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Velkommen til en innholdsrik 
høst i Bragernes kirke



Brobygging
Det har i lengre tid vært planlagt å bygge 
ny bybro i Drammen. Og etter en god del 
frem og tilbake er arbeidet omsider i gang. 
Denne lille betraktningen er ikke et inn-
legg i debatten rundt ny bybro.

I skrivende stund er mye av den gamle by-
broen revet. Det står bare noen elementer igjen. 
Armeringsjernet er fremme i dagen og asfalt og muer 
er smuldret til grus og biter. Det er ikke helt ulikt 
bilder som kommer til oss gjennom media fra ulike 
krigssoner, men heldigvis er det fredelige årsaker til 
det vi kan se hos oss.

Drammen er kjent for sine mange broer, som binder 
de to sidene av elva sammen. De er viktige forbindel-
seslinjer. Og et godt bilde på de mange broer – i over-
ført betydning – som er bygget i byen vår. Drammen og 
omegn tros- og livssynsforum (DOTL) er et av mange 
eksempler på dette. Broene mellom kirken og lokal-
miljøet en annen. 

Både de fysiske, men ikke minst de andre typene broer 
som bygges er viktige. Ja, livsviktige. Dialog, det å mø-
tes og bli kjent, er viktig for å skape forståelse og re-
spekt. Vi trenger ikke alltid bli enig. Uenighet kan være 
sunt. Men ved å bygge broer, dialog og møteplasser 
blir vi kjent med menneskene bak meningene. Og jeg 
tror dette gjør noe med respekten vi har for hverandre 
og tonen vi har når vi snakker med hverandre.

Dessverre er bildet på bybroen som rives altfor ofte et 
dekkende bilde for hvordan mange debatter og forhold 
mellom ulike grupperinger i samfunnet går for seg. 
Når det blir viktigere å rope ut sine egne meninger og 

fordommer enn å få til en samtale og faktisk også 
lytte til hva den andre sier, river vi ned broer i 

stedet for å bygge dem. Da skaper vi skiller 
mellom «oss og den andre» heller enn å se 
hva som forener oss. 

Heldigvis er det, som jeg allerede har 
nevnt, mange eksempler på det motsatte 

også. Eksempler på brobygging og dialog 
som skaper forståelse, kjennskap og respekt, 

ja, kanskje til og med nye vennskap. Dette trenger vi 
mer av. 

Jesus var en som virkelig bygget broer. Gjennom sin 
fødsel, liv, død og oppstandelse bygget han bro over 
gapet mellom mennesker og Gud. Eller sagt med or-
dene til Prøysen: ei bru imilla seg og himmel’n. Jesus 
bygget broer mellom mennesker og mellom enkelt-
mennesker og fellesskapet. Evangeliene er fulle av 
eksempler på dette.

Paulus skriver også om dette i sitt brev til Kolosserne 
(Kol. 1, 19-20): For i ham (Jesus) ville Gud la hele sin 
fylde ta bolig, og ved ham ville Gud forsone alt med seg 
selv, det som er på jorden, og det som er i himmelen, 
da han skapte fred ved hans blod på korset. Og Jesus 
oppfordrer oss gang på gang: Dere skal elske hver-
andre som jeg har elsket dere (Joh. 15, 12).

Gud er en brobygger og han kaller oss som kirke 
og enkeltmennesker til å være det samme. La oss 
sammen bidra til at det bygges flere broer mellom 
mennesker i menigheten, lokalmiljøet og byen vår i 
tiden fremover.

Per Erik K. Brodal 
sokneprest

Til ettertanke



Min salme er

Min favoritt salme er «Deg 
være ære». Hvorfor dette er 
min favoritt samle er fordi 
hele nåden og gudstroen lig-
ger i denne salmen.

Glenn Hole

Deg være ære  

Deg være ære, 
Herre over dødens makt! 
Evig skal døden være 
Kristus underlagt. 

Frykt ikke mere! 
Evig er han med. 
Troens øye ser det: 
Han gir liv og fred. 
Kristi navn er ære, 
seier er hans vei, 
evig skal han regjere, 
aldri frykter jeg. 

Deg være ære, 
Herre over dødens makt! 
Evig skal døden være 
Kristus underlagt. 

