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Takknemlighet
«Hvis du ser tilbake på dagen din, med 
Guds milde blikk, hva vil du takke Gud for 
i dag?» 

Den kloke nonnen ventet tålmodig på sva-
ret mitt. For jeg måtte tenke meg om. Dette 
var en annen måte å tenke om Gud på. Jeg 
husker ikke hva jeg svarte henne, men spørsmålet 
hennes tenker jeg ofte på.

I dag ville svaret vært: Jeg er takknemlig for at Gud ser 
på oss med et mildt blikk.

Det milde blikket forteller noe om hvem Gud er – Han 
ser oss – og han ser på oss med mildhet. Han ser på 
oss gjennom korset der Jesus døde for alle våre feil – 
Han ser på oss gjennom den tomme graven – der opp-
standelsens lys strålte frem fra mørket. Guds mildhet 
er nåde, kjærlighet og respekt – som kaller oss til å 
være mot andre, slik vi ønsker de skal være mot oss.

Å møtes med Re-spekt - dette ordet som betyr nettopp 
å se en gang til. «Spectare» betyr å se, og «re» som 

betyr igjen. Se igjen, og om igjen. Se at vi alle er 
mer enn det som synes utenpå.

Gud kaller oss til å se hverandre, og be-
krefte hverandre. Vise respekt for våre 
medmennesker og dele med hverandre. 
Av våre ressurser, evner og tilstede-

værelse.

For i vår nestes ansikt ser vi spor av Gud, og 
Hans nådige blikk forlater aldri en eneste av oss. 

I frivillighetens år 2022, er det mye vi i Bragernes 
 menighet er takknemlige for. Takk til alle dere som er 
frivillige på så mange ulike måter. Som med deres tid, 
engasjement og bønner, er med og danner vårt felles-
skap. Et fellesskap der det skal være rom for våre lev-
de liv – vår tro, tvil og undring. Der det er plass til fler, 
og vi kan møte hverandre med re-spekt og takknemlig-
het. Dette ville vært mitt svar til nonnen i dag. Og hun 
ville sagt: Husk å se med Guds milde blikk på dagen 
din, der du kan se spor av Gud og takke.

Kapellan i Bragernes, Margrete S Johansen
 

Til ettertanke

Døpte
05.02.2022 Ludvik Fjeld Johansen
05.02.2022  Ingrid Helene Rasten 

 Sydtskow
06.02.2022  Gustav Nystedt 

Glendrange
06.02.2022  Gustav Hafstad   

Landmark
13.02.2022  Bernhard  

Hjeldnes-Schade
13.02.2022  Eira Halvorsen  

Sandnes (Heggen kirke)
13.02.2022  Olivia Hatlebakk Maaka  

(Åssiden kirke)
20.02.2022  Alexander Campanile 

 Madshus
20.02.2022 Lily Kortgaard
20.02.2022 Olivia Hailey Hunt
06.03.2022 Mille Normann Ørstavik
06.03.2022 Alfa Louise Nordlie
13.03.2022  Christopher Mannerud 

 Pedersen
13.03.2022  Kasper Knut  

Sørlien-Henriksen
13.03.2022  Frida Inkeri  

Sørlien-Henriksen
20.03.2022  Emma Meldahl Hodø  

(Klinga kirke)
20.03.2022 Hennie Husemoen Prøis
27.03.2022 Oliver Veum Kildal
27.03.2022 Liam Olsen Furuheim
03.04.2022 Bjørn Steen Eriksen

03.04.2022 August Lund Kolltveit
10.04.2022 Linus Fjeldberg Diederichs
10.04.2022 Sigrid Mc Gloin
10.04.2022 Maria Mc Gloin
17.04.2022 Hedda Sofie Drejer Lorvik
18.04.2022 Julian Knutson Stenseth
18.04.2022 Lucas Liang Ghose
18.04.2022 Kaare-Augustus Martinius Snare 
Ekelund
24.04.2022 Ingrid Mariah Jensen
24.04.2022 Gyda Bergljot Tanberg Petterson
24.04.2022 Magnus Ormåsen Hansen

Konfirmerte
Bragernes kirke 07.05.2022 11:00
Brestrup, Nikolai Soen
Buxrud-Henningsen, Vetle Kristoffer
Bygdås, Brose
Enlien, Mads Moen
Follestad, Lilja Solberg
Fuglesang, Nicholas Rolland Frølich
Hansen, Edith Amalie
Hole, David
Knudsen, Ewa Linnea Marie
Martin, Iselin Lagesen
Martinez-Gonzalez, Andres Felipe
Mehren Hansen, Michael
Olsson, Felix
Ornum, Ellen Berntzen
Rasmussen, Tobias Bo Mejer
Raugland, Aurora Pihl
Svennæs Kvam, Ludvig Svennæs
Tømmerhol, Olea Tofteng

Bragernes kirke 07.05.2022 13:00
Digre, Roald Christian
Granlund, Nora Juliane
Jacoby, Ludvig
Johansen, Helle Fosser
Malme-Sørensen, Helena
Martinsen, Mathilde Sofie
Marås, Emilie Lande
Møller, Filip Bye
Nyblin, Karsten Wibe Østerdahl
Schaftenaar, Terje Marley
Schinkowitch, Emma Langebro
Warloff, Theodor Gillingsrød
Wiley, Jon Henrik

Bragernes kirke 08.05.2022 11:00
Bore, Trym Sørbye
Brown, Anders Thorgersen
Christoffersen, Marcus Hegstad
Dietrichs, Tobias
Høeg, Magnus Eggen
Kaper, Sean Luca
Kilset, Camilla
Luzio, Maria Isabella Eide
Mikkelsen-Bjørnstad, Sondre
Niklasson, Mats
Odland, Hannah
Ovnerud, Vegard Meyer Strøm
Saxegaard, Philip
Westby, Rolf Mathias
Øhren, Erik



Min salme er

NyTT fra menighetsrådet
Det er myldrende aktivitet i kirken vår! Kirken fyl-
les igjen med alt vi har tradisjon for å gjøre.  Guds-
tjenester, konserter og aktiviteter er i full gang og godt 
besøkt, ofte bedre besøkt enn før pandemien. I dag 
kom jeg hjem fra familiemesse på påskeoktaven, hvor 
de søte små minores-korbarna fremførte syngespillet 
Skapelsen. De var utkledt som ulike dyr og løp gla-
de nedover midtgangen. 3 barn ble båret til dåpen og 
det var Krøllesamling for 3-åringene samtidig. Guds-
tjenesten var full av glade barnestemmer, store smil 
og mange mennesker. Det er inspirerende å være me-
nighetsrådsleder når man opplever en slik søndag! 

