag 20. oktober
12.00 Hverdagsmesse
Onsdag 21. oktober
08.15 Morgenbønn
Torsdag 22. oktober
12.00 Middagsbønn
Lørdag 24. oktober
13.00 Orgelhalvtime ved Ole Andreas
Fevang. Musikk av W. Walton, M. Dupré
m.fl. Fri entré.
Søndag 25. oktober Bots- og bønnedag
11.00 Høymesse med allment skriftemål. Kantor Jørn Fevang og sokneprest
Per Erik K. Brodal. Medlemmer av Bragernes kantori.
19.00 Konsert ved Telemark kammerorkester med dirigent Per Kristian
Skalstad og Bragernes kirkes ungdomskor som «spesial guest star».
Billettsalg.
Tirsdag 27. oktober
12.00 Hverdagsmesse
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Onsdag 28. oktober
08.15 Morgenbønn
Torsdag 29. oktober
12.00 Middagsbønn
Fredag 30. oktober
11.00-13.00 Formiddagstreff i menighetshuset
Lørdag 31. oktober
13.00 Orgelhalvtime ved Jon Martin
Høie. Musikk av J. S. Bach og A. Sandvold. Fri entré.
18.00 Konsert ved Drammen symfoniorkester. Beethovens 6. symfoni og
klaverkonsert nr. 5, dir. Per Kristian
Skalstad. Billettsalg.

November
Søndag 1. november Allehelgensdag
11.00 Høymesse. Kantoriet. Kantorene
Jørn Fevang og Beate Strømme Fevang,
diakon Edel M. Gervin og sokneprest
Per Erik K. Brodal.
19.30 Konsert på Allehelgensdag med
Bragernes kirkes solistensemble.
Requiem av Gabriel Fauré, satser fra
Requiem av Trond H. F. Kverno og orgelverk av César Franck. Dirigent Jørn
Fevang, Jon Martin Høie, orgel. Fri
entré. Konserten gjøres i samarbeid
med Buskerud Begravelsesbyrå.
Tirsdag 3. november
12.00 Hverdagsmesse
Onsdag 4. november
08.15 Morgenbønn
Torsdag 5. november
12.00 Middagsbønn
Lørdag 7. november
13.00 Orgelhalvtime ved Nigar Gahramanova. Musikk av Buxtehude og Vierne. Fri entré.

Søndag 8. november 23. søndag i Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. De forfulgtes
søndag. Kantor Beate Strømme Fevang
og prost Kjell Ivar Berger. Medlemmer
av Bragernes kantori.
Tirsdag 10. november
12.00 Hverdagsmesse
Onsdag 11. november
08.15 Morgenbønn
Torsdag 12. november
12.00 Middagsbønn
Fredag 13. november
11.00-13.00 Formiddagstreff i menighetshuset
Lørdag 14. november
13.00 Orgelhalvtime ved Anders Eidsten
Dahl. Musikk av J. S. Bach og C. Franck. Fri entré.

Torsdag 19. november
12.00 Middagsbønn
Lørdag 21. november
13.00 Orgelhalvtime ved Bina Kumar
Karpisova. Musikk av Couperin, SaintSaëns, Vierne og Duruflé. Fri entre.
20.00 «It’s beginning to look a lot like...»
Hjertelig velkommen skal du og dine
være til en stemningsfull førjulskonsert!
Vi gleder oss stort over å invitere til en
julekonsert der både jazz, pop og klassisk møter folkekjære salmer, sanger
og julemelodier. Med Ingeborg Soot,
sang, Frikk Heide-Steen, sang, Helena Maria Falk Botolfsen, fiolin, André
Bongard, klaver, Sebastian Haugen,
kontrabass, Henrik Håland, slagverk og
perkusjon. Bill. ved inngangen.
Søndag 22. november Kristi kongefest
11.00 Høymesse. Dåp. Kantor Jørn
Fevang og vikarprest Silje Karlsen. Solist.

Søndag 15. november 24. søndag i Treenighetstiden
11.00 Familiemesse. Guttekoret. Kantorene Jørn Fevang og Jon Martin Høie
og sokneprest Per Erik K. Brodal.

Tirsdag 24. november
12.00 Hverdagsmesse

19.00 Konsert ved Drammen konsertorkester og solist. Tema for konserten
er musikalske bilder. Musikk av Mussorgsky og Persichetti. Bill. kr. 280 for
voksne, 180 for barn/honnør/student.

