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BRAGERNES MENIGHETSBLAD

Vi ønsker dere alle 
en deilig sommer!

Fra Minores sin avslutning på Lekeland



Til ettertanke
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I en barnesang synger vi «Stopp litt, tenk litt, se deg 
omkring»

Det er en setning som jeg 
stadig vender tilbake til. Ikke 
minst nå, om våren!  

For nå skjer alt i en rivende 
fart.   Gresset grønnes, blom-
ster spirer, fugler bygger rede 
og russen fyller gatene. Det 
er et yrende og fascinerende 
liv som skyter fart mens de lyse dagene blir lengre og 
nettene kortere. Det er fantastisk! Men det går så fort!

Stopp litt – tenk litt – se deg omkring!  

Jeg vet det er enklere sagt enn gjort. Det er mye som 
krever vår oppmerksomhet og livskraft. Mange har 
lange lister over viktige gjøremål og spennende opp-
gaver.   Det er mye godt som skjer i alt dette. Men 
samtidig skjer det mirakler foran øynene våre – som vi 
knapt registrerer og dessverre ofte går glipp av.  Enten 
det er fuglesangen, blomsterprakten, begeistrede 
 barnestemmer eller et smil som noen vil dele.

Den vennlige påminnelsen fra barnesangen er som et 
ekko fra visdomslitteraturen i det gamle testamentet.  
Nærmere bestemt fra Forkynneren kapittel 12, hvor 
det står:

Tenk på din skaper i ungdommens dager, 
før de onde dagene kommer, 
før årene kommer da du må si: «Jeg har ingen glede 
av dem», 

Ja, tenk på din skaper, før sølvsnoren slites og 
gullskålen brister, 
før krukken knuses ved kilden og hjulet knekker og 
faller i brønnen, 
når støvet vender tilbake til jorden som det støv det 
var, og ånden går tilbake til Gud, som gav den.

Stopp litt – tenk litt – se deg omkring!  Og send gjerne 
en takk til Gud vår skaper. Slik det står i tredje vers i 
den vakre salmen «Den blomstertid nå kommer»:

«Vi hører fugler sjunge med herlig jubellyd!  
Skal ikke da vår tunge lovsynge Gud med fryd?  
Min sjel, opphøy Guds ære med lov og gledessang! 
Han vil oss nådig være som før så mang en gang».

Lars Skagestad

Bragernes menighetshus ligger i Kirkegata 7, 
rett nedenfor Bragernes kirke og har store og 
romslige lokaler som kan leies til ulike anled-
ninger.

Vi har flere ulike rom som kan leies i menig-
hetshuset.

Storsalen er det største 
rommet. Dette ligger i 
hovedetasjen og er godt 
egnet for større selskaper, 
foredrag, møter, kurs, 
konferanser og liknende. 
I tilknytning til storsalen 
ligger også det nyrenoverte 
kjøkkenet. Storsalen har 
bord og stoler som egner 
seg både ved selskaper og 
møtevirksomhet. Salen har også videoprojektor og lydanlegg, og 
det står et flygel der. Antall personer: opp til 160.

Peisestuen er et litt 
 mindre lokale med so-
faer, stoler og lave bord. 
Rommet egner seg godt 
for mindre selskaper og 
 møter. Dette rommet har 
også videoprojekter og et 
lite lydanlegg, og det står 
et piano der.  
Antall personer: 40-50.

Mellomsalen er et stort møterom med stoler og 
bord. Rommet egner seg til møter for opp til  
20 personer.

Møterommet ligger i underetasjen og inneholder et stort møtebord, 
stoler og videoprojektor. Rommet egner seg til møter opptil  
12 personer.

Priser:

Storsalen m/kjøkken kr. 3.000,-

- ved større arrangementer (over 50 pers.) kr. 3.500,-

Peisestue  kr. 1.000,-

Mellomsalen      kr. 500,-

Møterom (underetasje)    kr. 500,-

Kjøkken    kr. 500,-

For avtale om gjentakende arrangementer eller arrangementer 
over flere dager, ta kontakt for pris.

Kontaktperson er Solveig Ringstad på sr422@kirken.no,  
mobil 90767342

Utleie av Bragernes 
menighetshus



NyTT fra menighetsrådet
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Forberedelsene til Kirkevalget 8 og 9 september  
er i full gang.
For Bragernes sin del blir det kun én valgdag – man-
dag 9 september – da vi «følger» samme lokaler og 
valg-opplegg som for den nye storkommunen.

Kandidatlistene til nytt Menighetsråd og Bispedøm-
meråd for perioden 2019 – 2023 er nå offentliggjort, og 
sittende Menighetsråd er veldig glade for at så mange 
gode kandidater har sagt seg villig til å stille til valg.  
Stor takk til dere som stiller på gjenvalg eller for første 
gang! 

Nærmere presentasjon av de forskjellige kandidatene 
vil komme i neste nummer av Kirkeposten. 

Menighetsrådet vil også rette en stor takk til Nomina-
sjonskomiteen for et solid stykke arbeide med kandi-
datlisten!

Til Bispedømmerådsvalget stilles det denne gang hele 
3 lister; «Åpen folkekirke», Bispedømmetrådets liste 
og den nye «Bønnelisten».

Ved siste Kirkevalg var det rekordstor oppslutning – og 
derfor håper vi at minst like mange, hvis ikke flere, vil 
delta og stemme også ved årets valg.