Frivillighetens år er temaet for kirken i dette året. Vi 
i menighetsrådet jobber som frivillige, og jeg tenkte 
å benytte anledningen til å fortelle litt om vårt arbeid. 
Kirkevalget foregår samtidig som det politiske lokalval-
get, og der velges rådsmedlemmene inn for samme 
4-års periode som politikerne. I Bragernes Kirke har vi 
ca. 10 møter i året, hvor vi vedtar saker som har med 
driften av menigheten å gjøre. Arbeidsutvalget eller 

staben forbereder sakene og vi diskuterer og lander 
vedtak i våre møter. Menighetsrådsmøtene er åpne på 
lik linje som politiske møter, og protokollene er offent-
lig tilgjengelige. Dette kan høres både tørt og kjedelig 
ut, men innholdet er mer interessant enn det kan høres 
ut som. For eksempel bestemmer vi hvem som skal få 
offergaver, vi er arbeidsgivere, vi drifter en leiegård, vi 
bestemmer utleiepriser, budsjetter, og vi er siste in-
stans for en hel rekke med små og store bestemmelser 
som må tas i driften av menigheten. I tillegg har vi det 
hyggelig sammen, og jeg tror nok vi er langt mere eni-
ge med hverandre enn de er i politikken! Jeg sender en 
stor takk til mine «kollegaer» i menighetsrådet, - takk 
for de frivillige timene, takk for driftighet og beslut-
ningsvilje, og ikke minst takk for det gode humøret og 
de hyggelige møtene vi har. Nå skal vi heldigvis holde 
på en stund til, men om ikke alt for lenge er det nytt 
valg. Har du lyst til å engasjere deg i kirken er du hjer-
telig velkommen til å ta kontakt med meg!  

Heidi H. Låker, menighetsrådsleder

Jeg har sunget i 
 Bragernes Kantori i  mange 
år. Når vi øver på salmer til 
gudstjeneste, hender det 
av og til at vi sier til side-
mannen: DEN vil jeg ha i 
begravelsen min.

En slik salme er Edvard Hoems og Håkon Berges  
«No stig vår song, vår takk til Gud» fra 2007.
Den favner om så mye  –  den hyller skaper-
verket, minner oss om å takke for livet og det 
daglige, samtidig som den inneholder bønn om 
rettferd for alle mennesker på jorden.

Og til slutt en takk til Kristus som «sprengte dø-
dens rom» og gir oss håpet om «evig sommars 
lyse dag».

Melodien er helt nydelig, og salmen varmer oss i 
usikre tider.

Kari Hoff-Andersen

Norsk salmebok 2013 nr. 854
Tekst: Edvard Hoem 2007
Melodi: Håkon Berge 2007

No stig vår song  
No stig vår song, vår takk til Gud
for denne heim, vår jord,
med barnesmil og voggesong
og heite kjærleiksord!
Vi takkar for kvar nyfødt dag,
da våre sansar opnar seg,
for tankens glans, for hjarteslag
og alle under på vår veg.

No stig vår song, vår takk til Gud
for han som er vår fred.
Når Kristus sprenger dødens rom
fell siste stengsel ned.
Da stig vår song, vår takk til Gud
for spor på strand, for bølgjers slag:
Kom natt, kom søvn, kom morgongry,
kom evig sommars lyse dag. 

No stig vår song, vår takk til Gud
for denne gode verd,
for havets salt, for regn og sol
og himlens stjernehær.
Vi takkar deg for storm og frost,
og snø som fell så stilt mot jord.
Vi takkar for den mørke natt,
og vårens tid, for alt som gror.

No stig vår song, vår takk til Gud,
for nådens korte tid.
Da skapte du vår vakne sjel
som lid når andre lid.
Ditt tålmod lindrar gamle sår,
men dagleg blir din skapning krenkt.
La rettferd fylle tusen år!
Trøyst våre barn, møt deira lengt!



Høsten 2019 startet en samtale/bibelgruppe i Brager-
nes menighet. Etter koronaen har vi nå hatt et fullt år 
med denne samtale/bibel gruppen. Vi er nå er gruppe 
på 4 som møtes hver 3 tirsdag i peisestua på menig-
hetshuset. Dette er en åpen gruppe som alle kan delta 
i. Vi starter med enkel kveldsmat, har kveldens tema 
og avslutter med en enkel tidebønn. I høst bruker 
vi boka ordet «gjennom året» en prekenbok av Sjur 
 Isaksen. Her ser vi på søndagens tekster. I boka er det 
en tekst som går litt dypere inn i søndagens tekster 
og noen spørsmål til ettertanke som vi diskuterer og 
samtaler om. 

Siden vi i høst bruker denne boka som er avsluttende 
hver gang kan du bare møte opp hvis du har lyst til å bli 
med en gang for å se hvordan vi har det. Eller du kan 
ta kontakt med Kristin Økseter hvis du har noen spørs-
mål på telefon 92 99 88 18. 

Velkommen!