Torsdag 26. november
12.00 Middagsbønn

Mandag 16. november
19.00 – 21.00 Drammen kirkeforum
i menighetshuset. «Tro det eller ei»
- Tros- og livssynspolitikk i Oslo. Foredrag ved Trond Bakkevig, prest, dr. theol. og bl.a. tidligere generalsekretær i
Mellomkirkelig råd og kjent for arbeid
med religionsdialog i Midt-Østen gjennom mange år. Kunstnerisk innslag ved
Galina Trintsoukova med solist. Kaffe
og samtale.
Tirsdag 17. november
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 25. november
08.15 Morgenbønn

Fredag 27. november
11.00-13.00 Formiddagstreff i menighetshuset
Søndag 29. november 1. søndag i Advent
11.00 Høymesse og nytt kirkeår. Dåp.
Kantor Anders Eidsten Dahl og sokneprest Per Erik K. Brodal.

Informasjon om Adventsfestivalen
kommer senere.
Følg med på www.bragerneskirke.no,
Facebook, Kirke-post, oppslagstavler
mv.

Onsdag 18. november
08.15 Morgenbønn
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Andelslandbruk i Kirkeparken
Denne sommeren har det vært økt
dyrkeaktivitet i Kirkeparken. Menighetens kjøkkenhage har fått en nabo
som dyrker side om side med oss.
Det er Bragernes samdyrkelag, et
andelslandbruk som drives av Evas
Hage. De har anlagt noen flotte bed, og satt opp noen
pallekarmer i fine formasjoner. Ca 20 personer/familier har kjøpt andeler i samdyrkelaget, og sammen
med gartnerne i Evas Hage dyrker de grønnsaker til
eget bruk. Dette er sannsynligvis Norges mest sentrale
andelslandbruk, der det ligger midt i byen. De fleste
andelslandbrukene finner man på gårder.
Vi som jobber i menighetens dyrkeprosjekt er veldig
fornøyde med å få flere dyrkeglade mennesker til Kirkeparken. Vi hjelper hverandre med praktiske ting, lærer av hverandre og får et større fellesskap. Kanskje vil
vi også arrangere kurs sammen eller samarbeide om
enkelte prosjekt.
Menigheten dyrker fortsatt
For å gjøre det lett å se hva som tilhører menigheten

og hva som tilhører Evas Hage har
vi gangveien som en grense mellom
oss. Alt som er på nedsiden av gangveien er menighetens eget prosjekt.
Her er det gratis å være med, og alle
som vil er velkomne til å delta. Vi
trenger stadig flere hender i kjøkkenhagen. Ingen forkunnskaper er nødvendig. Dersom
du er interessert, kan du ta kontakt med diakonen på
eg538@kirken.no eller 32989184.
Høst i hagen for små og store
20.september blir det høstedag. Vi starter i kirken med
høsttakkefest kl. 11.00. Dette er en gudstjeneste tilrettelagt for barn, der vi takker Gud for alt det han gir oss
å høste. Etter gudstjenesten, ca kl. 12.15 er det innhøsting i Kirkeparken. Små og store får være med på
å høste grønnsaker. Det vi høster deler vi mellom oss.
7-åringene blir spesielt inviterte denne dagen, men
alle er velkomne. Klær etter vær.

Arrangementet blir holdt i henhold til gjeldende
smittevernregler.

Og om min lovsang kunne lyde! - Vigsling til kantortjeneste.