Deg være ære,
Herre over dødens makt! 
Evig skal døden være 
Kristus underlagt. 
Lyset fyller haven, 
se, en engel kom, 
åpnet den stengte graven, 
Jesu grav er tom!

Deg være ære, 
Herre over dødens makt! 
Evig skal døden være 
Kristus underlagt. 

Se, Herren lever! 
Salig morgenstund! 
Mørkets makter bever. 
Trygg er troens grunn. 
Jubelropet runger: 
Frelseren er her! 
Pris ham, alle tunger, 
Kristus Herre er! 

 

Stille kveld i kirken   

Kl. 18-19.30: Stillhet, lystenning, bønn og refleksjon. 
Kl. 19.30: Enkel kveldsbønn med nattverd. 

Velkommen! 

1. sept, 11. okt, 8. nov og 29.nov. kl 18—20 

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!

Nr. 197 i Norsk Salmebok 2013
T: Edmond L. Budry 1885

O: Arne Fjelberg 1947
M: G. Fr. Händel 1746 Kontakt diakon Edel Gervin: E-post: eg538@kirken.no

Du kan også ringe Kirkekontoret på tlf. 32 98 91 00  

Hyggelig m
øteplass 

for byens seniorer!

HHjjeerrtteevveennnneerr  
Godt for kroppen - godt for toppen

Velkommen til første treff  mandag 29. august kl. 12.00 – 14.00
Bragernes Menighetshus – Kirkegata 7 – Drammen
Ny og hyggelig møteplass og arena for prat og hyggelig samvær. 
Her kan du stifte nye bekjentskaper. 
Det vil bli ulike tilbud på treffene. Noen ganger vil det bli et kåseri og andre 
ganger et musikkinnslag. Har du noe du kan bidra med så er det supert.
Det blir kaffe og nystekte vafler fra våre fine frivillige som hjelper til.

På følgende datoer: 
Mandag 29. august , mandag 26. september, 
mandag 31. oktober og mandag 28. november

Gratis inngang inkludert bevertning.
Samarbeid med Bragernes menighet
Arrangører Danvik–Fjell frivilligsentral 
og Drammen Frivilligsentral
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Døpte
15.05.2022  Ella Wittbank  

Alexandersson
15.05.2022 Oline Larsen Lima
15.05.2022  Julian Matheo 

Olsen
22.05.2022 Jenny Haugan Hoset
22.05.2022  Mathias Vigre  

Jagland
22.05.2022  Cassandra Børnick- 

Chruickshank
26.05.2022 Maia Jarnang
26.05.2022 William Larsen Gulhaugen
26.05.2022 Alma Lønn Grave
29.05.2022 Aksel Rambjør Stokke
29.05.2022 Filip Rambjør Stokke
29.05.2022 Sander Børsand Rønningen
03.06.2022 Ella Brennesvik Lamer
05.06.2022 Nora Groth Hykkerud
05.06.2022 Lea Røgeberg Berishaj
05.06.2022 Hermine Vadseth Bagstevold
05.06.2022  Elise Rønning Buodd  

(Ranheim kirke)
05.06.2022 Joas Frøhlich Slåtten
12.06.2022 Christian Jøntvedt Petersen 
(Kirkeparken utenfor Bragernes kirke)
12.06.2022 Sophie Hlushakova Borge 
(Kirkeparken utenfor Bragernes kirke)

12.06.2022 Emilie Berg Lundgreen 
(Kirkeparken utenfor Bragernes kirke)
19.06.2022 Noah Alexius Hammerstad
19.06.2022 Alexander Christian Nerhagen
26.06.2022 Louise Kjøsterud
26.06.2022 Sivert Nor Olafsen
03.07.2022 Sandra Olivia Karlstad
10.07.2022 Heidi Euna Lauritzen (Tranby kirke)
31.07.2022 Leander Seierstad Bjørklund
07.08.2022 Mie Eriksen Vadseth
07.08.2022 Simen Olstad Jørgensen
07.08.2022 Emily Hansen Gislerød
14.08.2022 Atena Vedoia van der Meij
14.08.2022 Agnes Netzell Midtskogen
14.08.2022 Melvin Matheson Ellingsen