Datoene for i høst er:
Tirsdag  6. september

Tirsdag 27. september

Tirsdag 18. oktober

Tirsdag  8.november

Tirsdag 29 november
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I Bragernes har vi hatt 3 flotte konfirmasjonsguds-
tjenester, der vi har takket av de konfirmantene vi har 
fått følge gjennom året. Med fylte kirker og vakker 
musikk har ungdommene knelt ved alteret og blitt bedt 
for. Konfirmasjonen som i generasjoner har løftet frem 
den enkelte konfirmant med bønn om Guds velsignelse 
på livsveien videre. Tusen takk for det du som konfir-
mant har gitt oss i fellesskapet vårt. Vi håper Brager-
nes kirke alltid er et hjem du vil komme tilbake til!

I løpet av sommeren forbereder vi oss til å ta imot nye 
konfirmanter. I år skal vi på leir til idylliske Uvdal, der 
vi skal bo en hel uke sammen. Det vil bli lek og aktivi-
teter, undervisning og challenges. Sammen vil vi un-
dre oss over livet, over Gud, om tvil og tro - og over de 
kristne mysteriene som dåp og nattverd gir.

Kanskje kjenner du en 9-klassing som tenker 
på å være konfirmant hos oss? Vi har et stort 
konfirmantarbeid og gleder oss til å bli kjent med de 
nye konfirmantene i Bragernes menighet.

Å konfirmere betyr å bekrefte. I kirken er det Gud som 
bekrefter den enkelte og lyser sin velsignelse over 
konfirmanten. Vi håper og ber om at konfirmasjonen 
blir en god dag de kan glede seg over og bære med seg 
gjennom livet!

Konfirmasjonstid! 

Samtale/bibelgruppe 



Barn, unge og trosopplæring
Flott lys våken samling for 
11-og 12-åringer.
10 barn og 6 ungdomsle-
dere deltok på Lys vå-
ken samling i mars. Et 
innholdsrikt døgn med 
aktivitetsløype, guds-
tjenesteverksted, pizza, 
glowsticks, lek, bålpanne 
og salmesang. Så ble det 
overnatting i den vakre kir-
ken vår under innendørs 
stjernehimmel. Søndag var 
deltagerne med å feire familiemessen.

Fasteaksjon 2022
Konfirmantene i Bragernes samlet inn over 23.000 
kr til årets fasteaksjon «Håp i en dråpe vann.» Dette 
er med på å sikre 94 personer tilgang til rent vann. 
På landsbasis ble det samlet inn 30.900.000,- kr til 
 Kirkens nødhjelps viktige arbeid. Vi er stolte av våre 
konfirmanters bidrag. 

Agentleir på Solsetra
2-4 klassinger kan bli med på leir 25-26 juni! Det blir: 
bading, lek, ballspill og underholdningskveld. I tillegg 
blir det agentmysterier som skal løses, bibeltimer, ak-
tivitetsløype, misjonstime og misjonstivoli. Påmelding 
til sv455@kirken.no

Trosopplærings kalenderen
25-26. juni - Agentleir på Solsetra.
08-14. august – Konfirmantleir.
25. september – Høsttakkefest og utdeling av 4-års og 
6-års bok.
14.september oppstart MILK

MILK
Vi starter opp nytt lederkurs for 15-16 
åringer 14.september. Kurset består av 
ledertrening i grupper, praksisoppgave 
og tur. Ta kontakt med Sol Vråle for mer 
informasjon og påmelding. 

Faste samlinger
Babysang. Hver torsdag kl 11:00 og 12:00 møtes vi på 
menighetshuset. Samlingen inneholder sang, musikk 
og rytmer. Matpakke lunsj fra 11:30. Vi føler skoleruta. 
Oppstart i slutten av august.

Knøtteklubb. Hver torsdag fra kl 11:00-13:00 møtes 
vi på menighetshuset. Passer for barn 1-4 år med en 
voksen. Samlingen inneholder sang, musikk og fri lek. 
Ta med matpakke. Vi føler skoleruta. Oppstart i slutten 
av august.

Kor
Bragernes kirke har et stort kormiljø, men det er alltid 
plass til flere medlemmer. Ansvarlig er Jørn og Beate 
Fevang. Se oversikt på neste side. 

Vi søker nye søndagsskole ledere!
Søndag er gudstjeneste dag! Under gudstjenesten går 
søndagsskolen til kapellet til en samling for barna. Vi 
hører en bibelfortelling, tegner, leker og prater. Vi sø-
ker flere søndagsskole lærere som kunne tenke seg å 
lede disse samlingene. 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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Hva har skjedd siden sist …

Bragernes kirkes solistensemble og orkester fremførte 
Brahms Ein deutsches Requiem under Halvorsenfestivalen.

Dåpsliturgi med kapellan 
Margrete og ministrant.

Familiemesse på påskeoktaven, 
der Minores fremførte syngespillet 
Skapelsen.

Før familiemesse.

Påskenatt. Fremføring av Pergolesis Stabat Mater.

Endelig kunne korene ha vårkonsert med 
urfremføring av hele Te Deum Laudamus av Jørn 
Fevang. Konfirmasjon 2022.

Langfredag. Pasjonsgudstjeneste langfredag.

Dåp.



Påskedag.

Grilling utenfor kirken under Lys Våken.

Innsettelse av prost Øystein Magelssen.

Maria budskapsdag med 
jentekoret.

Tårnagenter på beøk i tårnet.

 God medhjelper på kjøkkenet.

Ny prost Øystein Magelssen sammen 
med biskop Jan Otto Myrseth.

Ukrainas flagg i tårnet - i solidaritet 
med det ukrainske folk.

Aspirantene fremførte syngespillet Mannen i treet.

Tidligere prost Kjell Ivar Berger som vikar. Misjonskveld.



Juni
Onsdag 1. juni
08.30 Morgenbønn

Torsdag 2. juni
12.00 Middagsbønn

Søndag 5. juni Pinsedag
11.00 Høytidsmesse. Dåp. Kapellan 
Margrete S. Johansen, kantor Anders 
Eidsten Dahl og Jørn Fevang, kirke-
tjener Morten L. Strand, Bragernes 
kantori. Takkoffer til Det Norske 
Misjonsselskap. 
14.00 Fellesmiddag i menighetshuset. 
Velkommen til fellesskap med god 
mat og hyggelig stemning for alle ge-
nerasjoner. Kr. 50 pr. person og maks. 
kr. 150 pr. familie. Påmelding: SMS til 
92998818 innen fredag 3. juni

Mandag 6. juni 2. pinsedag
12.00 Gudstjeneste i sportskapellet på 
Tverken.