Menighetshuset har fått nytt lydanlegg iløpet av våren. 
Dette er en etterlengtet investering, da det gamle nå 
var helt utslitt. Vi håper også å få ny talerstol på plass 
snart.

Med ny og bedre lyd i storsalen, mener Menighetsrådet 
og Husstyret at lokalene vil være ennå mer attraktive 
for potensielle leietakere.

Samarbeide med Byen Vår Drammen og AIspot
Bragernes menighet v/Åpen kirke har inngått samar-
beide med Byen vår Drammen og AIspot, som ønsker å 
bruke Bragernes kirke som «pilotprosjekt» i utvikling 
og implementering av en ny turist-app.  Den nye appen 
som AIspot har utviklet, vil gjelde for hele Drammens-
området, og vi blir den første «turistattraksjonen» i 
Drammen som vises i appen!

Tanken er f.eks hvis du står på Bragernes torg, får du 
opp et varsel på mobilen din med «Besøk Bragernes 
kirke, Drammens vakre katedral». 

Man kan få opp forskjellig type informasjon i form av 
tekst og/eller lyd når du beveger deg rundt i kirkerom-
met, og man kan se nærmere på deler av interiør og 
gjenstander rundt om i kirken. Når du først har lastet 

ned informasjonen i appen, kan du også gå inn igjen og 
lese mer om de forskjellige emnene når du er kommet 
hjem. 

Den nye appen forventes å være klar til bruk fra 
 juni-juli.

Vi er veldig spente på den nye appen, som vi håper vil 
levendegjøre historien om vår kjære kirke og trekke 
ennå flere besøkende til Bragernes.

I tillegg legger vi også opp til omvisninger med guide 
en gang i uken dagtid, samt i forbindelse med Som-
merkonserter på onsdagskveldene. Omvisningene vil 
starte opp i midten av juni og til midten av august, med 
blant annet Ingjerd Sveen og Grete Bergersen som nok 
en gang stiller som frivillige guider for oss. Tusen takk 
til dere to for dette!

Til slutt minner vi om at Sommerkonsert-serien har 
gratis inngang – en flott musikalsk opplevelse å ta 
med seg! Legg turen innom kirken og kirkeparken vår i 
 løpet av sommeren!

En riktig god sommer  
ønskes dere alle!

Kandidatliste Bragernes  menighetsråd 2019
 1 Morten Løberg Strand f. 1985
 2 Heidi Hagen Låker f.1969
 3 Elin Skorød f.1964
 4 Glenn Hole f.1977
 5 Kari Hoff-Andersen f.1955
 6 Hans Martin Nakkim f.1976
 7 Ragnhild Sandvold f. 1968
 8 Espen Sæther Alm f. 1964
 9 Therese Thorne f.1972
10 Lars Christian Berg f. 1969
11 Lars Petter Juriks f.1999
12 Klaus Olstad f. 1978
13 Katarina Grønnmyr f. 1970
14 Christian Getz f.1976
15 Siri Høeg f. 1940
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Døpte
03.02.2019 Sverre Olav Kastet Hansen, Frogner kirke
10.02.2019 Vilde Haraldseth Blichfeldt-Kristoffersen, 
 Strømsgodset kirke
17.02.2019 Ada Devold Bjørnson
17.02.2019 Markus Fosså Wesetrud
24.02.2019 Jakob Iversen Erichsen
24.02.2019 Oscar Leander Wagner Andreassen
03.03.2019 Håkon Wilthil Leknes
03.03.2019 Julie Flater-Spydevold
10.03.2019 Albert Ekren Ludvigsen,  
Ishavskatedralen i Tromsø
10.03.2019 Emilie Stærnes
10.03.2019 Liam Fossum
10.03.2019 Jan Fredrik Løvli-Sygnabere
10.03.2019 Alma Fossen Nomerstad
17.03.2019 Lula Gjengår Hoel
17.03.2019 Jesper-Severin Mannsaaker-Nilsen
24.03.2019 Syver Aanesen Unelsrød
31.03.2019 Håkon Aanstad Stærnes
31.03.2019 Brage Bryhn Olsen, Sylling kirke
31.03.2019 Leonora Hindar-Johansen
07.04.2019 Maria Selbo
07.04.2019 Iben Berg Hermanrud
07.04.2019 Ludvig Fagerås-Moen
14.04.2019 Johan Wam Schäfer
04.05.2019 Mary Clark Haugejorden og Timian Koppergård Nordal
05.05.2019 Tobias Kolstad Holm
05.05.2019 Naomi Tillerås-MacEachern
05.05.2019 Nina Andersen

Vigde
22.02.2019 Silje Martine Westerhus Joval og Anders Henriksen
06.04.2019 Lise Lotte Ågedal og Frode Berg
04.05.2019 Siri Agnete Lande og Geir Frode Marås

«Drop-in dåp» 
i Bragernes kirke!

Det er mange ulike aktiviteter i Bragernes menig-
het. Vi er avhengig av frivillige gaver for å kunne 
gjennomføre alt dette.

I Bragenes kirke er det stor aktivitet hele året. Kir-
ken er en viktig kulturformidler i byen. Bragernes 
menighet ønsker å være en åpen og inkluderende 
folkekirke. Vi ønsker at alle som kommer til kirken 
vår skal få gode opplevelser. Hver uke møtes barn, 
unge, voksne og eldre til ulike aktiviteter i Brager-
nes kirke.

