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Herre, la meg kjenne dine veier.
Lær meg dine stier!

(Salme 25,4)



Til ettertanke
Fra preken på klimagudstjeneste 
19. jan 2020
Vern om skaperverket er en sentral oppgave 
for kirken. Vi skal formidle Guds kjærlighet 
til alle mennesker og alt det skapte, gjen-
nom liv og tjeneste. Å verne om skaperverket 
er dypest sett en lovprisning av Skaperen, og 
et oppdrag vi har fått av Gud. I 1.Mosebok le-
ser vi at mennesker ble skapt i Guds bilde, at vi 
skulle legge jorden under oss, råde over alle dyr, 
fugler og fisker. Vi har fått mer ansvar enn de andre 
skapningene i naturen. Gud så på det han hadde skapt, og 
han så at det var svært godt. Skaperverket var i balanse. Det 
var rikelig med mat til både dyr og mennesker, og alle arte-
ne hadde en viktig rolle i helheten. Det bugnet, det var vak-
kert og hellig. Dette fikk vi i oppgave å forvalte. I dag lurer 
jeg på om den oppgaven var for stor for oss?

Vi har gått for langt i å legge jorden under oss. Vi har tatt oss 
til rette, og ikke tatt nok hensyn til hva de andre skapningene 
trenger. Vi ser på naturen som råvarer som kan utvinnes, og 
jorden lider under vår grådighet, vårt stadige jag etter profitt 
og økt produksjon. Nå hører vi stadig oftere om ekstremvær, 
skogbranner, flom og tørke. Om arter som utryddes, tempe-
raturen som stiger og økosystem som bryter sammen. Det 
begynner å bli alvor, kan vi klare å bremse eller snu denne 
utviklingen?

I Johannesevangeliet kan vi lese at Maria, Jesus og disiplene 
hans var i et bryllup der vertskapet gikk tom for vin! Vi vi kan 
se for oss at det var en ubeleilig og vanskelig situasjon. Sik-
kert like ille som å gå tom for mat, midt i bryllupsmiddagen. 
Rett og slett pinlig!

Maria vet råd. Når hun ser problemet, forteller hun om det 
til Jesus. Hun sier «De har ikke mer vin.», og vil at Jesus 
skal gjøre noe. Hun forventer visst at han skal ordne opp i 
dette. Maria setter tjenerne i sving, og sier at de skal gjø-
re som han sier: «Det han sier til dere, skal dere gjøre.» 
Jesus ber dem om å fylle renselseskarene med vann. Mye 
vann! Det var snakk om mange hundre liter. Hardt og tungt 
arbeid. Deretter skulle de øse det opp, og bære det til kjøke-
mesteren. Når kjøkemesteren smaker på det, er vannet blitt 
til vin. Tjenerne gjorde den fysiske jobben, og Jesus gjorde 
vannet til vin, vin av høy kvalitet.

I dag kan vi gjøre som Maria. Vi kan dele vårt problem med 
Jesus, vår bekymring for skaperverket og klimaendringene. 
Ingen ting er for lite eller for stort til å deles med Jesus. «Vi 

er tomme for vin!» «Vi har ikke tatt godt nok vare 
på naturen!» Og akkurat som tjenerne i bryllu-

pet, så må vi belage oss på å gjøre en innsats, 
alle sammen. Vi kan få til ganske mye hvis vi 
samarbeider, en stor felles dugnad - og Gud 
kan velsigne innsatsen vår - og la det strek-
ke til. Jesus kan gjøre vannet til vin, men vi 
må gjøre jobben. 

Gjør som Jesus sier, sa Maria. Det kan være 
en god idé i klimasammenheng også: Hvis vi 

lever med Jesus som forbilde - er nøysomme, el-
sker hverandre, kjemper for rettferdighet, lytter til Guds 

ord, tar oss av syke og fattige, da vil vi få et mer bærekraftig 
samfunn. Jesus var heller ikke redd for å utfordre autorite-
ter og strukturer i samfunnet som han mente var uheldige 
eller urettferdige. 

Hvilke grep kan vi gjøre i livene våre? Kan vi endre på noen 
vaner eller strukturer i samfunnet? Vi kan bruke vår for-
brukermakt, vår demokratiske makt og vår sosiale makt. 
Snakke om det, dele både håp og bekymring, peke på gode, 
miljøvennlige løsninger. For det skjer veldig mye bra nå! 
Ungdommer hever stemmen verden over og krever hand-
ling, en ny bevegelse brer om seg. Verden er i ferd med å 
våkne. Sammen kan vi klare å kutte i våre utslipp, sammen 
kan vi beskytte naturen der den er truet, og legge til rette 
for at den skal reetablere seg. Mange gode løsninger til det 
grønne skiftet har kommet, flere og flere ønsker å leve bæ-
rekraftige liv og være med på kampen.  

I dette bryllupet, da Jesus gjorde vinunderet, så åpenbarte 
han seg som Messias. Dette var hans første tegn. Det står at 
disiplene trodde på ham, midt i festen og gleden skjønte de 
at han virkelig var Guds sønn. Det gav dem håp!

I dag kan det gi håp til oss også, en påminnelse om at Gud 
ikke er ferdig med sitt skaperverk. Gud skaper fremdeles, 
midt iblant oss, her og nå.

Som når vi feirer nattverd - vi har gjort et forarbeid, dyrket 
korn og druer, laget brød og vin – så gjør Gud det til noe 
større, til noe hellig som vi kan ta del i.

Og når vi gjør hva vi kan for å verne om skaperverket, så vil 
Gud gjøre vår innsats til noe større, noe nytt. For Gud sier at 
han skal gjøre alle ting nye. Så skaperverket igjen kommer i 
balanse, og Gud igjen kan si: «Se, det er svært godt!»

Edel Merete Gelvin, diakon

PERSONALNYTT
Stillingene som koordinator for Bragernes menighetshus og driftsleder/vaktmester er nå tilsatt.

Bjørg Juriks som allerede er koordinator med ansvar for Åpen kirke i 30% stilling, er tilsatt som koordinator i  
30 % stilling med ansvar for oppfølging og utleie av Bragernes menighetshus.

Knut Espen Riis er tilsatt som ny Driftsleder/vaktmester i Albumgården og menighetshuset i 80 % stilling.  Etter planen 
startet han opp mandag 17.februar. Vi kommer tilbake til en nærmere presentasjon i et senere nummer.