Tirsdag 7. juni
12.00 Hverdagsmesse.

Onsdag 8. juni
08.30 Morgenbønn
09.00-17.00 Dagstur til Ås Landbruk-
suniversitet (NMBU).  
Pris kr. 700. Prisen inkluderer reise, 
servering (lunsj, middag, kake, kaffe/
te), vitenshow, utstilling og omvisning 
med guide. Bindende påmelding innen 
30.mai 2022 til diakon Edel Gervin 
på eg538@kirken.no eller 90993785. 
 Begrenset antall plasser.

Torsdag 9. juni
12.00 Middagsbønn
18.30 Sommerkonsert med Bragernes 
kirkes jentekor. Fri entré.

Søndag 12. juni Treenighetssøndag 
Skaperverkets dag
11.00 Høymesse i kirkeparken. Dåp. 
Markering av Skaperverkets dag. Øren 
Skolekorps deltar. Sokneprest Per 
Erik K. Brodal, kantor Jørn Fevang, 
diakon Edel Gervin og kirketjener Elsa 
 Thingelstad. Takkoffer til Framtiden 
i våre hender. Hvis det regner flyttes 
messen inn i kirken.
12.00 VÅR DAG i Kirkeparken. I anled-
ning Frivillighetens år feirer vi «Vår 
Dag». Det blir fest for små og store, 
servering, korpsmusikk, aktiviteter og 
feiring av frivilligheten. Åpent for alle.

Tirsdag 14. juni
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 15. juni
08.30 Morgenbønn

Torsdag 16. juni
12.00 Middagsbønn
20.00 Sommerkonsert med Bragernes 
kirkes ungdomskor. Fri entré.

Søndag 19. juni 2. søndag i Treenighet
11.00 Familiemesse. Dåp. Kapellan 
Margrete S. Johansen, kantor  Anders 
Eidsten Dahl og kirketjener Elsa 
 Thingelstad. Takkoffer til Kristent 
 Interkulturelt Arbeid (KIA).

Tirsdag 21. juni
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 22. juni
08.30 Morgenbønn
21.00 Sommerkonsert. Sofia Nesje 
Enger, sopran, Sunniva Fevang, mezzo-
sopran, Sakarias Fredriksen Tranvåg, 
baryton, Rasmus Hella Mikkelsen, 
fiolin, Oskar Abel Valand Halvorsen, 
piano. Fri entré.

Torsdag 23. juni
12.00 Middagsbønn

Søndag 26. juni 3. søndag i Treenighet
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Per 
Erik K. Brodal, kantor Jørn Fevang og 
kirketjener Elsa Thingelstad. Takkoffer 
til Bragernes menighet. 

Tirsdag 28. juni
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 29. juni
08.30 Morgenbønn
21.00 Sommerkonsert. Colin Andrews, 
orgelsolist fra England. Fri entré.

Torsdag 30. juni
12.00 Middagsbønn

Juli
Søndag 3. juli 4. søndag i Treenighet
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Per 
Erik K. Brodal, kantor Beate Strømme 
Fevang og kirketjenervikar. Takkoffer til 
sportskapellet på Tverken.

Tirsdag 5. juli
12.00 Hverdagsmesse.

AKTIVITETSKALENDER
Juni – august 2022

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

Det er åpent for å melde dåp i de aller fleste av våre høymesser og familiemesser. Du kan få mer informasjon 
eller melde dåp på www.bragerneskirke.no eller tlf. 32 89 91 00.

Det kan bli endringer i programmet. 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.

 



Onsdag 6. juli
08.30 Morgenbønn
21.00 Sommerkonsert. Anastasiya 
Bazhenova, klaver, domkantor Espen 
Melbø, orgel. Fri entré.

Torsdag 7. juli 
12.00 Middagsbønn

Søndag 10. juli 5. søndag i Treenighet
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Per 
Erik K. Brodal, kantorvikar  Milkica 
Radovanovic og kirke tjener Elsa 
 Thingelstad. Takkoffer til Bragernes 
menighet.

Tirsdag 12. juli
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 13. juli
08.30 Morgenbønn
21.00 Sommerkonsert. Eivind Holmboe 
Leifsen, saksofon, Maren Sofie Nyland 
Johansen, akkordeon. Fri entré.

Torsdag 14. juli
12.00 Hverdagsmesse

Søndag 17. juli Aposteldagen 6. 
 søndag i Treenighet
11.00 Høymesse. Dåp. Prest Kjell Ivar 
Berger,  kantorvikar Milkica Radovanovic, 
kirketjener Morten L. Strand. Takkoffer 
til Kristent arbeid blant blinde.

Tirsdag 19. juli
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 20. juli
08.30 Morgenbønn
21.00 Sommerkonsert «Orgelhilsener 
fra Wien». Kaharina Hieke, orgel, Peter 
Styrman, fløyte. Fri entré.  

Torsdag 21. juli
12.00 Middagsbønn

Søndag 24. juli 7. søndag i Treenighet
11.00 Familiemesse. Dåp. Kapellan 
Margrete S. Johansen, kantorvikar 
Fredrik Olsen, kirketjener. Takkoffer til 
Bragernes menighet.

Tirsdag 26. juli
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 27. april
08.30 Morgenbønn
21.00 Sommerkonsert. Hallvard Holm 
Høgemo, fiolin, Jon Martin Høie, orgel 
og klaver. Fri entré.

Torsdag 28. juli
12.00 Middagsbønn

Søndag 31. juli Olsok
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan 
 Margrete S. Johansen, kantor Jon 
 Martin Høie, solist Ingeborg Skarre 
Stensland, kirketjener Morten L Strand. 
Takkoffer til Institutt for Sjelesorg.
18.00 Orgelkonsert ved konsertorganist 
Loreto Aramendi. Fri entré.