For at arbeidet vårt skal favne alle generasjonene 
og dekke ulike behov, driver menigheten et mang-
foldig arbeid. Dette koster penger. Og vi er helt 
avhengige av innsamlede midler for å kunne fort-
sette arbeidet vårt og videreutvikle det.

Bragernes menighet har en givertjeneste. Å være 
med i givertjenesten innebærer at du gir et fast 
beløp regelmessig, f.eks. en gang i måneden. 

 Beløpets størrelse og hvor ofte du ønsker å gi, 
 bestemmer du selv.

Bragernes menighets givertjeneste har 
 konto-nummer 2220.14.83690. Husk å merke inn-
betalingen «Givertjeneste». Gaver på til sammen 
kr. 500 eller mer kan gi skattefradrag. Ta kontakt 
for mer informasjon.

Du kan også gi din gave til Bragernes menighet via 
Vipps. Velg «kjøp og betal» og søk opp «Bragernes 
menighet». Velg hvilket område i menighetens 
arbeid du ønsker å gi en gave til. På Vipps kan du 
også støtte utgivelsen av Kirkeposten.

Gjennom givertjenesten blir du en viktig bidrags-
yter til menighetens arbeid. Din kirke trenger inn-
satsen din! 
        
Vi takker for ditt bidrag!          
Hilsen Bragernes menighetsråd

Givertjeneste

Stadig flere menigheter gir mulighet for drop in-dåp. I Bragernes 
kirke fikk både ung og gammel bli en del av menigheten. Mary 
Clark Haugejorden på 78 fant endelig anledningen til å bli døpt. 
Prest Per Erik Karlsson Brodal. Også Timian på 19 måneder ble 
døpt på Drop-in-dåp.
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Skolestreik for klima
«Jeg vil at dere skal få panikk. Og så vil 
jeg at dere skal handle. Jeg vil at dere 
skal handle som dere ville gjort i en krise. 
Jeg vil at dere skal handle som om huset 
deres står i brann. For det gjør det.» (Greta 
Thunberg, Davos, januar 2019)

Denne våren har det skjedd noe oppløftende innen miljøbeve-
gelsen. 16 år gamle Greta Thunberg har skapt en bevegelse 
som brer om seg i hele verden. Hun har inspirert tusenvis av 
barn og unge til å demonstrere og kreve klimahandling fra 
politikere og ledere i sine land. En hel generasjon reiser seg, 
hever stemmen og krever store endringer i verdenssamfun-
net. Greta har også holdt et imponerende antall taler i parla-
menter og regjeringer, i FN og EU og for næringslivstopper i 
Davos. I april møtte hun også Pave Frans. Hun er blitt kåret 
til årets kvinne i Sverige og avisen Times har ført henne opp 
på listen over verdens 100 mest innflytelsesrike mennesker. 
Greta Thunberg skaper håp og gir en stemme til en hel gene-
rasjons krav om en fremtid. En stemme som blir lyttet til.

Også i Drammen har ungdommer sluttet seg til skolestreik 
for klimaet. De streiker den siste fredagen i hver måned. 
De krever drastiske kutt i CO-utslipp og politiske planer for 
hvordan dette skal gjennomføres i praksis. 

Alle ungdommer i Drammen og omegn er velkommen til å 
være med. Voksne kan også gjerne møte opp og vise støtte, 
slik for eksempel organisasjonen Besteforeldrenes Klima-
aksjon har gjort. 

Kirken støtter klimastreikende ungdom
Kirkemøtet som Den norske kirkes øverste demokratisk 
valgte organ vedtok i mars følgende uttalelse:

«I mars streiket 40 000 norske skoleelever fordi jorda de skal 
arve, er truet.

Nå brenner det! Men det er fortsatt tid til å begrense klima-
endringenes katastrofale følger. Om alle gode krefter slår 
seg sammen, klarer vi det. En jord i balanse gir framtidshåp.

Klimaendringer trenger politiske og teknologiske løsnin-
ger – men dypest sett er det et moralsk spørsmål. Det 
handler om vårt forhold til Skaperen, skaperverket og vår 
neste. Overforbruk og rovdrift på jordas ressurser er dypt 
urettferdig; det ødelegger naturen og utarmer livsgrunnla-
get for våre medmennesker. Kampen mot klimaendringer 
er derfor en kamp for solidaritet og rettferdighet. Dette er 
en sentral del av kirkas oppdrag. Vi utfordres til personlig 
livsstilsendring og samfunnsengasjement. Kirka vil gjennom 

«Grønne menigheter» og interne kli-
matiltak gjøre sitt til for å bidra til et 
bærekraftig samfunn.

Kirkemøtet 2019 utfordrer regjeringen, 
Stortinget og lokale folkevalgte til å 
spille på lag med gode krefter i befolk-
ningen, se sitt ansvar og handle før det 
er for seint.

Vi forventer at:

 • Norge innfrir alle sine forpliktelser i Paris-avtalen 
og kutter nasjonale utslipp i henhold til våre mål 
innen 2030.

 • Norge omstilles raskt til et grønt og bærekraftig 
samfunn.

 • Norge intensiverer arbeidet med overgang til lavut-
slippssamfunnet.

 • Regjeringen tar initiativ, sammen med partene i ar-
beidslivet, til å skape nye grønne arbeidsplasser.

 • Norge øker sine bidrag til internasjonalt samarbeid 
og klimatilpasningen i fattige land.

 • Norge er et foregangsland for bevaring av biologisk 
mangfold.