NyTT fra menighetsrådet

Døpte
27.10.2019 Gunnar Feindt Buchmiller
27.10.2019 Kristoffer Kallevik Haagensen
10.11.2019 Marie Elise Ormåsen Hansen
10.11.2019 Leonora Olivia Kophamer
10.11.2019 Walther Andersen Ledang
10.11.2019 William Næss Brattås
17.11.2019 Zara Truelsen, Åssiden kirke
24.11.2019 Erik Hagen
24.11.2019 Alfred Saunders Stien
24.11.2019 Emilie Marie Sørlie Gundersen
24.11.2019 Philip Hoem Angelsen
01.12.2019 Kasper Pedersen
01.12.2019 Frederik Leone Hatlø Moriggi
08.12.2019 Nicolai Auster
29.12.2019 Kristian Bing Skarra
05.01.2020 Noel Gabrielsen
05.01.2020 Tobias Wågelsby
12.01.2020 Erik Leander Lesteberg Lutnes
12.01.2020 Lars Winge Høisen
19.01.2020 Lavrans Burud Christensen
19.01.2020 Harald Augensen

Vigde
28.12.2019 Helene Graatrud Schiager og Andreas Henriksen 
 Aarflot
18.01.2020 Janne Mette Lund og Karan Saggi
25.01.2020 Caroline Ulsaker og Tor Kristian Tønnesen

Menighetsrådet har nå kommet godt i gang etter valget 
i høst, og gleder seg over stor aktivitet i menigheten og 
i kirken vår. 

Mange i Drammen tror kanskje at kirkene står tomme i 
det moderne samfunnet vi lever i?  
Det gjør det absolutt ikke, og det viste statistikken for 
2019 oss også. Bragernes Kirke har stabile og gode 
besøkstall, og i advents- og julehøytiden var det over 
13 000 mennesker innom kirken vår. Gudstjenester 
med eller uten dåp, konfirmasjonsundervisning og 
konfirmasjonsgudstjenester, vielser og gravferder er 
hovedvirksomheten i kirken gjennom året, men kirken 
rommer mye mer enn det.

Vi holder kirkedøren åpen, det vil si døren er åpen for 
besøk av deg, meg, eller tilfeldige turister mange ti-
mer hver eneste uke. Menighetsrådet er takknemlige 
for alle gode hjelpere som stiller opp som kirkeverter 
frivillig i disse timene. Tusen takk til dere, og til Bjørg 
Juriks i staben som styrer dette med stødig hånd.

Staben vår er en skikkelig aktiv og dyktig gjeng som 
driver mange ulike aktiviteter. Den aller største delta-
gelsen finner vi i kormiljøet vårt, som drives av kanto-
rer Jørn og Beate Fevang, med hjelp av akkompagnatør 
og organist Jon Martin Høie, og sangpedagoger Inge-
borg Soot og Marija Pavlovic. De driver 7 (!) kor, Mino-

res, Aspirantkoret, Jentekoret, Guttekoret, Ungdoms-
koret, Kantoriet og Solistensemblet. Alt fra de minste 
førskolebarna til de voksne, og fra de helt ferske til de 
profesjonelle sangerne. 

Kateket Sol Trogstad Vråle og diakon Edel Merete Ger-
vin holder tak i mange aktiviteter og prosjekter gjen-
nom året. Babysang, formiddagstreff, ungdoms ledere, 
Klimafestivalen $112, Tårnagenter og Lys Våken er 
bare noe av det. I tillegg har Edel blitt radiostjerne, 
med andakter på P1 i Januar. 

Vi må også skryte av Arbeidsstuen, en utrolig koselig 
gjeng med damer som produserer masse flott hånd-
arbeid i løpet av året, som vi andre er så heldige å 
få lov til å kjøpe på Adventsmarkedet. Tusen takk til 
 Kirsten Motzfeldt som leder denne gruppen. 

Som dere forstår kryr det av mennesker, inn og ut av 
menighetshus og kirke, hver eneste uke. 

Og,  – det er ALLTID plass til én til, enten du har lyst 
til å sitte i kirken for deg selv en ettermiddag, om du 
kunne tenke deg å være frivillig medhjelper, eller som 
deltaker i aktiviteter. 

Du er hjertelig velkommen, akkurat som du er!

Heidi Låker, menighetsrådsleder

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.

Telefon: 4000 2460
sagabegravelse.no
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BRAGERNES KLANG –  
Huset bak kirken har fått navn!
Vinneren av navnekonkurransen i 2019 er Tore 
Dvergastein, seniorrådgiver kultur i Tunsberg 
bispedømme. Han lanserte «Klang» og forslaget ga 
gjenklang. Vi er glade for at navnet er på plass og 
gratulerer Tore som får to billetter til valgfri konsert. 
Interessen for konkurransen har vært stor, vi fikk inn 
nærmere 50 forslag. Takk til alle som har deltatt.

Nå starter arbeidet for fullt med å realisere bygget 
som skal romme kammermusikksal,  
øvingsrom og garderober. Les mer i forrige nummer 
av Kirkeposten (3/2019) og på Facebook.  
Planene har vært presentert i ulike fora og fått bred 
omtale i lokale media. 

Vi håper på et spleiselag og samarbeid med 
kommune, fylkeskommune og næringsliv.

STUDENTER I  MENIGHETSPRAKSIS  
I perioden 18.mars – 14.april får 
Bragernes menighet besøk av 
to studenter fra Menighets-
fakultetet som skal ha sin 
menighets praksis.   Det er Eli-
as Opsvik og Simen H  Knutsen.  

De skal delta aktivt med oppgaver 
i gudstjenester, begra-

velser, sykehjem, menighetsråd 
osv.   Dere vil høre og se dem i 
flere sammenhenger.   Ta vel 
imot dem og opp muntre dem på 
veien mot prestetjenesten.

Søndag 29. mars braker det løs i Børsen festlokaler 
med «Bragernes Sound of Music». 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»  denne gang. 

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 de eldste jentene i jentekoret 
og de sju barna og andre roller blir også spilt av 
korjenter.

Vi er så heldige at vi har fått med oss Frøydis Grorud, 
saksofon og Galina Trintsoukova, klaver. Det blir to 
forestillinger søndag 29. mars kl.16.30 og 18.30.

Du kan sikre deg billetter på www.checkin.no 

«Bragernes Sound of Music»

Velkommen til en times forestilling der 60 barn synger og spiller «Bragernes Sound of Music»



Barn, unge og trosopplæring

I januar var 11 og 12 
åringer på overnat-
ting i kirken. Vi hadde 
refleksløype, aktivi-
teter, stjerneskudd, 
gudstjeneste verksted 
og kveldsavslutning. 
Deltagerne var med på 
gudstjenesten søndag og 
hadde mange viktige oppgaver. Etterpå var det menighetens 
juletrefest med gang rundt juletreet og de tre hellige konger 
kom med godteri til barna. 

Tårnagenthelg
I februar var det Tårnagenthelg i kir-
ken. Det var gudstjenesteverksted, 
agentløype, skattejakt og ikke minst 
en spennende tur opp alle trappene 
til kirketårnet. 