August
Tirsdag 2. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 3. august
08.30 Morgenbønn
21.00 Sommerkonsert. Christian 
 Grøvlen, klaver. Fri entré.

Torsdag 4. august
12.00 Middagsbønn

Søndag 7. august 9. søndag i 
 Treenighet
11.00 Høymesse. Dåp. Prostiprest 
 Berit Basmo Kvidaland kantor Anders 
 Eidsten Dahl, Det Unge VokalEnsemble 
fra København. Takkoffer til Bragernes 
menighet.
15.00 Konsert med Det Unge 
 VokalEnsemble fra København.  
Fri entré.

Tirsdag 9. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 10. august
08.30 Morgenbønn
21.00 Sommerkonsert. Anne  Stine 
Dahl, cello, Julia Gusek, sopran, 
 Anders Eidsten Dahl, orgel og klaver. 
Fri entré.

Torsdag 11. august
12.00 Middagsbønn.

Søndag 14. august 10. søndag i 
 Treenighet  
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Per 
Erik K. Brodal, kantor Beate Strømme 
Fevang, kirketjenervikar. Takkoffer til 
livsvernorganisasjonen «Menneske-
verd».

Tirsdag 16. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 17. august 
08.30 Morgenbønn

Torsdag 18. august 
12.00 Middagsbønn

Søndag 21. august 11. søndag i 
 Treenighet
11.00 Høymesse med presentasjon av 
konfirmanter. Dåp. Kapellan  Margrete 
S. Johansen, kateket Sol T. Vråle, 
 kantor Beate Strømme Fevang og Jørn 
Fevang, kirketjener Elsa Thingelstad. 
Takkoffer til menighetens konfir-
mantarbeid.

Tirsdag 23. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 24. august
08.30 Morgenbønn

Torsdag 25. august
12.00 Middagsbønn

Søndag 28. august 12. søndag i 
 Treenighet
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Per 
Erik K. Brodal, kantor Jon Martin Høie 
og kirketjener Morten L. Strand. Takk-
offer til menighetens misjonsprosjekt.

Tirsdag 30. august
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 31. august
08.30 Morgenbønn

9
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Etter to runder med påske preget av pandemi og 
strømmede gudstjenester på nett kunne vi i år endelig 
feire skikkelig igjen – med masse folk i kirken. Vi var 
flere som var spent på om det var mange som hadde 
fått andre vaner enn å delta på gudstjenester i den stil-
le uke og påsken etter disse to annerledesårene, men 
det viste seg å ikke være tilfellet.

Den stille uke ble innledet med palmeprosesjon 
sammen med St. Laurentius katolske menighet på pal-
mesøndag. Mange deltok på prosesjonen som gikk fra 
Bragernes kirke, ned til torget og tilbake til Bragernes 
kirke. Deretter var det høymesser i hver av de to kir-
kene. I Bragernes kirke ble også tre barn døpt denne 
søndagen. 

I dagene som fulgte var det hverdagsmesse, stille 
kveld med kveldsmesse og konserten Tenebrae – Natt 
til skjærtorsdag. Deretter fulgte skjærtorsdagsmesse 
på kvelden, der messen avsluttes med at alteret dek-
kes av og lysene i kirken slukkes. Denne messen innle-
der Triduum – de tre hellige dagene, som egentlig er en 
lang gudstjeneste fra skjærtorsdag til påskenatt. 

Langfredag begynte 
med felleskirkelig 
korsvandring fra 
Strømsø kirke, der 
mennesker fra flere 
av kirkesamfunnene 
i Drammen deltok. 
Sammen bar vi kor-
set gjennom byen, 
over torget og opp 
til Bragernes kir-
kegård. Underveis 
stoppet vi opp ved 

sentrale steder og institusjoner i byen, der det ble lest 
fra lidelseshistorien og bedt for utsatte mennesker i 

verden og i byen vår. Underveis ble det sunget salmer 
og sanger fra de ulike kirkenes tradisjoner. Kl. 15 var 
det pasjonsgudstjeneste der lidelseshistorien ble lest 
og solistensemblet sang blant annet Improperia Salva-
toris Nostri (Herrens bebreidelser) av Trond Kverno. 
Bare et enkelt krusifiks og fem røde roser – et for hvert 
av Jesu sår – sto fremme i kirken. På kvelden var det 
konsert med fremføring av Pergolesis Stabat Mater, der 
vi føres inn i Maria, Jesu mors lidelser der hun står un-
der korset. Ekstra sterkt var det å markere langfredag 
i år – samtidig med at krigens grusomheter rammet 
folket i Ukraina.

Påskeaften var det både Påskeegget på menighets-
huset, der flere var samlet for hyggelig fellesskap, 
mat og et fint program, og Orgelhalvtime i kirken. På 
kvelden feiret vi påskenattsmesse. Påskeilden ble gjort 
opp og velsignet utenfor kirken, før påskelyset ble tent 
og ført inn i den mørke kirken, der menigheten fikk 
tent sine lys. Slik ble kirken stadig mer opplyst og ty-
deliggjorde overgangen fra mørke til lys og død til liv. 
Påskelovsangen ble sunget, evangeliet om oppstandel-
sen lest, alteret ble dekket og påskehilsenen runget i 
rommet: Kristus er oppstanden! Ja, han er sannelig opp-
standen! Flere barn og voksne fra korene våre deltok i 
forsangergruppen. Ekstra gledelig var det at mange – 
både barn og voksne – kom til kirken denne kvelden.

Påskedag ble feiret med høytidsmesse og alt som hø-
rer til: Kantoriet deltok med sang, mange ansatte og 
frivillige medvirket, barn var med som ministranter, 
de gode påskesalmene ble sunget og vi fikk fortsette 
feiringen og gleden over livet og kjærligheten som er 
sterkere enn døden. Også denne dagen var mange i 
alle aldre med på feiringen. 