I forbindelse med at Jon Martin Høie vigsles til kantor i Bragernes kirke 20. september,
gir vi her et lite innblikk i hva vigsling til kantortjeneste er.
Av Jørn Fevang
Den norske kirke har i de siste 60 årene opplevd en kirkemusikalsk vekst som blir lagt merke til i andre kirker i
verden: stor korvirksomhet, ikke minst blant barn og unge,
instrumentbygging, kreativt arbeid med liturgi, konserter
og stor skaperkraft på salmenes område. Mange dyktige
komponister har fornyet en stor arv. På mange måter har
kirkemusikken påvirket teologien, og det har fra 1967 vært
lovbestemt at alle kirker skal ha en organist/kantor. Dette
ble også vedtatt på nytt i den nye loven Stortinget vedtok i år.
De siste 45 år, og særlig fra 1993, da Kirkemøtet «så det
som ønskelig at kirkemusikere vigsles til tjeneste» har det
vært arbeidet med kirkemusikktjenestens forankring. Bakgrunnen for uttalelsen i 1993 var at sentrale kirkemusikere
allerede fra 1970-tallet hadde tatt til orde for at kirkemusikktjenesten måtte defineres teologisk. Komponisten, den
senere kirkemusikkprofessoren Trond H. F. Kverno, var
kanskje den viktigste initiativtakeren til dette. Han mente at
i tillegg til den lovprisende dimensjonen, har kirkemusikken
bl a kateketiske, diakonale og forkynnende aspekter. Kirkemusikeren som menighetsarbeider ble synliggjort i denne
tenkningen.
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Andre kirkemusikere fulgte opp, og i 1995 startet Kirkerådet
et stort utredningsarbeid som førte fram til at Kirkemøtet i
1998 vedtok at kantor skulle vigsles til tjeneste. Både biskop
emeritus Sigurd Osberg og kantor Jørn Fevang var sentrale i
dette arbeidet.
Kirken arbeidet deretter videre med spørsmål rundt vigslinger, og ikke minst var spørsmålet om innføring av skråstola
for diakoner et viktig tema. I forbindelse med dette uttalte
Bipemøtet i 2010 at det bør «gjelde tilsvarene for kateketer
og kantorer». Med dette ble vigslingssaken drøftet enda en
gang, og dette endte opp med at Kirkemøtet i 2015 vedtok
vigsling av kantorer enda en gang, denne gangen slik at
skråstolaen hører med som vigslingstegn. Kantorer kan bruke grønn skjorte med hvit snipp. Kantortittelen er knyttet til
vigsling.
Den norske kirke har med dette på en enestående måte
understreket at kirkemusikk er viktig for menighetens liv.
Musikken er en integrert del av kirkens gudstjenesteliv. Kirken kaller, utruster, vigsler og sender mennesker til denne
tjenesten. At biskopen nå kommer til Bragernes og vigsler
Jon Martin er stort for Bragernes menighet.
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Sommerprat Jon Martin og Per Erik
Av Tina Fagerhus Brodal
En er rimelig fersk i kantorjobben. Den andre har vært
prest i Bragernes lenge,
men går nå inn i nye oppgaver i menigheten. Kirkeposten tok en kaffeprat med
Jon Martin og Per Erik, som
begge gleder seg til høsten,
til tross for at mye fortsatt
blir annerledes.
Til tross for god avstand mellom dem, går praten lett. Ferien til Per Erik er akkurat over, og han er derfor opptatt
av å vite hvordan kollegaen har det, eller det har blitt vel
mye jobbing på han denne sommeren.
- Ja, for jeg vet du har spilt i et stort antall begravelser
denne sommeren, sier den påtroppende soknepresten
med tydelig bekymring i stemmen.
Jo da, Jon Martin kan bekrefte det, at det har vært mange
begravelser, men selv synes han det har gått overraskende greit.
- I dag spilte jeg i min 18. begravelse på få uker. Men nå
skal jeg ha ferie neste uke, og det skal bli deilig, smiler
han.
- Godt! Responderer Per Erik.
Den ferske soknepresten vet nemlig godt av erfaring
at det ikke er bare lett å sette egne grenser når man er
fersk i en slik type stilling. Ofte er det vanskelig å si nei,
selv om man egentlig vet at det noen ganger er for mye.
- De første årene jeg var prest merket jeg absolutt dette.
Jeg ville jo så gjerne. Fortsatt kan det være tilfeller der
jeg plutselig har påtatt meg litt for mye, men etter en del
år i jobben er jeg nå mer bevisst på at man også må huske og puste, forklarer Per Erik, og legger til:
- Det er jo viktig at vi som stab og som kollegaer er flinke
til å se hverandre og til å støtte hverandre, slik at vi kan si
fra når det blir for mye for eksempel. Jeg opplever at staben i Bragernes er gode på nettopp dette. Jeg trives i alle
fall utrolig godt, og er veldig takknemlig for å nå få gå inn
i en ny og spennende stilling i fellesskapet vårt.
Jon Martin nikker bekreftende.