Nye låneposer i kirken
Nå er det kommet låneposer til bar-
na i kirken. Posen inneholder teg-
nesaker, fargeleggingsark og bøker 
som barna kan låne under gudstjenesten. Posene finner du i 
lekekroken bak i kirken. 

Tro og trylling på Konnerud
10 åringer i Drammen blir invitert til tryllekurs og show i 
Konnerud kirke i 14 og 15 mars. Tryllekunstner Ruben Gazki 
er lærer og fikk vi får se hans flammeshow! Søndag feirer vi 
gudstjeneste sammen – Ruben er med å lede gudstjenesten 
og forteller fra bibelen. Påmelding til kateket Sol Vråle.

Trosopplæringskalenderen
06-08 mars - Ungdommens bispedømmemøte for 15-18 
åringer.
14 og 15.mars - Trylling og tro for 10 åringer. Samlingen er 
på Konnerud.
31.mars – Kirkens nødhjelps fasteaksjon. Alle er velkommen 
til å delta.
26.april – krøllesamling for 3 åringer og gudstjeneste for de 
yngste.
09 og 10 mai. Konfirmasjon. 
22-24 juni. Agentleir på Solsetra.

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 torsdag fra kl 11:00 og 11:30 møtes vi på 
menighetshuset. 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 mat-
pakke.

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 (5-6 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 opp-
over.)

Kirkens nødhjelps fasteaksjon 2020
31.mars samler vi inn penger til kirkens nødhjelps arbeid – i 
år er tema rent vann til alle. Konfirmantene er selvfølgelige 
klare til å gå med innsamlingsbøsse, men dette er alle vel-
komne til å være med på! Vi trenger flere som vil være med 
å samle inn penger til et viktig formål. Oppmøte på menig-
hetshuset kl 18:00.

Vi søker nye søndagsskole ledere!
Søndag er gudstjeneste dag! Under gudstjenesten går søn-
dagsskolen til kapellet til en samling for barna. Vi hører en 
bibelfortelling, tegner, leker og prater. Vi søker flere søn-
dagsskole lærere som kunne tenke seg å lede disse samlin-
gene. Er du interessert - ta kontakt med Sol Vråle. 

Kontakt
Ansvarlig for barn, unge og trosopplæring er kateket  
Sol Trogstad Vråle. e-post: sv455@kirken.no
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Oppgave  
Slå opp disse bibelstedene og finn løsningsordet 
Bibelsted Oppgave Ordet du skal skrive

Luk 5, 1 Det 4. ordet i v.1

Luk 11, 9 Det 2. ordet

Matt 28, 20 Det 8. ordet

Joh 3, 1-2 Det 14. ordet i v 2

Joh 4, 42 Det siste ordet

Joh 1,9 Det 3. ordet



Adventsfestivalens åpningskonser 
Bachs Juleoratorium

Åpning av julekrybben

Julevandring med 1. trinn

Ungdomskoret synger under 
julaftensgudstjenesten i 
Bragernes kirke

Midnattskonsert med Bragerners solistensemble lille julaftenKonsert med barne- og ungdomskorene i Bragernes kirke 
i advent

Kantor Fevang slår seg løs 
på tromme

Paella med våre spanske 
julekrybbe-venner

Lysmesse med aspirantene

Fullsatt kirke på julaften

Spilleengel, erke-
engelen Gabrielle og 
keiser Augustus

Syngespillet Til Betlehem på lysmessen

Jenteaspirantkoret synger på adventsmarkedet

Servering av pepperkaker og 
gløgg

Konfirmanter hjelper til på adventsmarkedet

Hva har skjedd siden sist …



Lysshow på Bragernes 
kirke i advent ved 
Projektorpøblene

Det nye menighetsrådets første møte

Pause før konsert

Masse folk møtte opp for å se 
lysshowet på kirken

Byttefest

Ørkenmesse

Kjøkkenhagekurs

Kunstutstilling ifm Klimafestivalen

Juletrefest

Utdeling av årsnåler 
til guttekoret

En av de mange som er døpt i 
Bragernes kirke

Guttekoret synger 
høymesse

Lys våken
Foredrag og høymesse med 
salmer av Svein Ellingsen



Mars
Søndag 1. mars 1. søndag i 
 Fastetiden 
11.00 Høymesse. Dåp. Prost Kjell 
Ivar Berger og kantor Anders 
Eidsten Dahl.

Mandag 2. mars
18.00-21.00 Kjøkkenhagekurs ved gart-
ner Merete Paulsen i menighetshuset. 
Tema: Jord, kompost, plantevalg, næ-
ring, vekselbruk og bærekraftig dyr-
king. Pris kr. 300. Vipps 123978.

Tirsdag 3. mars
12.00 Hverdagsmesse.

Onsdag 4. mars
08.15 Morgenbønn

Torsdag 5. mars
12.00 Middagsbønn

Fredag 6. mars
11.30 Kvinnenes internasjonale bøn-
nedag i St. Laurentius katolske kirke. 
Preken ved diakon Edel Gervin.

Lørdag 7. mars
13.00 Orgelhalvtime ved Ola Vik,  Mathias 
L. Sørbø og Simon Nilsson. Musikk 
av D. Buxtehude, F. Mendelssohn og 
L. Solberg. Fri entré. Et samarbeid 
mellom Norges Musikkhøgskole og 
 Bragernes menighet.

Søndag 8. mars 2. søndag i Faste-
tiden Kvinnedagen
11.00 Høymesse. Dåp. Søndags-
skole. Kantorigruppe, kapellan Per 
Erik K. Brodal, kantorene Beate 
Strømme Fevang og Jørn Fevang.

18.00 i menighetshuset: Fra 
«Mjøndalen til Santiago». Ingeborg 
og Lars Skagestad forteller og 
viser bilder fra pilgrimsvandringen 
høsten 2019. 

Tirsdag 10. mars
09.00 Morgenmesse i forbindelse med 
fagdag for kantorer. Biskop Jan Otto 

Myrseth, organist Jon Martin Høie, 
 kantorene Beate Strømme Fevang og 
Jørn Fevang. Messen er åpen for alle.

12.00 Ikke hverdagsmesse – se kl. 09.00.

18.30-20.30 Bibel- og samtalegruppe i 
menighetshuset. Enkelt kveldsmåltid 
etterfulgt av samtale og tidebønn. Ut-
gangspunkt: Trond Skard Dokkas bok 
«Vendepunkt». Meld gjerne din interes-
se til Kristin Økseter mobil 929 98 818. 