 • De som rammes hardest av klimaendringene, er 
med på å utforme løsningene.

Kirkemøtet oppfordrer til å bruke stemmeretten ved høs-
tens kommune- og fylkestingsvalg til å prioritere klima. De 
streikende ungdommene er med rette opprørte. Sammen 
med ungdom, miljøbevegelsen, næringslivet, andre tros- og 
livssynssamfunn og frivillige organisasjoner, vil Den norske 
kirke bidra til å omforme vårt samfunn i en bærekraftig ret-
ning. Sammen har vi bygd velferdssamfunnet. Sammen skal 
vi skape framtida.»

Noen å snakke med? 
Trenger du noen å snakke med? En som har tid til å 
lytte og som har taushetsplikt?

Menighetens diakon og prester er tilgjengelig for 
samtaler. Kom gjerne innom menighetskontoret, 
eller ring 32 98 91 80 for å gjøre en avtale med en av 
oss. Du kan også komme til kirken når den er åpen, 
så kan kirkeverten sette deg i kontakt med oss.

Er det noe som haster kan Kirkens SOS være et godt 
alternativ.



Skapelsen av Haydn

Påskenatt

Komponist Kjell Mørk Karlsen og Bragernes Barokk ifm 
urfremføring av Meditatio sacra i høymessen 2. påskedag

Pasjonsgudstjeneste langfredag
Velsignelse av ilden og tenning av 
påskelyset påskenatt

Påskedag

Påskedag

Felleskirkelig korsvandring langfredag

Glade ministranter 
2. påskedag

Prosesjon
Påskestemning ved Bragernes 
kirke

Påskeegget
Messe ved biskop Jan Otto Myrseth i forbindelse 
med samling for prestene i bispedømmet

Foredrag ved biskop Jan Otto 
Myrseth i forbindelse med samling 
for prestene i bispedømmet

Hva har skjedd siden sist …



Akvarellkurs på formiddagstreff

Misjonsbasar i Bragernes 
menighetshus

Jenteaspirantkoret synger på 
misjonsbasaren

Konsert 
ved unge 
musikere fra 
St. Hallvard 
videregående 
skole

Konsert 
Stabat Mater 
av Pergolesi 
ved unge 
musikere

Høymesse med konfirmanter 
som ministranter

BrudeparsamlingStøttemarkering ved våre naboer i den 
tyrkiske ambassaden etter terrorangrepet 
på New Zealand #tryggibønn

Utstilling av Zoja 
Sperstads malerier Babysang

Solistensemblet og Collegium Vocale

Familiemesse med Minores og 
jenteaspirantkoret Dramatisering av jenteaspirantkoret

Tårnagenter løser mysterier

Cd-innspilling med ungdomskoret

Terje Kvam dirigerer guttekoret på øvelse
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Juni
Søndag 2. juni Søndag før 
Pinse, Skaperverkets dag
11.00 Familiemesse i Kir-
keparken. Dåp. Diakon Edel 
Gervin, kateket Sol Trogstad 
Vråle, kantor Anders Eids-
ten Dahl og sokneprest Lars 
Skagestad
Etter messen legges det opp 
til uteaktiviteter og grilling.

Mandag 3. juni
09.00 – 16.30 Sommertur til 
Teglen Spikkestad, Filtvet fyr og 
Privaten café Holmsbu. Kr. 500 
pr. person betales på bussen. 
Prisen inkluderer reise, kaffe 
og kringle, omvisning Teglen, 
omvisning og utstilling Filtvedt 
fyr og 2-retters middag. Avrei-
se fra Bragernes kirke 09.30.  
Bindende påmelding innen 26. 
mai til diakon Edel Gervin epost: 
eg538@kirken.no eller 32 98 91 
80. Turen er populær, så «før-
stemann til mølla» gjelder. Arr.: 
Den norske kirke i Drammen.

Tirsdag 4. juni
12.00 Hverdagsmesse 

Onsdag 5. juni
08.15 Morgenbønn

Torsdag 6. juni 
12.00 Middagsbønn
18.30 Sommerkonsert med Bra-
gernes kirkes jentekor, dirigent 
Beate Strømme Fevang, Anders 
Eidsten Dahl, orgel og klaver. Fri 
entré.

Lørdag 8. juni
20.00 Konsert. Country Gospel 
Tour. Marian Aas Hansen & 
Zelimir Kulisic. Bill. kr. 390 på 
 Ticketmaster. 

Søndag 9. juni Pinsedag
11.00 Høytidsmesse. Dåp. 
Kantorene Beate Strømme 
Fevang og Jørn Fevang.
Kantoriet medvirker.
18.00-20.00 Stille kveld. Av-
sluttes med kveldsbønn og 
nattverd 19.30.

Mandag 10. juni 2. Pinsedag
12.00 Gudstjeneste i Sports-
kapellet på Tverken. Sokneprest 
Dag Kaspersen

Tirsdag 11. juni
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 12. juni
08.15 Morgenbønn
13.00 -14.00 Omvisning i kirken. 
Kr. 50 pr. person, barn under 16 
år gratis, maks kr. 100 pr. fami-
lie.

19.00 Evensong med  Bragernes 
kirkes kantori.

Torsdag 13. juni
12.00 Middagsbønn
20.00 Sommerkonsert med 
Bragernes kirkes ungdomskor. 
Dirigent Beate Strømme Fevang. 
Anders Eidsten Dahl, orgel og 
klaver. Fri entré.