Vigde
14.05.2022  Aina Sollie Skjørdal og  

Jørn Van Nordsletta
21.05.2022  Pamela Olivia Robinson Myrland og 

Tom Espen Helgerud
28.05.2022  Mona Kristin Rønningen og  

Kjell-Olav Skredderhaug
28.05.2022  Andrea Marti og  

Thomas Dahl-Pedersen
04.06.2022  Tina Marie Nyrud Larsen og  

Tommy Eriksen

10.06.2022  Mathias Emil Brændeland og  
Elin Sofie Sjøstrøm

10.06.2022  Paulina Andrea Ibacache Leiva og 
Esten Nicolai Bjørstad

11.06.2022  Tina Iselin Bogdanoff Knutsen og 
Gard Sæbø

11.06.2022 Charlotte Nyhus og Martin Teien
18.06.2022  Maria Christine Ruud og  

Thomas Rud
18.06.2022  Gry Janita Olsson og  

Peter Aleksander Mogensen Ravn
02.07.2022  Ingrid Helene Grill Fasting-Olsen 

og Arne-Roger Fasting-Olsen
02.07.2022  Tina Irene Granaas og  

Morten Christopher Arentz
08.07.2022  Madelen Andreassen og  

Sondre Ringen
08.07.2022  Camilla Remmen og  

Mats Frenningsmoen
23.07.2022  Ida Stålesen og  

Stian Gulhaugen Hansen
05.08.2022  Jenny Viker Spjøtvold og  

Kasper Vinther Pedersen
06.08.2022  Jahnne Feldt Hansen og  

Berge Christian Ravik

Vi slår et slag for  
energieffektivisering.
Strøm og drivstoff er blitt veldig 
dyrt. Dette gjør livet utfordrende 
for mange. Samtidig kan det gi en 
ekstra motivasjon til å begrense 
forbruket av energi. Kan vi iverk-
sette noen tiltak i hverdagen som 
får ned strømforbruket? Kan vi 
reise kollektivt eller sykle til og fra skole og jobb? Da 
kan vi både hjelpe på privatøkonomien og klimasitu-
asjonen på en gang.

Tenk gjennom hva som trekker strøm i din bolig. Kan 
du etterisolere huset, legge tetningslister, investere 
i varmepumpe eller rett og slett slå av lys og varme 
i rom du ikke bruker? Det finnes både små og store 
grep man kan gjøre, og det finnes hjelp å få dersom 
man synes dette er vanskelig å finne ut av selv.

Viken fylkeskommune tilbyr gratis klima- og ener-
girådgivning til sine innbyggere ut året 2022. Der 

kan du få en energianalyse av boligen 
din på nett, og du kan få rådgivning på 
telefon og e-post.

På nettsiden  
https://drammen.energiportalen.no/ kan 
du søke opp boligen din og få en ener-
gianalyse. Energirådgiverne kan nås på 
post@energiportalen.no eller 466 26 000. 
De kan hjelpe deg med smarte energi-
tiltak for bolig, spørsmål om solceller, 

smart styring, støtteordninger og råd om ladeløs-
ninger for elbil. Det finnes også støtteordninger man 
kan søke på for privathusholdninger, for eksempel 
på Enova.

Drivstoff er også blitt veldig dyrt. Kanskje dette kan 
bli den høsten hvor du for alvor kommer i gang med 
sykling til jobben? Eller kan du ta bussen eller sam-
kjøre med naboen? Jo flere vi er i bilen, jo billigere 
blir turen og vi forurenser ditto mindre.

Lykke til!



Barn, unge og trosopplæring
Agentleir på Solsetra
12 barn var med på agentleir i sommer. Det ble en 
helg med mange aktiviteter og strålende vær. Is, 
bading i Hagatjern, nye vennskap og mange agen-
toppdrag ble løst. Barna har lært om fingeravtrykk, 
punktskrift og misjonsprosjekt på Madagaskar. 

Høsttakkefest
25.september feirer vi 
høsttakkefest i kirken. 
Alle 4- og 6-åringer får: 
«min kirkebok.» Der 
kan du lese fine bibel-
fortellinger og bli kjent 
med Bo og Nora og 
deres opplevelser. Bar-
nekoret er selvfølgelig 
også med på feiringen. 

Høst i hagen
25.september er det 
samling for 7-åringer 
i kirkeparken. Vi skal 
lære om planter, høste 
grønnsaker og snakke 
om hvordan vi kan være 
en jordvenn. Alle barna 
får boken: «Den store 
grønne boka.»