Onsdag 11. mars
08.15 Morgenbønn

Torsdag 12. mars
12.00 Middagsbønn

Lørdag 14. mars 
13.00 Orgelkon-
sert ved professor 
 Matthias  Neumann, 
Hamburg. Musikk av 
J.S. Bach og  
M. Reger. Fri entré.

15.00 Konsert ved 
studenter i Talent-
utviklingsprogrammet 
(TUP) ved Norges Mu-
sikkhøgskole (NMH). 
Musikere: Solveig Kas-
persen Laugerud, klari-
nett med akkompagnatør 
Maria Hansli på klaver. 

Sandra C. Trøan, horn med Irina Mitro-
vic på klaver. Mathias Sellevold, klari-
nett. Victoria Ulriksen, klaver og orgel. 
Nikolai Hansli, klaver. Konserten er et 
samarbeid mellom NMH og  Bragernes 
menighet. Fri entré.

Søndag 15. mars 3. søndag i 
 Fastetiden
11.00 Høymesse. Dåp. 
Søndagsskole. Kantorigruppe, 
sokneprest Lars Skagestad og 
kantor Jørn Fevang. 

18.00 Innrøkningsmesse
18.30 Ørkenmesse etter koptisk-
ortodoks tradisjon. Røkelse, 
ikoner, lys og nattverd. Ansatte og 
frivillige i Den norske kirke.

Mandag 16. mars
19.00 – 21.00 Drammen kirkeforum i 
menighetshuset. «Religionsfrihet i et 
flerkulturelt samfunn». Foredrag ved 
prest, dr. theol. Trond Bakkevig. Kunst-
nerisk innslag ved Galina Trintsoukova 
med solist. Kaffe og samtale.

Tirsdag 17. mars
12.00 Hverdagsmesse.

Onsdag 18. mars
08.15 Morgenbønn

Torsdag 19. mars
12.00 Middagsbønn

Fredag 20. mars
11.00 Lunsjkonsert med blokkfløyte-
kvartetten Woodpeckers som spiller 
barokkmusikk og folketoner. I tillegg 
spiller talenter fra Drammen kultur-
skole og prisvinnere fra Ungdommens 
Musikkmesterskap. Et samarbeid med 
Halvorsen Musikkfest og Kulturoasen. 
Fri entré.

AKTIVITETSKALENDER
Mars – mai 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. 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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Sandra C. Trøan

Fra venstre: Kate Hearne, Caroline Eidsten Dahl, Pernille 
Petersen og Katarina Widell

Solveig Kaspersen 
Laugerud

Nikolai Hansli Simon G.Skyttemyr



Søndag 22. mars Maria Bud-
skapsdag
11.00 Familiemesse. Dåp. Jente-
koret, kapellan Per Erik K. Brodal, 
organist Jon Martin Høie og kantor 
Beate Strømme Fevang.

19.00 Konsert i Halvorsen Musikk-
fest: Gabriel Faurés Requiem mm. 
Bragernes kirkes solistensemble, 
sammensatt orkester, Jon Martin 
Høie, orgel, Jørn Fevang, dirigent. 
Bill. kr. 250, barn og ungdom fri 
entré.

Tirsdag 24. mars
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 25. mars
08.15 Morgenbønn

20.00 Magnificat. Konsert med herre-
stemmene i Bragernes kirkes guttekor. 
Dir. Jørn Fevang. Fri entré.

Torsdag 26. mars
12.00 Middagsbønn

Lørdag 28. mars
13.00 Orgelhalv time ved Verdi duo. 
Operaperler for sang og orgel.  
Fri entré.

Søndag 29. mars 4. søndag i 
 Fastetiden  
11.00 Høymesse. Dåp. 
Søndagsskole. Kantorigruppe, 
sokneprest Lars Skagestad og 
kantor Jørn Fevang.

12.30 Menighetens årsmøte i me-
nighetshuset.

16.30 NB! I Børsen festloka-
ler. Forestillingen «Bragernes 
 Sound of music» med Brager-
nes kirkes jentekor og jenteas-
pirantkor,  Galina Trintsoukova, 
klaver,  Frøydis Grorud, saksofon, 
 Ingeborg Soot, sangpedagog og 
Beate Strømme Fevang, dirigent. 
Bill. kr. 150, barn under 12 år 
 gratis.

18.30 NB! I Børsen festlokaler. 
Forestillingen «Bragernes Sound 
of music» med Bragernes kirkes 
jentekor og jenteaspirantkor, Ga-
lina Trintsoukova, klaver, Frøydis 
Grorud, saksofon, Ingeborg Soot, 
sangpedagog og Beate Strømme 
Fevang, dirigent. Bill. kr. 150, barn 
under 12 år gratis.

Tirsdag 31. mars
12.00 Hverdagsmesse.

18.30-20.30 Bibel- og samtalegruppe i 
menighetshuset. Utgangspunkt: Trond 
Skard Dokkas bok «Vendepunkt». En-
kelt kveldsmåltid etterfulgt av samtale 
og tidebønn. Meld gjerne din interesse 
til Kristin Økseter mobil 929 98 818. 

April
Onsdag 1. april
08.15 Morgenbønn

Torsdag 2. april
12.00 Middagsbønn

20.45 Evensong med Bragernes kirkes 
ungdomskor, Per Erik K. Brodal, liturg, 
Jon Martin Høie, orgel, Beate Strømme 
Fevang, dirigent.

Lørdag 4. april
13.00 Orgelhalvtime ved Simon Gunnar 
Skyttemyr. Musikk av J.S. Bach,  
J. Brahms og M. Reger. Fri entré. Et 
samarbeid mellom Norges Musikk-
høgskole og Bragernes menighet.

Søndag 5. april Palmesøndag
Høymesse etter palmeprosesjon 
fra Bragernes kirke. Prost Kjell 
Ivar Berger 
og kantor 
 Anders 
 Eidsten Dahl. 
Søndags-
skole.

18.00 Kon-
sert med 
Bragernes 
Barokk. Fri entré.

Tirsdag 7. april
12.00 Hverdagsmesse. 

Onsdag 8. april
08.15 Morgenbønn

Torsdag 9. april Skjærtorsdag 
19.00 Skjærtorsdagsmesse. Grup-
pe fra Solistensemblet, sokneprest 
Lars  Skagestad og kantorene Beate 
 Strømme Fevang og Jørn Fevang.

Fredag 10. april Langfredag
12.30 Økumenisk korsvandring fra 
Strømsø kirke til Bragernes kirke. 
Frivillige og ansatte fra kirkene i Dram-
men. Vi ender opp i nærheten av Bra-
gernes kirke i god tid før vår pasjons-
gudstjeneste kl.15.

14.30 Musikkmeditasjon ved Jon Martin 
Høie.

15.00 Pasjonsgudstjeneste. Bragernes 
kirkes solistensemble, tekstlesere, 
kapellan Per Erik K. Brodal og kantor 
Jørn Fevang.