Søndag 16. juni 
Treenighets søndag
11.00 Høymesse. Dåp. 
 Kantor Jørn Fevang og prost 
Kjell Ivar Berger

Tirsdag 18. juni
12.00 Hverdagsmesse.

Onsdag 19. juni 
08.15 Morgenbønn
13.00 -14.00 Omvisning i kirken. 
Kr. 50 pr. person, barn under 
16 år gratis, maks kr. 100 pr. 
 familie.

Torsdag 20. juni
12.00 Middagsbønn

AKTIVITETSKALENDER
1. juni – 31. august 2019

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 kirke-post», menighetens elektroniske 

nyhetsbrev som sendes ut ukentlig. Påmelding NB! ny epostadresse: post.drammen@kirken.no.
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Søndag 23. juni 2. søndag i 
 Treenighetstiden
11.00 Høymesse.  Dåp.  Sok-
neprest Lars Skagestad og 
kantorvikar Terje Kvam.
18.00 Konsert. En smak av 
Brasil. Konsert med Duo 
A Corda. Birgitte Stærnes, 
 fiolin, og Martin Haug, gitar. 
www.duoacorda.no. Fri entré.

Tirsdag 25. juni
12.00 Hverdagsmesse 

Onsdag 26. juni
08.15 Morgenbønn
13.00 -14.00 Omvisning i kirken. 
Kr. 50 pr. person, barn under 16 
år gratis, maks kr. 100 pr. fami-
lie.
21.00 Sommerkonsert. 
 Universum Blåsekvintett: Han-
ne Marie Skogen, fløyte, Mona 
 Nydal, obo, Jan Røsegg, klari-
nett, Ulrike Bergflødt, fagott, 
Steinar  Hopland, horn. Fri entré. 
Støttet av Drammen kommune.

Torsdag 27. juni
12.00 Middagsbønn

Søndag 30. juni 3. søndag i 
 Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. 
 Kantor Beate Strømme 
Fevang og kapellan Per Erik 
K. Brodal

Juli
Tirsdag 2. juli
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 3. juli
08.15 Morgenbønn
13.00 -14.00 Omvisning i kirken. 
Kr. 50 pr. person, barn under 16 
år gratis, maks kr. 100 pr. fami-
lie.

21.00 Sommerkonsert. Den rus-
sisk-italienske orgelduo: Elena 
Kalashnikova og Luca Massaglia. 
Fri entré. Støttet av Drammen 
kommune.

Torsdag 4. juli
12.00 Middagsbønn

Søndag 7. juli 4. søndag i 
 Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. 
 Sokneprest Lars Skagestad 
og kantorvikar.

Tirsdag 9. juli
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 10. juli
08.15 Morgenbønn
13.00 -14.00 Omvisning i kirken. 
Kr. 50 pr. person, barn under 16 
år gratis, maks kr. 100 pr. fami-
lie.
21.00 Sommerkonsert. Jór 
Saxofonkvartet: Anja Nedremo, 
Anders Abelseth, Lisa Nyberg 
og Anna Magnusson. Fri entré. 
Støttet av Drammen kommune.
 
Torsdag 11. 
12.00 Middagsbønn

Søndag 14. juli 5. søndag i 
 Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp.  Prost 
Kjell Ivar Berger og kantor-
vikar Jon Martin Høie.

Tirsdag 16. juli
12.00 Hverdagsmesse 

Onsdag 17. juli
08.15 Morgenbønn
13.00 -14.00 Omvisning i kirken. 
Kr. 50 pr. person, barn under 16 
år gratis, maks kr. 100 pr. fami-
lie.

21.00 Sommerkonsert. Ingeborg 
Skarre Stensland, sopran, Karo-
line Nilsen Lindland, sopran og 
Jon Martin Høie, orgel og klaver. 
Fri entré. Støttet av Drammen 
kommune.

Torsdag 18. juli
12.00 Middagsbønn

Søndag 21. juli. Apostel-
dagen 6. søndag i Treenig-
hetstiden
11.00 Høymesse.  Dåp.  
Sokneprest Lars Skagestad 
og kantorvikar.

Tirsdag 23. juli
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 24. juli
08.15 Morgenbønn
13.00 -14.00 Omvisning i kirken. 
Kr. 50 pr. person, barn under 16 
år gratis, maks kr. 100 pr. fami-
lie.
21.00 Sommerkonsert. Johannes 
Skoog, domorganist i Västerås 
domkirke, Sverige. Fri entré. 
Støttet av Drammen kommune.

Torsdag 25. juli
12.00 Middagsbønn

Søndag 28. juli 7. søndag i 
 Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. 
 Kantor Beate Strømme 
Fevang og sokneprest Lars 
Skagestad

Tirsdag 30. juli
12.00 Hverdagsmesse
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Onsdag 31. juli
08.15 Morgenbønn
13.00 -14.00 Omvisning i kirken. 
Kr. 50 pr. person, barn under 16 
år gratis, maks kr. 100 pr. fami-
lie.
21.00 Sommerkonsert. Håvard 
Svendsrud og Oskar Svendsrud, 
trekkspill. Fri entré. Støttet av 
Drammen kommune.

August
Torsdag 1. august
12.00 Middagsbønn

Søndag 4. august 8. søndag i 
 Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. 
 Kapellan Per Erik K.  Brodal 
og kantorvikar Jon Martin 
Høie.