Kirkerottene kommer
5.november er det kir-
kerotteteater i Brager-
nes kirke med et flott 
dukketeater forestilling 
med kirkerottene Vesle 
og Fredo. Passer godt 

for barn mellom 3-6 år. Forestillingen er gratis og 
åpen for alle. 

Trosopplærings kalenderen
25. september – Høsttakkefest og utdeling av 4-års 
og 6-års bok.
25.september – Høst i hagen for 7-åringer
14.september – Oppstart MILK
5.november – Kirkerotteteater 
4.desember – Lysmesse

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. 

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. 

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 bar-
na. Vi hører en bibelfortelling, tegner, leker og pra-
ter. Vi søker 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 …

17. mai utenfor Bragernes Kirke.

Sommerkonsertene

Aspirantene storkoste seg på Tusenfryd etter flott deltakelse på 
gudstjeneste i Snarøya kirke.

Guttekoret på tur til Oslo. Evensong i St. 
Edmund's church.

Godt lesestoff kan aldri bli 
introdusert for tidlig.



Samtale- og bibelgruppa i Bragernes på tur til 
Kragerø.

Ørkenmesse med besøk av 
Trond H. F. Kverno.

Fellesmiddag på menighetshuset.

Kirken på Pride

Vår dag i Frivillighetens år. Friluftsmesse og fest i Kirkeparken.



September
Torsdag 1. september
12.00 Middagsbønn

Søndag 4. september 13. søndag i 
 Treenighet
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan 
 Margrete S. Johansen, kantor Anders 
Eidsten Dahl, kirketjener Elsa Thingel-
stad. Takkoffer til Ung kirkesang.
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 2. september.

Tirsdag 6. september
12.00 Hverdagsmesse.
18.00 Innrøkningsmesse
18.30 Ørkenmesse inspirert av kop-
tisk-ortodoks liturgi. Nattverd, røkelse, 
lys og ikoner. Ansatte og frivillige i Den 
norske kirke

Onsdag 7. september
08.30 Morgenbønn
18.15 Evensong etter anglikansk tradi-
sjon. Bragernes kirkes guttekor, kan-
tor Jørn Fevang, sangpedagog Marija 
 Pavlovic, kantor Jon Martin Høie og 
sokneprest Per Erik K. Brodal.

Torsdag 8. september
12.00 Middagsbønn

Lørdag 10. september
13.00 Orgelhalvtime. Anders Moe 
spiller musikk av J. S. Bach og W. A. 
 Mozart. Fri entré.

Søndag 11. september Vingårds-
søndag
11.00 Høymesse på diakoniens 
dag. Dåp. Korgruppe. Prost Øystein 
 Magelssen, diakon Edel Gervin, kantor 
Beate  Strømme Fevang og kirketje-
ner Morten L. Strand. Takkoffer til 
 Bragernes menighet.

Tirsdag 13. september
12.00 Hverdagsmesse
18.00 – 20.00 Stille kveld
19.30 Kveldsbønn og nattverd

Onsdag 14. september
08.30 Morgenbønn

Torsdag 15. september
12.00 Middagsbønn

Lørdag 17. september
13.00 Orgelhalvtime. Hans Fagius spil-
ler musikk av N. Gade, C. Franck og M. 
Reger. Fri entré.

Søndag 18. september 15. søndag i 
Treenighet
11.00 Høymesse. Dåp. Vikarprest, 
 kantor Anders Eidsten Dahl og kirke-
tjenervikar. Takkoffer til Buskerud 
KFUK-KFUM.

Tirsdag 20. september
12.00 Hverdagsmesse
16.30 – 17.15 Åpne hellige rom. 
 Omvisning i kirken.

Onsdag 21. september
08.30 Morgenbønn
20.30 Kveldskonsert med Bragernes 
kantori. Verker av Britten, Spalder, 
Vaughan Williams, Kverno mfl. 
Fri entré.

Torsdag 22. september
12.00 Middagsbønn

Fredag 23. september
11.00 – 13.00 Formiddagstreff i menig-
hetshuset. Fellesskap, formiddagsmat, 
kaffe, kake, utlodning, sang og andakt. 
Fri entré.