19.30 Pasjonskonsert med Pergolesis 
«Stabat mater». Hannah Agnethe Pold, 
sopran, Sunniva Fevang, alt, Victoria 
Lewis og Hallvard Holm Høgemo, fiolin, 
Jon Martin Høie, orgel. Bill. kr. 100 for 
studenter, kr. 200 for voksne, barn un-
der 16 år fri entré.

Lørdag 11. april Påskeaften
12.00–14.00 Påskeegget i menighets-
huset. Entré kr. 100.

21.00 Påskenattsmesse. Påskelyset 
tennes. Ansatte og frivillige i Den nor-
ske kirke i Drammen, korgruppe.

Søndag 12. april Påskedag
08.00 Påskemorgen ved Åspa-
viljongen med Frelsesarméens 
hornorkester.

11.00 Høymesse. Dåp. Kirkens 
ansatte. Kantoriet, Magnus Aa. 
Oseth, trompet Søndagsskole.  

Mandag 13. april 2. Påskedag
11.00 Høymesse. Sokneprest Lars 
 Skagestad, organist Jarle Fagerheim.

Tirsdag 14. april
12.00 Hverdagsmesse 

Onsdag 15. april
08.15 Morgenbønn

Torsdag 16. april
12.00 Middagsbønn

Søndag 19. april 2. søndag i 
Påske tiden
11.00 Høymesse. Dåp. 
Søndagsskole. Guttekoret, kapel-
lan Per Erik K. Brodal, organist 
Jon Martin Høie og kantor Jørn 
Fevang.

Mandag 20. april
19.00 – 21.00 Drammen kirkeforum i 
menighetshuset. «Vitenskap og tro – 
må vi velge?»
Foredrag ved sr. Katarina Pajchel som 
har doktorgrad i partikkelfysikk. Hun er 
underpriorinne ved Sta. Katarinahjem-
met og underviser ved Oslo Met. Kunst-
nerisk innslag ved Galina Trintsoukova 
med solist. Kaffe og samtale.

Tirsdag 21. april
12.00 Hverdagsmesse ▼
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▼

18.30-20.30 Bibel- og samtalegruppe i 
menighetshuset. Utgangspunkt: Trond 
Skard Dokkas bok «Vendepunkt». En-
kelt kveldsmåltid etterfulgt av samtale 
og tidebønn. Meld gjerne din interesse 
til Kristin Økseter mobil 929 98 818. 

Onsdag 22. april
08.15 Morgenbønn

Torsdag 23. april
12.00 Middagsbønn

Fredag 24. april
11-13 Formiddagstreff i menighetshu-
set. «Ferda-Vinje» Konsert og foredrag 
ved Magne Skjævesland. Fri entré.

Lørdag 25. april
13.00 Orgelhalvtime ved 
Jon Martin Høie. Mu-
sikk av J.S. Bach, A. 
Sandvold og J. Alain. 
Fri entré. Konserten 
er et samarbeid mel-
lom Norges Musikkhøg-
skole og Bragernes menighet.

Søndag 26. april 3. søndag i 
 Påsketiden
11.00 Familiemesse. Dåp. Krølle-
samling. Treåringer med familier 
er spesielt invitert. Minores med 
syngespillet «Skapelsen», kateket 
Sol Trogstad Vråle, sokneprest 
Lars Skagestad og kantorene 
Beate Strømme Fevang og Jørn 
Fevang.

18.00-20.00 Stille kveld. Avsluttes 
med kveldsbønn og nattverd 19.30.

Tirsdag 28. april
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 29. april
08.15 Morgenbønn

18.15 Evensong med Bragernes kirkes 
guttekor. Per Erik K. Brodal, liturg, 
Jon Martin Høie, orgel, Jørn Fevang, 
 dirigent.

Torsdag 30. april
12.00 Middagsbønn

Mai
Fredag 1. mai Arbeiderbevegelsens 
dag
1. mai gudstjeneste. Prost Kjell Ivar 
Berger og kantor Jørn Fevang.

Lørdag 2. mai
13.00 Orgelkonsert ved kirkemu-
sikkstudenter ved Norges Musikk-

høgskole (NMH). J. S. Bachs samling 
«Orgelbüchlein» framføres i sin helhet 
på kirkens to orgler. Fri entré. Konser-
ten er et samarbeid mellom NMH og 
Bragernes menighet.

Søndag 3. mai 4. søndag i Påske-
tiden
11.00 Høymesse. Dåp. Samtale 
med konfirmantene. Kapellan Per 
Erik K. Brodal, kateket Sol Trog-
stad Vråle, kantor Anders Eidsten 
Dahl

12.30 Konfirmantfest i menighets-
huset. 

Tirsdag 5. mai
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 6. mai
08.15 Morgenbønn

Torsdag 7. mai
12.00 Middagsbønn

Fredag 8. mai Frigjøringsdagen
11.00–13.00 Formiddagstreff og kon-
sert med Seniorkorpset i menighetshu-
set. Fri entré.

Lørdag 9. mai 
11.00 Konfirmasjonsmesse. Kapellan 
Per Erik K. Brodal, sokneprest Lars 
Skagestad, kateket Sol Trogstad Vråle, 
kantor Beate Strømme Fevang, Jørn 
Fevang og Jon Martin Høie, Odd Nilsen, 
trompet, guttekorets herrestemmer.

13.00 Konfirmasjonsmesse. Kapellan 
Per Erik K. Brodal, sokneprest Lars 
Skagestad, kateket Sol Trogstad Vråle, 
kantor Beate Strømme Fevang, Jørn 
Fevang og Jon Martin Høie. Odd Nilsen, 
trompet, guttekorets herrestemmer.

Søndag 10. mai 5. søndag i påske-
tiden
11.00 Konfirmasjonsmesse. Ka-
pellan Per Erik K. Brodal, sok-
neprest Lars Skagestad, kateket 
Sol Trogstad Vråle, kantor Beate 
Strømme Fevang, Jørn Fevang 
og Jon Martin Høie. Odd Nilsen, 
trompet, ungdomskoret.

Tirsdag 12. mai
12.00 Hverdagsmesse

18.30-20.30 Bibel- og samtalegruppe i 
menighetshuset. Utgangspunkt: Trond 
Skard Dokkas bok «Vendepunkt». En-
kelt kveldsmåltid etterfulgt av samtale 
og tidebønn. Meld gjerne din interesse 
til Kristin Økseter mobil 929 98 818. 

Onsdag 13. mai
08.15 Morgenbønn

Torsdag 14. mai
11.00 Middagsbønn

Torsdag 16. mai
12-14: Vår i hagen for små og store, 
Kirkeparken.