2. påskedag fortsatte feiringen med høymesse, der 
blant annet tre små ble døpt og vi sang flere av påske-
salmene våre. Den 8 dager lange påskefesten ble 

Endelig kunne vi feire påske skikkelig igjen!
– en liten rapport fra Den stille uke og påsken 2022



avsluttet på påskeoktaven med familiemesse, der det 
myldret av små og store. Bragernes kirkes Minores (5- 
og 6-åringer) fremførte syngespillet Skapelsen, og det 
var både fugler, snegler, bjørner og harer på tur i midt-
gangen denne søndagen. Tre små ble også døpt denne 
søndagen og konfirmanter medvirket som ministran-
ter. I forkant av familiemessen var treåringer samlet i 
kapellet til krøllesamling og frokost, før de var med på 
familiemessen.

I tillegg til alt dette har kirken stått åpen store deler 
av Den stille uke og påsken, slik at alle som ønsket det 
kunne komme inn for å søke ro, tenne et lys ellet snak-
ke med et medmenneske.

Det har virkelig vært gledelig å se at kirken ble fylt av 
små og store i den stille uke og påsken. Ekstra fint var 
det å se at flere ukrainske familier som nå er kommet 
til Drammen deltok i flere av gudstjenestene. 

Etter årets stille uke og påskefeiring fylles jeg av stor 
takknemlighet over å få være en del av Kirken akkurat 
her på dette stedet sammen med alle dere. Og en dyp 
takknemlighet over at vi får leve i lyset fra Jesu opp-
standelse og har et håp og en tro på kjærligheten som 
er sterkere enn døden, på Gud som alltid kjemper for 
rettferdigheten og for livet.

Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin 
rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp 
ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde! (1. Pet. 1, 3)

Per Erik K. Brodal
sokneprest

Bragernes Kirke er en både vakker, monumental og 
historisk bygning som rommer stor aktivitet og mye liv.

I et snart 151 år gammelt hus, som er såpass mye i 
bruk,  er det nok ikke overaskende at det også er et 
betydelig behov for vedlikehold og oppgraderinger.

For mer enn et tiår tilbake ble det gjort større arbeider 
på utsiden av kirken. Blant annet ble det gjort et bety-
delig arbeid med å reparere vannlekkasjer flere steder 
på kirketaket.  

I årene etter dette er det gjort flere mindre ting innven-
dig i kirken. Dette inkluderer både oppussing av byg-
ningens faste interiør, slik som gulv, kirkebenker og 
deler av korpartiet, utført i fjor vinter. Men også viktige 
deler av inventaret har fått nødvendig restaurering, slik 
som maleriet i altertavlen  i 2016.

Det er et stadig behov for å utbedre slitasje fra både 
hyppig bruk og tidens tann. Et område i kirkebygget 
som har spesielt kritisk behov for utbedring, er mur-
veggene i ganger og mindre rom som er tilstøtende 
kirkens hovedrom.

Dette er deler av bygningen som de fleste brukere av 
kirken ser lite til, men ansatte og frivillige og besøken-
de som har vært mye i disse områdene av kirkebygget 
har nok merket seg et skrikende behov for både male- 
og murerarbeid.

Både alderen på byggematerialer og mange år med 
vannskader, fra lekkasjer i taket, bidratt til at murpus-
sen i lang tid har falt rett av veggene!

I løpet av de siste må-
nedene er dette nå 
blitt utbedret. Gammel 
puss er møysommelig 
banket bort og veg-
gene strippet ned til 
teglstein og mørtel. 
Gammel og løs mør-
tel er forsterket med 
moderne bindemidler 
og et nytt og friskt lag 
med murpuss er lagt 
utenpå.

I skrivende stund ven-
ter vi på at siste hånd 
skal legges på arbeidet 
og at veggene skal få 
nye lag med maling. 
Det er Drammen Kir-
kelige Fellesråd sine 
egne, dyktige fagarbei-
dere som utfører vedli-
keholdsarbeidene. Dis-
se har nok av oppgaver 
å ta fatt på, både i Bragernes Kirke og i alle de andre 
kirkebyggene, av ulik alder, i nye Drammen.

Samtidig jobbes det med  å planlegge fullføring av in-
stallasjon av sprinkelanlegg i Bragernes Kirke. Dette 
er en etterlengtet og meget viktig utbedring for brann-
sikkerheten i kirkebygget vårt.
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Vedlikehold og oppussing av kirkebygget

Gangen bak kirkens sakristi har 
vært gjenstand for store endringer 
gjennom tidende. Ved nedpussing av 
muren på veggene kom interessante 
detaljer til syne. Her ser man litt av 
hvelvingen i det som sannsynligvis har 
vært et vindu i den opprinnelige ytter-
veggen. Bak denne veggen er det i dag 
toalettrom og prestesakristi, påbygget 
på 1970- tallet. FOTO: Morten L Strand



På vår vandring gjennom byens gater, begynner vi 
denne gangen der vi sluttet sist; i Arups gate der 
Claus Trondsens stiftelse ligger

Arups gate begynner ved østsiden av Bragernes .  
kirke og fortsetter til den kommer til Erik Børre-
sens gate. Det er en gate der det hovedsakelig fin-
nes lave trehus – mange med flere leiligheter. Det 
finnes også noen eneboliger og et par romslige 
villaer.  Butikker finnes det ikke, men det er ikke 
lang vei til byens sentrum. 

Gaten fikk sitt navn i 1892 etter Jens Lauritz Arup 
(1793-1894. Arup var født i Kristiansand, og kom 
i 1825 til Drammen som residerende kapellan i 
Strømsø og adjunkt ved byens lærde skole. Fra 
1832 til 1845 var han sokneprest i Bragernes. 
Tre ganger i årene 1836-1845 representerte han 
Drammen på Stortinget. 