Tirsdag 6. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 7. august
08.15 Morgenbønn
13.00 -14.00 Omvisning i kirken. 
Kr. 50 pr. person, barn under 
16 år gratis, maks kr. 100 pr. 
 familie.
21.00 Sommerkonsert. Daniel 
Zaretsky, konsertorganist fra St. 
Petersburg. Fri entré. Støttet av 
Drammen kommune.

Torsdag 8. august
12.00 Middagsbønn

Søndag 11. august 9. søndag 
i  Treenighetstiden
11.00 Høymesse.  Dåp. 
 Kantor Beate Strømme 
Fevang og sokneprest Lars 
Skagestad
 

Tirsdag 13. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 14. august
08.15 Morgenbønn
13.00 -14.00 Omvisning i kirken. 
Kr. 50 pr. person, barn under 16 
år gratis, maks kr. 100 pr. fami-
lie.
21.00 Sommerkonsert. Anne 
Stine Dahl, cello, Julia Gusek, 
sopran og Anders Eidsten Dahl, 
orgel og klaver. Fri entré. Støttet 
av Drammen kommune.

Torsdag 15. august
11.00 Middagsbønn

Søndag 18. august 10. søn-
dag i Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Mar-
kering av søndagsskolens 
100-årsjubileum. Kantorene 
Beate Strømme Fevang og 
Jørn Fevang, sokneprest 
Lars Skagestad.

Tirsdag 20. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 21. august
08.15 Morgenbønn

Torsdag 22. august
12.00 Middagsbønn

Søndag 25. august 11. søn-
dag i Treenighetstiden
11.00 Høymesse. Dåp. Pre-
sentasjon av konfirmantene. 
Kapellan Per Erik K. Brodal, 
kateket Sol Trogstad Vråle, 
kantorene Beate Strømme 
Fevang og Jørn Fevang. 
Gruppe fra ungdomskoret.
18.00-20.00 Stille kveld. Av-
sluttes med kveldsbønn og 
nattverd 19.30.

Tirsdag 27. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 28. august
08.15 Morgenbønn

Torsdag 29. august
12.00 Middagsbønn

Fredag 30. august.
11.00 – 13.00 Formiddagstreff i 
menighetshuset.

Omvisninger i kirken i 
sommer
I tillegg omvisningene på norsk, 
tysk og engelsk onsdager på 
dagtid som står i aktivitetska-
lenderen, håper vi å kunne tilby 
omvisninger på kvelden de ons-
dagene det er sommerkonserter. 
Følg med på nettsidene eller 
Facebook. Pris kr 50 pr. person, 
barn under 16 år gratis, maks. 
kr 100,- pr familie.
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Sommerkonsertene i Bragernes kirke er en viktig konsertserie i 
byens kulturliv. Kulturtilbudet i Drammen innen klassisk musikk 
sommerstid er som regel lite. Sommerkonsertene i Bragernes 
kirke har siden oppstarten i 1992 vært et viktig bidrag til konser-
topplevelser for drammens egen befolkning og tilreisende. 
 
I tillegg er konsertrekken er arena for lokale utøvere. Vi ønsker 
å presentere utøvere på et høyt nivå med varierte musikalske 
uttrykk. 
 
Konsertene er onsdager kl 21.00 og varer i ca. 50 minutter. 
Det er en kort tekstlesning i løpet av konserten, og vi ser at det 
stadig er både norske og utenlandske turister på sommerkon-
sertene.  
 
Sommerens konsertrekke har en utøverprofil med stort sett 
lokale musikere, mens orgelkonsertene vil bli spilt av uten-
landske topporganister. 
 
Åpningskonserten 26. juni er viet kammermusikk for blåsere 
med blant annet fløytisten Hanne Marie Skogen fra Drammen. 
10. juli spiller Jór Saxofonkvartet som har sitt utspring fra et 
ungt musikermiljø i Århus, men med Åskollen-jenta Anja 
Nedremo som et av medlemmene. 

17. juli deles av tre unge lokale talenter; sopranene Ingeborg 
Skarre Stensland, og Karoline Nilsen Lindland er avgangse-
lever fra Sankt Hallvard vgs, musikklinja denne våren. De 
musiserer sammen med liungen Jon Martin Høie, for tiden 
utvekslingsstudent i Hamburg. 

31. juli spiller trekkspill-profilen Håvard Svendsrud, opprin-
nelig fra Modum, i samspill med sin 14 år gamle sønn, Oskar. 
Konsertrekken sommeren 2019 avsluttes med cellisten Anne 
Stine Dahl og sopranen Julia Gusek i samspill med Anders 
Eidsten Dahl.

Søndag 23. juni kl 18:00: 
En Smak av Brasil
Duo A Corda
Birgitte Stærnes, fiolin
Martin Haug gitar
 
En smak av Brasil er mu-
sikken fra den tropiske 
verden og med spanske 
røtter. En smeltedigel av klassisk musikk, herlige rytmer, vid-
underlige melodier, virtuose danser og noen bånd til Norge. 
Musikken kommer fra Cuba, Brasil, Spania, Argentina og vårt 
eget land! 

Noe fra tradisjon, noe nykomponert, men felles er den herlige 
og kommuniserende måten musikken henvender seg på. Møt 
Bossa, Samba, Tango, Milonga, Habanera, der det folkloristis-
ke møter den klassiske tilnærming. Uimotståelig, forførende 
og glødende. 