Søndag 17. mai 6. søndag i påske-
tiden Grunnlovsdagen
11.45 Festgudstjeneste etter at 
barnetoget har passert kirken. 
Mannskoret Barden, kapellan 
Per Erik K. Brodal og kantor Jørn 
Fevang.

Tirsdag 19. mai
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 20. mai 
08.15 Morgenbønn

Torsdag 21. mai Kristi Himmelfartsdag
11.00 Høymesse. Biskop Jan Otto Myr-
seth, prost Kjell Ivar Berger og organist 
Jon Martin Høie. På kirkebakken etter 
høymessen blir det offisiell åpning av 
pilgrimsleden gjennom Drammen, hvor 
også ordfører Monica Myrvold Berg 
og Ingeborg Skarre Stensland deltar. 
Nærmere kunngjøringer om arrange-
mentene kommer på vår hjemmeside, 
Facebook og i Kirke-posten.

Fredag 22. mai
11.00-13.00 Formiddagstreff i menig-
hetshuset.

Søndag 24. mai søndag før Pinse
11.00 Høymesse. Dåp. 
Søndagsskole. Sokneprest Lars 
Skagestad, kantor Per Anders 
 Håvelsrud.

Tirsdag 26. mai
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 27. mai
08.15 Morgenbønn

Torsdag 28. mai
12.00 Middagsbønn

Fredag 29. mai 
16.00 – 00.00 Kulturnatt Drammen. 
Velkommen til åpen kirke og kulturnatt 
med program hver hele time. Det blir 
Drop-in-dåp, minikonserter, omvisnin-
ger og enkel kveldsmesse. Fri entré.

Søndag 31. mai Pinsedag
11.00 Høymesse. Kantoriet, sok-
neprest Lars Skagestad, kapellan 
Per Erik K. Brodal og kantor Beate 
Strømme Fevang og Jørn Fevang
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Kom i gang med egen kjøkkenhage!
Har du noen gang prøvd å dyrke din 
egen mat? Har du litt lyst, men har 
ikke kommet i gang? Bli med på 
kjøkkenhagekurs! 

Alle kan dyrke, og alle kan få grønne 
fingre! Du kan dyrke på kjøkkenben-
ken eller i vinduskarmen. Er du så 
heldig at du har en uteplass, en terrasse eller hage, 
kan du lage en liten kjøkkenhage. Du kan sette opp 
pallekarmer på terrassen, eller kanskje du kan bruke 
noe av plenen? Det er mange muligheter. Hvis du tren-
ger litt inspirasjon og hjelp til å komme i gang, så er du 
velkommen til kjøkkenhagekurs 2.mars.

Kurs
Kursholder Merete Paulsen 
er frivillig gartner i Kirke-
parkens dyrkeprosjekt. Hun 
studerer til landskapsarkitekt 
på NMBU og har dessuten 
erfaring med å drifte et andel-
slandbruk i Bodø.
  
Kurset handler om jord, 
kompost, plantevalg, næring, 
vekselbruk og bærekraftig 
dyrking. Det vil også bli mulig-
het for å så noen frø, som du 
kan ta med deg hjem. Kurset 
koster 300 kr, og kan betales 

samme kveld (kontant eller vipps). 
Dette kurset ble også holdt under 
Klimafestivalen §112, i januar.  

Kortreist og ren mat
Når vi sørger for at plantene får 
vokse over tid, at de får nok næring, 
vann og lys, da kjennes belønningen 
stor når for 

eksempel tomatene blir mod-
ne. Det er også veldig hyggelig 
å spise mat som ikke er frak-
tet halve jorden før den kom til 
tallerkenen din. Når vi dyrker 
vår egen mat, får vi en helt 
annen respekt for råvarene. 
Det er ikke sikkert du kaster 
den tomaten som har blitt litt 
skrukkete i skinnet, når du 
har jobbet for den gjennom 
hele sommeren. Det begren-
ser matsvinn! Selv om du ikke 
dyrker så store mengder, så 
gjør dette noe med bevissthe-
ten. Vi ser på råvarer (også i 
butikken) på en annen måte. 
Jo flere som dyrker litt av sin 
egen mat, jo mindre transport 
blir det dessuten.  

Vår i hagen for små og store
Vi vil også i år invitere 7-årin-
ger og andre interesserte barn 
til å være med på en sådag i 
Kirkeparken. Alle får så noe 
som de får med seg hjem, 
vi spiser pizza og vi lager 
insekts hotell til Kirkeparken. 

Kjøkkenhagekurs 
Mandag 2.mars kl. 18-21 på Bragernes menighetshus. 
Kursholder: Merete Paulsen, frivillig gartner i Bragernes 
Kirkepark
Arrangør: Bragernes Kirkepark

Pris: Kr 300

Kjøkkenhagekurset vi 
hadde i januar

Tomatplante i vinduskarmen

Insektshotellet i Kirkeparken som 
vi lagde på Vår i hagen i fjor

Advent og jul er en viktig tid i Bragernes kirke, og det er 
mye som skjer i denne perioden. Det er med stor glede vi 
ser at mange er innom kirken i advent og julehøytiden.

Fra første helgen i advent og fram til Helligtrekongersdag 
(5. januar) er Bragernes kirke og menighetshus fylt med 
en rekke ulike arrangementer. Dette er alt fra høymesser, 
familiemesser, skolegudstjenester og barnehageguds-
tjeneste til konserter, omvisninger, adventsmarked og 
juletrefest. Dette er i tillegg til at kirken er åpen for alle fem 
dager i uken fra kl. 12.00 til 18.00 (ofte lenger), alle som 
besøker julekrybben utenfor kirken og korene som øver i 
kirken ukentlig. 

Bragernes kirke er et populært sted for mange å holde 
konserter, og både lokale krefter, kjente artister og egne 
kor holder en rekke konserter i løpet av advent. Alle disse 
er samlet i Adventsfestivalens mangfoldige program. 6.800 
mennesker var på konsertene i advent og jul.

Det er også en rekke ulike gudstjenester i løpet av advent og 
jul, fra korte hverdagsmesser, tidebønner og stille kveld til 
skole- og barnehagegudstjenester, julaftensgudstjenester 
og høymesser. På disse var det totalt 4.660 mennesker. 

Adventsmarkedet på menighetshuset samler også mye folk 
første lørdagen i advent. Det har vært flere klasser på om-
visning i kirken, førsteklassinger har vært på julevandring i 
kirken, et bryllup ble holdt i romjulen, 11- og 12-åringer har 
overnattet i kirken i forbindelse med trosopplæringstiltaket 
Lys Våken, barn og vokste har kost seg på juletrefest og ko-
rene i kirken har samlet barn, unge og voksne til ukentlige 
korøvelser også i advent, i tillegg til at de deltar på guds-
tjenester i advent og jul. Mange fikk også med seg Projek-
torpøblenes lysshow på kirkeveggen.