- Dette med vigsling er noe som
har vokst fram i meg. Det kjennes fint og riktig, forklarer den
unge organisten (snart kantoren), og forsøker å forklare:
- Jeg blir jo vigslet inn i en
tjeneste, og det er stort og på
mange måter litt overveldende.
Han får full støtte av Per Erik,
som mener man slett ikke skal
være redd for å snakke om kall i
denne sammenhengen.
- Ved å bli kantor går man
inn i en helt sentral stilling
i kirken. En slik dag (vigslingen) løfter fram musikken
og kantortjenesten sin plass i gudstjenesten og i
menigheten. Det er biskopen som foretar vigslingen, og
det er en minnerik dag. Jeg ønsker Jon Martin en gledens
dag, en dag han alltid vil huske og som gir han trygghet
i den oppgaven han går inn i, understreker den ferske
soknepresten.
Selv husker Per Erik svært godt sin egen ordinasjonsdag
i Furnes kirke i Hamar, av biskop Rosemarie Køhn.
- Ja, absolutt! Dette er en dag jeg alltid kommer til å ha
med meg. Jeg ble ordinert i min hjemkirke, der jeg selv
ble konfirmert. Jeg skulle den gangen inn som prest i
forsvaret, og det var ingen annen menighet jeg var knyttet
opp mot den gangen. Jeg husker det som en festdag, men
også som en dag preget av alvor og av ærefrykt, forklarer
Per Erik, og legger til:
- Denne dagen går biskopen på mange måter god for deg
og for den stillingen og kallet du går inn i. Du blir bedt
for og velsignet, og for meg er dette en dag som gir meg
trygghet og som jeg føler bærer hele min tjeneste.
Jon Martin nikker.
- Det føles trygt, det kjenner jeg og. Man står ikke alene i
tjenesten. Jeg har også vært med på samlinger i forkant
der jeg møtte andre som snart skal vigsles til kirkelig tjeneste. Disse samlingene har det vært veldig fint å få være
en del av. Jeg er mer forberedt, smiler han.
- Og så må vi heller ikke glemme at en slik vigslingsdag
er en stor festdag for menigheten, understreker Per Erik.

- Jeg er så enig! Jeg trives allerede så godt i menigheten
og i staben. Bragernes er et flott sted å være ny og fersk,
ler han.

For Jon Martin er det stort å nå gå inn i kantortjeneste i
nettopp Bragernes menighet.

20. september blir Jon Martin vigslet til kantor i Bragernes kirke. Dette er noe han gleder seg veldig til.

- Jeg har jo sunget i Bragernes kirkes guttekor i nesten fire
år da jeg var yngre, og jeg har tatt orgeltimer hos Anders.
Jeg føler meg svært privilegert som får jobbe nettopp her,
med dette vakre kirkerommet, de fantastiske orglene og
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ikke minst få være en del av en stab som besitter enormt
mye kunnskap og erfaring, smiler Jon Martin.
- Men det er jo heller ikke uten grunn at nettopp du fikk
jobben, da, Jon Martin! Du har stor kompetanse, du er
godt kvalifisert, og så kommer jo erfaringen med årene,
understreker Per Erik, tydelig fornøyd, og legger til:
- Vi i Bragernes er veldig heldige som får ha Jon Martin
hos oss!
Arbeidet med barn og unge i menigheten er noe Jon
Martin virkelig ser fram til.
- Jeg skal jo spille på øvelsene til guttekoret, jentekoret,
ungdomskoret og kantoriet. Det er så fint å få være en del
av dette arbeidet. Korarbeidet er med på å gjøre min stilling svært interessant og utviklende, sier han.
Per Erik nikker anerkjennende.
- Det forstår jeg veldig godt. Det å spille for korene er
krevende. Det krever fullstendig tilstedeværelse. Barn er
så på hele tiden, og så er jo reportoaret stort og variert. I
tillegg vet jeg av erfaring hvor mye korarbeidet betyr for
barn og unges tilknytning til kirka, forteller Per Erik, og
legger til:
- Vi er jo begge to et resultat av at noe ble sådd tidlig,
mens vi var barn og unge. Man skal aldri undervurdere
betydningen av rekrutteringsarbeidet. Hvordan vi møter
barn og unge, ja alle mennesker, hvordan vi omtaler kirka, og hvordan vi hele tiden må tørre å utfordre mennesker, er en viktig del av det å være kirke.
Også Jon Martin blir ivrig når dette tema kommer opp.
- Jeg ble tidlig vist stor tillit i min hjemkirke i Lier. Alle var
imøtekommende og støttende. Jeg fikk spille på gudstjenester allerede da jeg var en nybegynner, og det betød
utrolig mye, forteller den ferske kantoren, og legger til:
- Også Anders har hele tiden tatt meg med på mye spennende, og jeg har fått bidra. Jeg må få si at Anders har
vært – og er – en stor inspirasjon for meg. I tillegg har
Jørn og Beate tatt imot meg med åpne armer, og jeg har
fått spille her i Bragernes allerede mens jeg var tidlig i
studiene. Jeg føler meg veldig heldig, understreker Jon
Martin.
Nå er sommeren på hell, og en ny høst står for døren –
en høst som blir annerledes på så mange måter. Likevel
gleder de to kollegaene seg til å ta fatt på et nytt halvår.
- Jeg er så glad for at dørene igjen er åpne i Bragernes
kirke, og at vi kan feire gudstjenester og ha fellesskap
sammen, understreker Per Erik, og legger til:
- Fortsatt vil det selvsagt være mange restriksjoner. I Bragernes tar vi smittevern og trygghet på stort alvor. Likevel
vil dette være en innholdsrik og god høst. Det er jeg sikker på. Nå i oktober blir det forsinkede konfirmasjoner
for et supert konfirmantkull. Det gleder vi oss veldig til.
Da blir det høytid og fest i menigheten vår, smiler soknepresten.
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En annen stor begivenhet er at Bragernes kirke er 150
år i 2021. Med andre ord er vi snart inne i et jubileumsår,
noe som vil prege store deler av året.
- Hovedmarkeringen vil være i september 2021, men slike
jubileumsår krever både forberedelse og planlegging. Det
er en tid for å se bakover, men også framover, forklarer
Per Erik.
Det viktigste for de to kollegaene er likevel alle de unike
møtepunktene man har med mennesker hver dag og hver
uke året igjennom.
- Og selvsagt høymessen, pulsen gjennom året. Vi skal
være en kirke for dem som er her ofte, og for dem som
er innom en gang i blant. Vi skal gi dem en opplevelse av
høytid, av det å møte det hellige – det som er større enn
oss selv, legger Per Erik til.
- Ja, absolutt! Og så skal vi være en viktig bidragsyter i
nærmiljøet, en positiv kraft på ulike måter. Vi har et fantastisk kirkebygg og kirkerom – midt i sentrum. For meg
er det viktig at vår menighet og vår kirke skal romme alle
mennesker. Det skal være rom for ulike typer mennesker,
understreker Jon Martin.
Denne høsten blir det også endringer i staben i Bragernes. Kateket Sol skal ut i mammapermisjon. I hennes
sted stepper Sigve Thorbergsen Reedtz inn som vikar. I
tillegg vil Silje Karlsen fylle kapellanstillingen fram til en
ny person er ansatt.
- Jeg vet vi har vært veldig heldige i Bragernes som nå
får Sigve og Silje med på laget i året som kommer. Jeg er
så heldig å få kjenne dem begge godt. De vil være viktige
i staben vår og utfylle menigheten på en god måte. De er
hjertelig velkommen, avslutter Per Erik.