Søndag 25. september 16. søndag i 
Treenighet
11.00 Familiemesse og høsttakkefest. 
Dåp. Bragernes kirkes jente- og gut-
teaspirantkor, sokneprest Per Erik K. 
Brodal, diakon Edel Gervin, kateket Sol 
T. Vråle, kantor Beate Strømme Fevang 
og Jørn Fevang, kirketjener Morten L. 
Strand. Takkoffer til Bragernes menig-
het.

Mandag 26. september
12.00 – 14.00 Hjertevenner – Bragernes 
menighetshus.

Tirsdag 27. september
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 28. september
08.30 Morgenbønn

Torsdag 29. september
12.00 Middagsbønn
21.00 Evensong. Bragernes kirkes 
ungdomskor, dirigent Beate Strømme 
Fevang, sokneprest Per Erik K. Brodal.

Oktober
Lørdag 1. oktober
13.00 Orgelhalvtime. Jon Martin Høie, 
orgel, og Roar Engelberg, panfløyte, 
spiller musikk av C. Franck og G. F. 
Händel. Fri entré.

AKTIVITETSKALENDER
September – november 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.

 



Søndag 2. oktober Mikkelsmesse
11.00 Høymesse. Korgruppe. Dåp. Prost 
Øystein Magelssen, kantor Beate Strøm-
me Fevang og kirketjener Elsa Thingel-
stad. Takkoffer til Sjømannskirken.
14.00 Fellesmiddag i menighetshuset. 
Velkommen til fellesskap med god mat 
og hyggelig stemning for alle genera-
sjoner. Kr. 50 pr. person og maks. kr. 150 
pr. familie. Påmelding: SMS til 92998818 
innen fredag 30. september.

Tirsdag 4. oktober
12.00 Hverdagsmesse.

Onsdag 5. oktober
08.30 Morgenbønn

Torsdag 6. oktober
12.00 Middagsbønn

Lørdag 8. oktober
13.00 Orgelhalvtime. Per Anders 
 Håvelsrud spiller musikk av Carl  Philipp 
Emanuel Bach, Valborg Aulin og Max 
Reger. Fri entré.

Søndag 9. oktober 18. søndag i 
Treenighet
11.00 Høymesse. Dåp. Kapellan 
 Margrete S. Johansen, kantor Anders 
Eidsten Dahl og kirketjener Morten 
L. Strand. Takkoffer til Bragernes 
 menighet.

Tirsdag 11. oktober
12.00 Hverdagsmesse
18.00 – 20.00 Stille kveld
19.30 Kveldsbønn og nattverd

Onsdag 12. oktober
08.30 Morgenbønn

Torsdag 13. oktober
12.00 Hverdagsmesse
18.00 Misjonskveld i menighetshuset. 
Biskop Thomas deltar. Han har bygget 
opp og leder  retrettsenteret Anafora 
og undervisningssenteret Anastasia i 
Egypt, hvor Bragernes menighet har sitt 
misjonsprosjekt i samarbeid med Ste-
fanusalliansen. Mer informasjon kommer.

Lørdag 15. oktober
10.00 – 14.00 Kirkeforumseminar i Bra-
gernes menighetshus: «Klimamålene, 
hva gjør vi?» Hvordan bør kommunen 
stille opp mål og milepæler som samsva-

rer med nasjonale mål? Hva er mulige 
parametre som kan følges gjennom 
valgperioden? Hvilke delområder er 
viktigst for å bidra til måloppnåelse? 
Samarbeidsorganisasjoner i nettverket 
til Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) 
og politiske partier inviteres. Lunsj 
midtveis. Deltakeravgift kr. 100.
13.00 Orgelhalvtime ved Henriette 
 Skagen. Musikk av Franck,  Mendelssohn 
og improvisasjoner. Fri entré.

Søndag 16. oktober 19. søndag i 
 Treenighet
11.00 Høymesse. Dåp. Korgruppe. 
 Kapellan  Margrete S. Johansen, kantor 
Jørn Fevang, kirketjener Elsa Thingel-
stad. Takkoffer til Bragernes menighet.

Tirsdag 18. oktober
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 19. oktober
08.30 Morgenbønn

Torsdag 20. oktober
12.00 Middagsbønn

Lørdag 22. oktober
13.00 Orgelhalvtime ved kirkemusikk-
studenter fra Norges musikkhøgskole. 
Fri entré.