Vi er glade for at Bragernes kirke er mye i bruk og fylles 
med mennesker både i advent og jul, men også gjennom 
resten av året.

Over 13.000 besøkende i advent og jul
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Lørdag 21.september stod en gjeng spente vandrere på trap-
pen til Nedre Eiker kapell. Vi hadde akkurat startet dagen 
med en morgenbønn i det vakre kapellet, og nå var det ende-
lig klart for vandring i strålende vær. I løpet av dagen skulle 
vi gå fra Nedre Eiker til Drammen sentrum, hvor vi skulle 
ende opp i Bragernes kirke.

Denne pilegrimsvandringen ble til i et samarbeid mellom 
Nedre Eiker menighet, Bragernes menighet og Pilegrims-
foreningen St. Hallvard av Huseby. Vi hadde lyst til å utforske 
en ny led, og siden Nedre Eiker kommune og Drammen 
kommune skal slås sammen i 2020 føltes det naturlig å lage 
en vandring som knytter oss tettere sammen. De 27 van-
drerne var nokså spredt i både alder, kjønn og geografisk 
tilhørighet. I løpet av dagen ble vi godt kjent med hverandre.

Turen var ca 14 km lang, og gikk delvis gjennom skog, langs 
elv og gjennom byens gater. Den første kneika opp fra Nedre 
Eiker kjørte vi bil, slik ble turen mer overkommelig for alle. 
I løpet av turen hadde vi en rekke poster der vi reflekterte 
over forskjellige tema, som oppbrudd, vern om skaperver-
ket, vann, broer osv.

I skogen spiste vi våre matpakker og tok en velfortjent rast. 
Vi reflekterte over skaperverket, som vi både er en del av og 
som vi har et ansvar i å forvalte. Vi beundret skogen som den 
vakreste katedral, og leste dette diktet av Ivan Chetwynd:

Intet rom er så hellig som denne levende katedral.
 

Trestammesøylene famler opp mot himmeltaket.
En anelse morgentåke henger i luften som en røkelsessky.
Fuglene synger laudes i et sidekapell.
Solen leter etter et glassmaleri
blant de grønnkledde grenene.
 

Og kirkegulvet:
Ikke naken sten, men et teppe
vevd av fjorårets løv og årets blomster og
de spede spirene til kommende års trær,
et jordsmonn der livet næres av døden.
 

Egentlig burde jeg tatt av meg skoene.

Deretter gikk vi videre i stillhet. Det gjorde vi i flere etapper, 
både i skogen, langs elven og i byen. Det gjør noe med tanker 
og sanser når man går stille sammen med andre. Da kunne vi 
også lettere reflektere over temaene vi ble utfordret på.

På Bragernes torg står en fontene med en statue av St.Hall-
vard og kvinnen som han prøvde å redde. Der hadde vi vår 
siste stopp på vandringen. Grete Bergersen fortalte og Ingrid 
Nordby spilte på lur. Et magisk øyeblikk!

I Bragernes kirke hadde vi en kveldsbønn med nattverd, for-
rettet av Ellen Martha Blaasvær (sokneprest i Spikkestad) og 
Edel Gervin (diakon i Bragernes). Etterpå serverte vi økolo-
gisk kveldsmat i kapellet. Vandringen var en del av Økouka 
Buskerud og Drammen Sacred Music Festival.

Vandring langs Drammenselven
Artikkelen har stått på trykk i bladet «Pilegrim i dag», i hefte  
nr 2 i 2019. Foto: Ellen Martha Blaasvær og Knut Hansen.
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Pilgrimsbetraktninger 
av Lars og Ingeborg 
Skagestad
1. september 2019 
hadde vi fått stemplet 
pilgrimspassene i den 
lille, men sjarmerende 
byen St. Jean Pied de 
Port i Sør-Frankrike. 
Den var utgangspunkt 
for vandringen mot 
Santiago de Compos-
tela, helt vest i Spania. 

Førti dager og nesten 800 km ventet. Sola varmet godt fra 
den klare blå himmelen. Vi så opp mot Pyreneene som vi 
snart skulle krysse. 1400 meter over havet, først opp og se-
nere ned. Åtte timers vandring ventet på første dagsetappe. 
En og annen pilgrim med sekk og staver gikk i samme ret-
ning som oss.

Endelig var vi i gang med turen vi hadde planlagt lenge og 
hadde gledet oss til. Det var gode forventninger, men også 
mange spørsmål.  Ville vi klare det? Hvordan ville kroppen 
tåle belastningen? Hva gjør det med tanker og følelser å 

Med gode erfaringer fra 2019 vil det også i år bli arrangert 
«St.Hallvard-vandringen». Dette er et samarbeid mellom 
Regionalt pilegrimssenter Oslo og pilegrimsforeningene i 
regionen (i særdeleshet Pilegrimsforeningen St.Hallvard 
Husaby og Pilegrimsfellesskapet St.Hallvard av Oslo) samt 
en rekke menigheter. Planen er at denne vandringen skal gå 
over 3 dager, og har Kristi himmelfart som første vandrings-
dag.

I 2020 er det tre særlige anledninger arrangøren vil ta inn og 
markere i vandringen. Anledningene er:

•• 10 års jubileum for etableringen av de regionale 
 pilegrimssentrene mellom Oslo og Trondheim.

•• Offisiell åpning av «Tunsbergleden» fra Larvik til 
Oslo/Trondheim. Tunsbergleden gjennom Vestfold 
ble åpnet i august i 2019, og nå er turen kommet til å 
åpne leden gjennom Viken.

•• 1000 år for St.Hallvards fødsel

Fra Mjøndalen til Santiago

Gudstjeneste og åpning av Pilgrimsleden gjennom Buskerud  
- på Kristi Himmelfartsdag 21. mai

Disse tre momenter vil på ulikt vis bli markert, blant annet 
gjennom en vandring fra St.Hallvards fødested ved Lier/
Drammen til hans gravkirke, ruinene av St.Hallvardskate-
dralen i Oslo i perioden 21. til 23 mai. Søndag 24. mai arran-
geres det pilegrimsdag i Oslo. 

Starten på denne vandringen markeres først gjennom en 
gudstjeneste i Bragernes kirke på Kristi Himmelfartsdag 
21.mai. Her vil både prost Kjell Ivar Berger og biskop Jan 
Otto Myrseth delta.  Etter gudstjenesten vil det ute på kir-
kebakken bli offisiell åpning av pilegrimsleden gjennom 
Drammen kommune. Her vil den nye ordføreren i Drammen 
Monica Myrvold Berg delta.