Jon Martin Høie
• Oppvokst på Gullaug i Lier
• 23 år gammel
• Avsluttet det fireårige kandidatstudiet i kirkemusikk ved
NMH sommeren 2020. Fortsetter på toårig master i solistisk
orgelspill ved samme institusjon
• Var på utveksling ved Hochschule für Musik und Theater i
Hamburg 2018-2019
• Sang i Bragernes kirkes guttekor fra 2006-2010
• Begynte med klaverundervisning hos klaverpedagog Kirsten
Nilsen i 2006
• Orgeltimer hos Anders E. Dahl fra 2009
• Gikk på musikklinja på St. Hallvard videregående skole
• Har jobbet som organist i Lier

Per Erik K. Brodal
•
•
•
•
•

Oppvokst i Furnes i Ringsaker
40 år gammel
Gift, 3 barn
Studerte teologi ved Det teologiske menighetsfakultet
Vært stasjonsprest ved Ørland hovedflystasjon og sokneprest
i Lånke menighet i Nidaros bispedømme
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SYNSPRØVE – TIMEAVTALE

TLF.: 32 27 78 00
Briller - Kontaktlinser - Synsprøver

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

Optika AS

Engene 16, 3015 Drammen

Sandvollen 26, 3058 Solbergmoen
Telefon 32 83 31 59

Begravelse til riktig pris
Vi har prisgaranti på våre tjenester. Det sikrer deg den
beste prisen, uten at det går på bekostning av service og kvalitet.
Vi ordner alt det praktiske og er tilgjengelig hele døgnet.
Hos oss er du i trygge hender.

Alt i rørleggerarbeid og sanitærutstyr - Baderomsmøbler
Oppvaskmaskiner - Vaskeromsutstyr
Tining - Rep. vannskader

Telefon: 4000 2460
sagabegravelse.no

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

Vækerøveien 3, 0281 OSLO
Tlf. 22 13 28 80, www.vedal.no

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

ar
Vi t PT
ESE

E-R

www.liergrafiske.no

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tlf: 32 80 80 80
Rosenkrantzgata 11, 3018 Drammen

SETTER DU PRIS PÅ Å LESE KIRKEPOSTEN?