Søndag 23. oktober 20. søndag i 
Treenighet
11.00 Familiemesse. Dåp. Bragernes 
kirkes jentekor, Sokneprest Per Erik K. 
Brodal, kantor Beate Strømme Fevang 
og Jon Martin Høie, kirketjener Morten 
L. Strand. Takkoffer til TV-aksjonen: 
Leger uten grensers arbeid for å gi 
livreddende helsehjelp og medisiner til 
mennesker som trenger det mest.

Tirsdag 25. oktober
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 26. oktober
08.30 Morgenbønn

Torsdag 27. oktober
12.00 Middagsbønn

Fredag 28. oktober
11.00 – 13.00 Formiddagstreff i menig-
hetshuset. Fellesskap, formiddagsmat, 
kaffe, kake, utlodning, sang og andakt. 
Fri entré.

Lørdag 29. oktober
13.00 Orgelhalvtime. Anders Eidsten 
Dahl spiller musikk av J. s. Bach, C. 
Franck og P. Hindemith. Fri entré.
16.00 «KIRKESUITE» for solister, kor og 
strykeorkester av Rolf Ødegaard. Solis-
ter Vibeke Næsvold, Eli Yksnøy, Arne K. 
Ødegaard og Egil Hansen. Prosjektkor, 
dir. Ingjerd Astrup, Buskerud Ungdoms-
strykeorkester (BUSO), dir. Dag Øystein 
Berger, Jens Magnussen, slagverk, Jon 
Martin Høie, flygel. Bill. v/inngangen og 
forhåndssalg på tlf.: 920 87 995. 

Søndag 30. oktober Bots- og bønnedag
11.00 Høymesse med allment skrifte-
mål. Dåp. Kapellan Margrete S. Johan-
sen, kantor Beate Strømme Fevang, 
kirketjener Elsa Thingelstad. 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 28. oktober.

Mandag 31. oktober
12.00 – 14.00 Hjertevenner – Bragernes 
menighetshus.

November
Tirsdag 1. november
12.00 Hverdagsmesse
18.00 Innrøkningsmesse
18.30 Ørkenmesse inspirert av kop-
tisk-ortodoks liturgi. Nattverd, røkelse, 
lys og ikoner. Ansatte og frivillige i Den 
norske kirke

Onsdag 2. november
08.30 Morgenbønn

Torsdag 3. november
12.00 Middagsbønn

Lørdag 5. november
13.00 Orgelhalvtime. Jon Martin Høie, 
orgel, og Marianne Finseth, horn, spil-
ler musikk av C. Saint-Saens og 
A. Körling. Fri entré.

Søndag 6. november Allehelgensdag
11.00 Høymesse. Dåp. Bragernes kan-
tori. Sokneprest Per Erik K. Brodal, 
kapellan Margrete S. Johansen, diakon 
Edel Gervin, kantor Jørn Fevang og 
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Jon Martin Høie, kirketjener Morten L. 
Strand. Takkoffer til arbeid innen dia-
koni i Bragernes menighet.
19.00 Ung Allehelgenskonsert med 
Bragernes kirkes ungdomskor, Jon 
Martin Høie, orgel/klaver, dir. Beate 
Strømme Fevang. Fri entré.

Tirsdag 8. november
12.00 Hverdagsmesse
18.00 – 20.00 Stille kveld
19.30 Kveldsbønn og nattverd

Onsdag 9. november
08.30 Morgenbønn

Torsdag 10. november
12.00 Middagsbønn.

Lørdag 12. november
13.00 Orgelhalvtime. Wolfgang Plagge 
spiller musikk av C. Monteverdi, G. Ligeti 
og W. Plagge (urframføring!). Fri entré.

Søndag 13. november 23. søndag i 
Treenighet  
11.00 Høymesse. Dåp. Bragernes kir-
kes guttekor, prost Øystein Magelssen, 
kantor Jørn Fevang og Jon Martin Høie, 
kirketjener Elsa Thingelstad. Takkoffer 
til Karisenteret for mennesker med psy-
kisk utviklingshemming i Egypt.