Arup var opptatt av religionsfrihet og han var en 
hovedtalsmann for at konventikkelplakaten skulle 
oppheves. Denne loven forbød andre enn prester å 
forkynne, og var årsaken til Hans Nielsen Hauges 
mange og lange fengeslesopphold, Konventikkel-
plakaten ble opphevet i 1842. Arup var også en iv-
rig talmann for at grunnloven skulle endres slik at 
jøder fikk adgang til riket.

I 1846 ble Arup utnevnt til biskop i Kristiania, og  
dette embetet hadde han fram til sin død. Det var 
han som i 1860 kronte Karls XV til Norgrs konge i 
Nidarosdomen.

GatelanGs …
En artikkelserie om gatene i bydelen vår  
og om menneskene som har gitt  navn til dem. 

Av Berit Barre
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Vi har nå noen få ledige leiligheter i Albumsgate 8, Drammen. 
Gunstig husleie.
Ønsker oss flere søkere som er interessert i å sette seg på vente-
liste for Albumgården.
For mer informasjon og søknadsskjema, kontakt driftssjef Knut 
Espen Riis, e-post kr572@kirken.no eller koordinator Bjørg Juriks, 
e-post bj353@kirken.no.

Er du 60 år + og på jakt etter en lettstelt og sentral leilighet i Drammen sentrum?



KORENE STARTER OPP IGJEN I AUGUST

I mai og juni er korene på turer. Deretter er det som-
merferie, men når ferien er slutt er det koroppstart 
med brask og bram! 

Alle korene tar imot nye medlemmer. 

Korene starter opp igjen på sine
faste ukedager: 

Onsdager for gutte-
aspiranter, guttekor og 
kantori med start 18. august 
og minores med start 7. sep-
tember

Torsdager for jenteaspiranter, 
jentekor og ungdomskor med 
start 19. august. 

ENDELIG KORTURER IGJEN ETTER PANDEMIEN

For korene i Bragernes er de årlige turene høydepunkter. 
Forrige gang det var mulig med turer, var i 2019. I år er det 
endelig mulig med turer igjen, og det gleder vi oss veldig til. 

Korene våre er godt i gang igjen etter pandemien, og det 
gleder vi oss over. 

Jentaspirantkoret og gutteaspirantkoret har felles tur søn-
dag 22. mai med sang i Snarøya kirke i Bærum og deretter 
lek og moro på Tusenfryd. 

Jentekoret reiser til Kristiansand 10. – 12. juni der de bla 
skal synge i domkirken. 

Guttekoret reiser til Oslo 18. – 19. juni. Guttene skal bo på 
Haraldsheim, synge høymesse i Oslo domkirke og evensong 
i St Edmunds. Det blir besøk på teknisk museum etc. 

Ungdomskoret skal på sørlandsturne 17. – 19. juni. Koret 
skal synge i kirkene i Risør og Arendal samt i Kristiansand 
domkirke. 

Siden 1. søndag i advent i 2016 har Bragernes Belèn, en 
julekrybbe etter spansk tradisjon, vært et fast innslag i 
Drammen i adventstiden.

En belen består av forseggjorte figurer av mennesker, byg-
ninger og natur som sammen illustrerer scener fra Jule-
evangeliet og andre bibelfortellinger.

I Spania og Sør- Europa er blir disse ofte satt opp i tiden 
frem mot jul og finnes under åpen himmel foran kirkebygg 
og på torg og offentlige plasser.

I norsk og drammensk vinterklima plasserer vi det hele un-
der et spesialbygget overbygg. Det hele som settes opp til 
begynnelsen av advent, utendørs på området foran Brager-
nes Kirke.

Det ligger en stor arbeidsinnsats bak å få satt overbygg og 
figurer opp til advent og ta det hele ned i Februar. En større 
gruppe mennesker bidrar frivillig med sin arbeidsinnsats, 
fagkunnskap og ressurser for å få dette til hvert år.

Vi ønsker at julekrybben 
kan glede folk i Drammen 
i advents- og juletiden i 
,amge år fremover. Sam-
tidig er det flere utfor-
dringer foran oss i dette 
arbeidet.  Årene i norsk 
klima har også bidratt til 
at mange av figurene har 
begynt å få behov for ved-
likehold.

Redusert kontakt over 
landegrensene under 
pandemien har de siste 
årene gjort at praktisk 
bistand fra den spanske 
leverandøren av firgurene 
ikke har vært mulig.

Under uværet Gyda som rammet Drammensområdet i midt-
en av januar i år ble både figurer og deler av overbygget 
utsatt for ødeleggelser og det trengs nå både arbeidsinnsats 
og penger for å få utbedret disse.

Vi har behov for flere frivillige både til å hjelpe til med å få 
julekrybben på plass og å ta den ned samt vedlikeholde figu-
rer og overbygg når dette ikke står oppe. Økonomiske bidrag 
og gaver er også avgjørende og mottas med stor takknem-
lighet.

Om du ønsker å bidra økonomisk kan gaver gis til menig-
hetens konto 2220 14 83690 merket «Julekrybbe» eller på 
Vipps 637426

Om du ønsker å bidra praktisk kan du kontakt oss på   
e-post ms895@kirken.no, via våre sider på sosiale medier 
eller menighetskontoret (kontaktinfo bak i bladet)

Bragernes julekrybbe

Etter uværet Gyda sine herjinger  
14. januar 2022. Foto: Bragernes 
 Menighet

Julekrybben etter åpningen 1. desember 2021.  
Foto: Bragernes Menighet 13



BLÅRESEPTVARER
inkontinens, stomi,  
ernæring, kateter

Gratis hjemkjøring!

Tlf: 32 80 80 80 • Rosenkranzgata 11, Drammen

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

Optika AS
Engene 16, 3015 Drammen

SYNSPRØVE – TIMEAVTALE
TLF.: 32 27 78 00

Briller - Kontaktlinser - Synsprøver

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

Støtt våre annonsører - de støtter oss

Psykolog

Aase Prøitz
ENKELTPERSONER, PAR OG FAMILIER

Hauges gate 24, 3019 Drammen
Mobil: 91 33 61 91
www.psykologproitz.no

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!