Duo A Corda spiller musikk av Pablo de Sarasate, Eduardo 
Martin, Astor Piazzolla, Felipe Azevedo, Martin Haug, Sergio 
Assad, Heitor Villa-Lobos, for å nevne noen fra den musikal-
ske regnbuen.

Sommerkonsertene 
Konsertene er onsdager kl 21:00 og har fri entré.
 
26. juni:
Universum Blåsekvintett:
Hanne Marie Skogen, 
fløyte, Mona Nydal, obo, 
Jan Røsegg, klarinett, 
Ulrike Bergflødt, fagott, 
Steinar Hopland, horn. 
Fri entré.
 
3. juli: 
Den russisk/Italienske 
orgelduo: 
Elena Kalashnikova og 
Luca Massaglia

 

10. Juli:
Jór Saxofonkvartet: 
Anja Nedremo, Anders 
 Abelseth, Lisa Nyberg og Anna 
Magnusson. Fri entré. 
 

17. juli:
Ingeborg Skarre Stens-
land, sopran, Karo-
line Nilsen Lindland, 
sopran og Jon Martin 
Høie, orgel og klaver. 
 

 

24. juli: 
Johannes Skoog, domorganist i 
Västerås domkirke, Sverige. 
 

31. Juli:
Håvard Svendsrud 
og Oskar Svendsrud, 
trekkspill.
 

7. august: 
Daniel Zaretsky, konsert-
organist fra St. Petersburg, 
Russland.
 

14. august:
Anne Stine Dahl, cello, Juli Gusek, sopran og Anders Eidsten 
Dahl, orgel og  klaver.

Støttet av Drammen kommune og Norsk kulturråd
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Bragernes konfirmanter 2019

Etter et flott år med mange konserter, guds-
tjenester og ikke minst markering av gutte,- og 
jentekorenes 25 årsjubileum, nærmer det seg 
sommerferie for korene.

Som tidligere år avsluttes koråret med korturer. 
Først ut var minores med tur til Lekeland. As-
pirantkorene fortsetter med tur til Tusenfryd og 
overnatting i Vestre Aker kirke i Oslo. Jentekoret 
reiser siste helg i mai til Bergen og Guttekoret 
reiser til Gøteborg St. Hans Helgen, mens ung-
domskoret reiser til København. Kantoriet, koret 
for de voksne, reiser på tur annenhvert år og i år, 
går turen for dem til Stockholm i september.  Ung-
domskoret har nettopp begynt på en CD innspilling 
og spiller inn mye vakker musikk. CD en blir en 
«juleplate» som gis ut i 2020.

Til høsten tar korene inn nye medlemmer: TA 
KONTAKT!   I korene i Bragernes får du en god 
musikalsk opplæring, nye venner og musikalske 
opplevelser .

KONSERTER MED KORENE I JUNI:
Torsdag  6. juni kl.18.00 Jentekoret inviterer til 
sommerkonsert  

Onsdag 12. juni kl 19.00 Kantoriet inviterer til 
Evensong   

Torsdag 13. juni  kl.20.00 Ungdomskoret inviterer 
til sommerkonsert med København-programmet.

Korene i Bragernes nærmer seg sommerferie

Ungdomskoret har nettopp begynt på en CD-innspilling.
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Barn, unge og trosopplæring
Tro og trylling på 
Konnerud
10 åringer i 
Drammen var 
med på en lærerik 
og magisk helg 
med tryllekunst-
ner Ruben Gazki. 
Han holdt kurs 
for barna og de 
fikk se hans show 
og feiret guds-
tjeneste sammen. 

Agentleir på Solsetra
2-4 klassinger kan bli med på leir 25-27 juni! Det 
blir: bading, lek, ballspill og underholdningskveld. I 
tillegg blir det agentmysterier som skal løses, bibel-
timer,  aktivitetsløype, misjonstime og misjonstivoli. 
 Påmelding til sv455@kirken.no

Trosopplærings kalenderen
25-27. juni - Agentleir på Solsetra.

12-18. august – Konfirmantleir.

22. september – Høsttakkefest og utdeling av 4 års 
bok.

8. oktober – Førsteklasses for 6 åringer.

MILK
Vi starter opp nytt lederkurs for 15-16 åringer til høs-
ten. Kurset består av ledertrening i grupper, praksis-
oppgave og tur. Ta kontakt med Sol Vråle for mer infor-
masjon og påmelding. 

Faste samlinger
Søndagsskolen. Hver søndag når det ikke er familie-
messe. Samles søndagsskolen i kirken. Vi går ut i ka-
pellet under preken og hører en fortelling, synger og 
tegner sammen. 

Babysang. Hver torsdag fra kl 11:00 og 11:30 møtes vi 
på menighetshuset. Samlingen inneholder sang, mu-
sikk 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.

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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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

Nordicstone AS_90x55.pdf   1   18-08-2010   13:38:49

Vækerøveien 3, 0281 OSLO
Tlf. 22 13 28 80, www.vedal.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

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

SYNSPRØVE – TIMEAVTALE
TLF.: 32 27 78 00

Briller - Kontaktlinser - Synsprøver

N. Storgt. 11 - Tlf. 32 83 15 10
GÅGATA

HOUSE OF

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!

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

Støtt våre
annonsører.

DE STØTTER OSS!

Tidligere:

Bibelbutikken Drammen AS, Øvre Torggate 9, 3017 Drammen, Tlf: 32835295, drammen@bibelbutikken.no 

Vi har et godt 
utvalg av kristne 

bøker og 
gaveartikler.
Velkommen 

innom!