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgt 4, 32 89 89 50
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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!
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Menighe
Menigh
etsstaben

ANDRE ARRANGEMENTER
Vi tar sikte på å starte opp de faste aktivitetene til høsten.
Korøvelsene er allerede i gang, med de tilpasninger som kreves
med hensyn til smittevern.
Følg med på Bragernes kirkes nettside og facebookside.

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

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

SANG, GLEDE, MUSIKALSK OPPLÆRING,
VENNER OG OPPLEVELSER!
Onsdag 19 august starter gutteaspirantkoret,
guttekoret og kantoriet opp:
Gutter i 2. og 3. trinn: Aspiranter kl 17.00 – 18.45
Gutter fra 4. trinn og oppover: Guttekoret kl.17.30 – 18.50

Vikarprest
SILJE KARLSEN
sk599@kirken.no
Tlf: 32 98 91 83

Organist
JON MARTIN HØIE
jh289@kirken.no
Mobil: 450 37 906

Kantoriet er kirkens voksenkor og øver fra kl.19.00 – 21.15
Korene tar inn nye medlemmer.
Ta kontakt med dirigent Jørn Fevang, tlf 975 66 762 eller
jf668@kirken.no
Torsdag 20. august starter jentekorene opp:
Jenter i 2., 3. og 4. trinn: Jenteaspirantkoret kl.17.00 – 18.00

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

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

Jenter fra og med 5. trinn til og med 8. trinn:
Jentekoret kl.18.00 – 19.30
Jenter fra og med 9. trinn og oppover:
Ungdomskoret kl.19.30 – 21.30
Korene tar inn nye medlemmer.
Ta kontakt med dirigent Beate Strømme Fevang, tlf 905 67 055 eller
bf297@kirken.no

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

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

Koordinator for Åpen kirke
og menighetshuset
BJØRG JURIKS
bj353@kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 92
Mobil: 48 400 546

Kateketvikar
SIGVE THORBERGSEN
REEDTZ
st577@kirken.no
Tlf. arbeid: 32 98 91 89

Driftsleder
KNUT ESPEN RIIS
SKUSTAD
kr572@kirken.no
Tlf. arbeid: 32 98 91 90

Diakon
EDEL MERETE GERVIN
eg538@kirken.no
Tlf. arbeid 32 98 91 84
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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
Hjemmeside: www.bragerneskirke.no
Du finner også Bragernes kirke, menighetshuset, korene m.m.
på Facebook og Instagram.
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
E-post: post.drammen@kirken.no

Hanna Moen – Vibeke Meyer
Schjelderup – Anny Getz
Frivillige medarbeidere på
kontoret.
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Utstilling - «Det Evige Nuet»
I regi av Åpen kirke,
viser John Erik John
sen utvalgte verker
i Bragernes kirke i
perioden 1227 sep
tember 2020. Utstil
lingen inngår også
i programmet for
årets Sacred Music
Festival.
Ifølge John
Erik Johnsen,
er han selvlært
billedkunstner
bosatt i Drammen, men arbeider både i Nederland og
Norge.
Det var hans to tanter som også var kunstnere, som inspirerte ham og bidro til at han malte sitt første maleri
17 år gammel.
Videre inspirasjon har han hentet gjennom et langt og
spennende yrkesliv, samt reiser verden rundt gjennom
mange år.
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Hans særegne og
karakteristiske stil
beveger seg fra det
figurative til filosofisk
abstraksjon og er
ikke låst i noen spesiell stilart.
Johnsen har samarbeidet med
kjente norske og
nederlandske
kunstnere og har
et stort internasjonalt nettverk.

«Det Ev

Et variert

utvalg av

ige Nuet

kjente og

Malerie

»

nære innt

rykk

r av John

Erik John
sen
s kirke

Bragerne

12 – 27

septemb

er 2020

Han har hatt oppdrag her hjemme,
og hans arbeider finnes representert i en rekke land
som Norge, Sverige, Nederland, Tyskland, Frankrike,
Luxemburg, USA og Australia.
Utstillingen åpner lørdag 12 september rett etter Orgelhalvtimen, hvor John Erik Johnsen vil være tilstede.
Øvrige åpningstider vil være de samme som for Åpen
kirke.
Hjertelig velkommen innom til en titt og prat!
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