Vi skal være best i Norge på 
utvikling, planlegging og gjennomføring

av eiendoms- og byggeprosjekter.

www.vedal.no
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Nedre Storgt. 13, 3015 Drammen
Tlf.: 32 83 23 57



Menighetsstaben

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

Kantor 
ANDERS E. DAHL
ad562@kirken.no
mobil: 97 65 47 72

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

Kirketjener 
ELSA THINGELSTAD
et578@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

Frivillig 
kontormedarbeider
HANNA MOEN
hm855@kirken.no

Frivillig 
kontormedarbeider
ANNY GETZ
ag362@kirken.no

Frivillig 
kontormedarbeider
VIBEKE MEYER 
SCHJELDERUP
vs749@kirken.no

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

Kantor 
JON MARTIN HØIE 
jh289@kirken.no 
mobil: 450 37 906

Kapellan 
MARGRETE SCHMIDT 
JOHANSEN
mj296@kirken.no
tlf. arbeid 32 98 91 83

Kirketjener
Morten Løberg Strand
ms895@kirken.no
tlf. arbeid 32 98 91 88

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

Bragernes menighet:
Menighetskontoret er er vanligvis betjent 
mandag til torsdag kl 10.00 – 13.00

Kirkegaten 7, 3016 Drammen.
Tlf. 32 98 91 80

KIRKEPOSTEN utgis av Bragernes menighet 
Redaksjon: Tina Fagerhus Brodal, Hanna Moen 
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

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

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

Sentralbord: 32 98 91 00 
åpent hverdager kl. 09.00-15.00.

ANDRE AKTIVITETER
I tillegg til høymesser, konserter og andre åpne 

arrangementer er det en rekke tilbud som er tilpasset 
spesielle aldersgrupper og interesser.

Babysang: Hver torsdag kl. 11.00 og 12.00 i menighetshuset, unntatt i 
skolens ferier. Kontaktperson: Diakon Edel Gervin 

Knøtteklubben: Hver torsdag kl. 11.00-13.00, unntatt i skolens ferier.
 Kontaktperson: Kateket Sol Trogstad Vråle 

Guttekorets aspiranter: For gutter i 2.og 3. klasse 
Onsdag 17.00 – 17.45 

Kontaktperson: Jørn Fevang

Guttekoret: Fra 4. klasse og oppover 
Onsdag 17.30 – 18.50 

Kontaktperson: Jørn Fevang

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

Følg oss på Instagram og Facebook 



Møt Signe - Frivillig i Bragernes menighet
Signe Abrahamsen har vært 
frivillig i menigheten vår i over 
30 år og er et kjent og kjært 
ansikt for mange!

«Jeg flyttet til Drammen i 1991 
– og ble værende. Da det kom 
forespørsel om å stille som 
kandidat til Menighetsråd, 
følte jeg at jeg burde takke ja – 
og ble valgt inn.»

Dette ble starten på Signes 
lange og varierte rolle som 
frivillig i Bragernes. Hun satt 4 
år i menighetsrådet og syntes 
dette var interessant.

Hun har også hjulpet til med 
Søndagsskolen i over 20 år.  
«Vi var en fin gruppe, og for-
delte søndagene og oppgavene 
mellom oss. Blant annet var 
Helen Bjørnøy og Margunn 
Sandal med i denne «gjen-
gen».

Når Åpen kirke startet opp i 
2014-2015 under ledelse av 
Kristin Økseter, så Signe en 
annonse i Kirkeposten, hvor 
det ble søkt etter kirkeverter.  
Hun var da nylig blitt pensjo-
nert fra bibliotekar-jobben 
etter 40 års tjeneste, og var på leting etter 
noen annet «nyttig» i pensjonsisttilværelsen. 
«Kirkevert-rollen bør kanskje være noe for 
meg» tenkte Signe, og meldte seg til tjeneste. 
Nå stiller hun opp for Åpen kirke på faste uke-
dager, itillegg til at hun er gudstjenestevert på 
søndager, samt stepper inn på ekstra-vakter i 
Åpen kirke ved behov.

«Hjemme er det veldig vanskelig å sitte stille 
og bare i ro – det er alltid ett eller annet som 
må gjøres.  Men når jeg kommer på jobb som 
vert i Åpen kirke, da er det deilig å komme inn i 

kirkerommet og føle den gode 
roen og stillheten som er i 
rommet». 

«Samfunnet rundt oss i dag er 
for opptatt av det materielle, 
mens kirken står for noe helt 
annet.  Her er dørene åpne og 
man kan man få dekket et helt 
andre behov som ikke er ma-
terielle», legger hun til. «Still-
het og ro er et knapphetsgode  
i dagens samfunn».

Som dere sikkert har skjønt, 
liker Signe å være engasjert – 
«Tilhørighet i lokalmiljøet er 
viktig for meg!»  Det føler hun 
blir oppfylt gjennom rollen 
som frivillig. Hun nevner det 
årlige Adventsmarkedet som 
et eksempel «Her samles flere 
forskjellige generasjoner – det 
er både artig og hyggelig!» Her 
må vi skynde oss å legge til at 
Signe alltid har deilig hjem-
melaget bringebærsyltetøy og 
sylteagurker til salgs – og dis-
se blir fort revet vekk!

På vegne av alle i Bragernes 
må vi bare får lov til å takke og 
bukke for innsatsen som  Signe 
– og alle de andre frivillige i 

menigheten bidrar med! 
Uten frivilligheten er det svært mange av ak-
tivitetene som tilbys, som ville være umulige 
gjennomføre.

Derfor sier vi Hipp hurra for Signe som bidrar 
med så mye – og stor takk til henne fra oss 
alle!

PS Har du lyst til å bidra som frivillig? Ta kontakt 
med diakon Edel Gervin, e-post eg538@kirken.
no eller koordinator Bjørg Juriks, e-post bj353@
kirken.no

Signe på vei inn i kirken.