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 E-post: kirkeposten@drammen.kirken.no

Babysang: Hver torsdag  
kl. 11 og 11.30 i menighetshuset, 
unntatt i skolens ferier. 
Kontaktperson: Diakon Edel 
Gervin

Knøtteklubben:  
Hver torsdag fra 11.00 – 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

Arbeidsstuen:
Hver tirsdag og torsdag kl. 10.30-
13.00 i menighetshuset.

Håndarbeid og formiddagsmat. 
Gratis.

Kontaktperson: Kirsten Motzfeldt

ANDRE ARRANGEMENTER

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

Kontaktpersonenes telefonnr. og e-postadresse står i 
oversikten til venstre. 

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

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



Du har sikkert gått forbi Bragernes 
 kirke, og sett de flotte bedene som 
spiret og blomstret i hele fjor. Det kan 
være du også har sett en «gartner» 
som har stullet og stelt i bedene. Da 
er sjansen til stedet for at du har sett 
Merete Paulsen.

Sammen med Edel, som er diakon i Bragernes, har 
Merete nemlig hatt ansvar for å utvikle disse bedene, 
og holde dem ved like. Med seg på laget har disse to 
engasjerte damene mange flere frivillige hageelskere. 
Sammen skal de også i år glede Drammens innbygge-
re med en grønnsakshage – midt i byen.

Selv har Merete vokst opp 
på gård, og fra tidlig alder 
ble hun vant med å dyrke 
og så.
- Jeg har vokst opp i Lom. På 
gården jeg kommer fra sådde 
vi grønnsaker, og ofte spiste vi 
middager der alt kom fra gården, 
forklarer den blide damen. 

Merete utdannet seg først som 
lærer, og jobbet mange år som 
nettopp det.

- Så oppdaget jeg at det fantes et yrke jeg ikke hadde hørt 
om, nemlig landskapsarkitekt. Det hørtes jo fantastisk ut, 
så jeg bestemte meg for å gå tilbake til studiebenken igjen, 
smiler Merete.

Dermed studerte hun på Ås, og startet så opp Bodø Andels-
landbruk.
- Der var jeg faktisk gartner i tre år, og dyrket grønnsaker på 
fire mål. Da jeg så flyttet til Drammen, kom jeg via en ven-
ninne i kontakt med prosjektet til Edel.

Sammen planlegger Merete og 
Edel årets kommende grønn-
sakshage, de graver og luker, og 
Merete  kommer med faglige råd 
og tips.
- Nå har vi også holdt et kurs. Det 
gikk heldigvis bra, og vi håper å 
få til flere, blant annet et «kræ-
sjkurs» i kjøkkenhage. Det hadde 

vært moro, ivrer Merete.

For «gartneren vår» har det vært veldig fint å bli kjent med 
arbeidet i Bragernes menighet. Hun har ikke tidligere vært 
en del av en menighet, men opplever stor åpenhet og tole-
ranse for alle typer mennesker her hos oss. 
- Og det det setter jeg stor pris på, understreker Merete.  

Det er først og fremst troen på prosjektet; det å dyrke midt i 
byen som gjorde at Merete ble frivillig. 

- Jeg liker tanken på at man kan møtes og samles 
på en annen måte, ved å jobbe praktisk sammen. 

Det blir det mange fine stunder av, forklarer 
hun, og legger til:
- Samtalene ble annerledes, og det å dyrke 
grønnsaker sammen, styrker hver og en av oss. 
Dessuten mener jeg det er viktig med kortreist 

mat. Alt teller, stort og smått. Alt du gjør betyr 
noe, og det er bedre å gjør litt enn ingenting, for-

klarer Merete, plutselig alvorlig. 

Hun håper det kan inspirere flere 
til å dyrke selv, til å hjelpe folk 
med å se hva som er mulig på et 
forholdsmessig lite areal. 
- Og så ønsker vi oss selvsagt 
at mange flere blir med! Vi har 
dugnad på tirsdager fra klokken 
13-15. Sammen er vi et fellesskap.  
Vi lærer av hverandre og vi får råd 
og tips av hverandre. Det er alltid 
noe å lære.

Merete har følgende råd til oss alle: 
- Går du med en liten gartnerspire i magen, og har egentlig 
lyst til å prøve å dyrke noe, ja så gjør det! Ikke nøl. Dette 
 klarer du!

MERETE PAULSEN 
frivillig i Bragernes menighet

VÅR I HAGEN
I slutten av april møtte 
en motivert og ivrig 
gjeng opp på menig-
hetshuset for å så 
sine egne blomster og 
grønnsaker, og for å 
lære litt mer om jorden 
og miljøet. Små hender 
la forsiktig frø i små 
potter. Om vi er riktig 
heldige vokser det fram 
både salat, ringblom-
ster og knutekål. Det 
blir spennende! Takk for 
en spennende og lære-
rik samling. 

Kjøkkenhagens tre prinsipper:
1.  La jorda være mest mulig i fred. Da lar vi røtter og jordlivet få 

jobbe med lag med oss. 
2.  Tenke mangfold. Bruk ulike sorter, og sørg alltid for å ha 

noen erter eller bønner med på laget. De fikserer nitrogen til 
jorda. 

3.  Dekk til jorden. Bruk organisk materiale. Det gir meitemark-
mark og insekter som jobber med jorden ly og føde. Dess-
uten hindrer det uttørring og beskytter for ugress. 