Nærmere kunngjøringer om arrangementene vil komme på 
Bragernes kirke sin hjemmeside og facebookside.

 legge ut på en slik reise? 
Vi hadde både lest og 
hørt at en pilgrimstur 
både er en ytre og en 
indre reise.

Vi skulle vandre gjennom 
6 regioner med svært 
ulikt landskap, med da-
ler, elver, sletter og fjell, 
solsikker og vinranker, 
bondegårder og bypar-
ker. Vi skulle vandre på nye veier og gamle romerske broer, 
besøke flotte katedraler og kjenne lukten av gårdsdrift i små 
landsbyer. Den innholdsrike historien, den mangfoldige kul-
turen og de utallige møter med andre pilgrimer skulle skape 
mange inntrykk de neste ukene.

Noe av dette og mye mer vil vi dele når vi inviterer til 
åpen kveld på menighetshuset søndag 8.mars kl.18. 
Velkommen til en smak av det å være pilgrim – til en 
ytre og forhåpentligvis indre reise.



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

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

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

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!

Psykolog

Aase Prøitz
ENKELTPERSONER, PAR OG FAMILIER

Hauges gate 24, 3019 Drammen
Mobil: 91 31 61 91
www.psykologproitz.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



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

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

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

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

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

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

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

Bragernes menighet:
Menighetskontoret er betjent 
mandag til torsdag kl 10.00 – 13.00
Kirkegaten 7, 3016 Drammen.
Tlf. 32 98 91 80

Hanna Moen – 
Vibeke Meyer 

Schjelderup – Anny Getz
Frivillige medarbeidere på 

kontoret.

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

Babysang: Hver torsdag  
kl. 11 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.



Intervju med Solveig og Odd Ringstad
Ved årsskiftet gikk vårt kjære 
drifts lederpar Solveig og Odd 
Ringstad over i pensjoniste-
nes rekker.  Solveig «tyvstar-
tet» riktignok noen måneder 
tidligere, men 31 desember 
var det definitivt over i stillin-
gene som driftsleder-assis-
tent og driftsleder.

Odd kan se tilbake på en 
lang yrkeskarriere. «Min 
første jobberfaring var 
til sjøs – jeg dro ut som 
15-åring» forteller Odd. 
«Jeg skulle aldri mer til-
bake til Norge – det var jeg 
overbevist om …. Men det varte jo bare 3-4 år», smiler han 
lunt.Senere ble Odd ansatt hos Dyno Fabrikker, hvor han 
arbeidet i 25 år – helt til bedriften ble lagt ned. 

Sin karriere her i Bragernes startet med at Odd ble ansatt 
som kirketjener i Påsken 2000.  Sommeren 2001 var det 
behov for ny vaktmester i Albumgården og denne jobben 
søkte Odd også på – og ble ansatt.

Dermed startet et godt samarbeid med daværende drifts-
leder Else Nyvold, Evelyn Hansen og Odd – og snart også 
Solveig som frivillig medarbeider. «Vi var et godt team – og 
veldig lærerrike år» skyter Solveig inn. Og her i Bragernes 
har vi jo vært utrolig heldige som har fått nyte godt av parets 
arbeidsinnsats opp gjennom årene.

Solveig fikk raskt tilnavnet «turboen» - for når  Solveig duk-
ket opp – ja da ble ting gjort og ordnet i en fei! Sammen med 
Odd ble de to raskt kjente og kjære ansikter på huset – ofte 
referert til som «Pumpel og Pilt», humrer Odd.

2010 ble Solveig også fast ansatt. Før dette hadde hun bla vika-
riert som kafebestyrer på Café Album når kokken var på ferie.

Ifølge de begge er Bragernes den beste arbeidsplassen de 
har hatt. «Ingen dager var like og alltid hyggelig å slå av en 
prat med beboerne».

Helsemessige årsaker gjorde at de bestemte seg for å bli 
pensjonister akkurat nå. «Men vi savner beboerne, det so-
siale og kafeen. Vi hadde jo kontakt daglig med de fleste 
beboerne og staben – men tiden er riktig nå for å pensjonere 
seg» legger Odd til.

Det er særlig to episoder de 
husker godt;

Når Odd var kirke tjener var 
det hans oppgave å kjøpe 
inn altervin.  Han måtte ha 
med seg rekvisisjon fra Kir-
kekontoret når han skulle på 
Vinmonopolet. «Der var jo 
køen kjempelang, og blant 
de som stod i køen var tid-
ligere arbeidskompiser fra 
Dyno.  Og med rekvisisjon 
kunne jo jeg bare gå rett for-
bi den køen» – humrer Odd. 
«Skal si jeg fikk noen kom-
mentarer fra gutta i køen …. 

De var veldig misunnelige da …»

En annen episode de husker er beboeren som ringte til Sol-
veig og ba om at Odd måtte reparere røykvarsleren – for den 
virket ikke.  Det viste seg at «noen» hadde klippet over led-
ningen ….  Odd reparterte røykvarsleren og ikke lenge etter 
fikk de ny telefon fra samme person – røykvarselen funket 
ikke. Så Odd måtte rykke ut igjen og fikse, for beboeren had-
de klart å klippe over ledningen nok en gang «for å slippe å 
høre lyder fra den ….»

Etter å ha vært yrkesaktiv i 48 år, har Odd fremdeles «ferie-
følelsen»  «Det har ikke gått opp for meg riktig ennå at jeg 
nå er pensjonist», sier han.  «Nei, nå er det ingenting mer du 
må fikse og ordne» smiler Solveig.

Men de to har absolutt ikke tenkt å sette seg ned med 
hendene i fanget og bare slappe av fremover. Mange vet kan-
skje ikke dette, men både Solveig og Odd er  ivrige fiskere!  
De er begge medlemmer i Drammen og Lier Sportsfiskere.

På vinteren er det issfiske det går i, og på sommeren er de 
ivrige lakse-fiskere.  Sist sesong fanget Solveig en kjem-
pelaks i Drammenselva på hele 6 kg.

Nå ser de to frem til å få mer tid sammen med barn og bar-
nebarn – «Det gleder vi oss virkelig til!»

Fra oss i Bragernes ønsker vi Solveig og Odd lykke til med 
ny tilværelse!  Dere vil bli savnet – og det blir slett ikke noen 
lett jobb å erstatte dere to! 

Alt godt videre til dere begge!

UTLEIE AV BRAGERNES MENIGHETSHUS
Vi har gode og lyse lokaler midt i sentrum.

Priser og mer informasjon finner du på vår 
 hjemmeside: www.bragerneskirke.no 

Kontaktperson er  
Bjørg Juriks, bj353@kirken.no, tlf. 32 98 91 92.