Mandag 14. november
19.00 – 21.00 Kirkeforum i Bragernes 
menighetshus. «Medialisering av kul-
tur og samfunnsliv». Hvordan kan kir-
ken beholde en stemme i dagens medi-
evirkelighet? Hvordan påvirkes kirken 
av dynamikken og hvordan kan vi forstå 
utviklingen? Knut Lundby, professor 
emeritus i medievitenskap, Institutt for 
medier og kommunikasjon, Universite-
tet i Oslo. Kulturinnslag.

Tirsdag 15. november
12.00 Hverdagsmesse
19.00 Konsert ved operasanger Magne 
Fremmelid, Maria Solheim, Levi Ber-
gerud, Hanne Sørvåg, koret CAP, mu-
sikere, kapellmester Trond Helgerud. 
Arrangør: Kirkens Bymisjon. Fri entré. 

Onsdag 16. november
08.30 Morgenbønn

Torsdag 17. november
12.00 Middagsbønn

Lørdag 19. november
13.00 Orgelhalvtime. Nigar Gahraman-
ova spiller musikk av C. Tournemire, E. 
Hovland, N. Aliverdibeyov og C. Franck. 
Fri entré.

Søndag 20. november Siste søndag i 
kirkeåret
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Per 
Erik K. Brodal, kantor Anders Eidsten 
Dahl, kirketjener Morten L. Strand. 
Takkoffer til Bragernes menighets 
misjonsprosjekt i Egypt.

Tirsdag 22. november
12.00 Hverdagsmesse

Onsdag 23. november
08.30 Morgenbønn

Torsdag 24. november
12.00 Middagsbønn

Fredag 25. november
11.00 – 13.00 Formiddagstreff i menig-
hetshuset. Fellesskap, formiddagsmat, 
kaffe, kake, utlodning, sang og andakt. 
Fri entré.

Lørdag 26. november
10.30 – 15.00 Adventsmarked i menig-
hetshuset.

Søndag 27. november 1. søndag i 
 Advent
11.00 Høymesse. Dåp. Sokneprest Per 
Erik K. Brodal, kapellan Margrete S. 
Johansen, kantor Jørn Fevang og kir-
ketjener Elsa Thingelstad. Takkoffer til 
Bragernes menighet.
19.00 Adventsfestivalens åpningskon-
sert. Bragernes kantori, Bragernes kir-
kes ungdomskor, jentekor og guttekor 
med instrumentalister og solister. Bea-
te Strømme Fevang og Jørn Fevang, dir. 
Bill. kr. 350,- og 250,- på checkin.no, 
avhengig av hvor god plass som velges. 

Tirsdag 29. november
12.00 Hverdagsmesse
18.00 – 20.00 Stille kveld
19.30 Kveldsbønn og nattverd

Onsdag 30. november
08.30 Morgenbønn
21.00 i St. Laurentius katolske kirke. 
Gregoriansk bønn før natten. Medlem-
mer av Bragernes kantori.

Mandag 31. novenber
12.00 – 14.00 Hjertevenner – Bragernes 
menighetshus.

Kontakt diakon Edel Gervin: E-post: eg538@kirken.no
Du kan også ringe Kirkekontoret på tlf. 32 98 91 00  
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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 sentralbordet på 32 98 91 00 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. Diakonen er som regel i 
kirken på tirsdager kl 13-15.

Du kan også ringe til Kirkens SOS på 22 40 00 40.  
De er der, alltid. Foto: iStock

Én søndag i måneden har vi 
fellesmiddag på menighets-
huset kl 14. Vi byr på enkel og 
god middag, og noen ganger 
er det også dessert. Alle ge-
nerasjoner er velkomne. Vi 
har leker og tumleplass for 
barna. Å dele et måltid er en 
fin måte å bli kjent med hverandre på.

Det koster kr 50 per person, og maks. 150 kr for 
en familie. For å beregne matmengde er det på-

melding innen fredagen før. 
Send sms til 92998818.

Datoene denne høsten er 
4.sept, 2.okt, 30.okt og 4.des.

Vil du hjelpe oss med det 
praktiske i forbindelse med 
middagene? Vi har bruk for 
flere frivillige i vår gruppe. 

Oppgaver er å lage mat, dekke/pynte bord og ryd-
de og vaske opp etterpå.  
Ta kontakt med diakon Edel på eg538@kirken.no.

Fellesmiddag

Er du en god lytter?
Strømsø bykirke skal utvikle et lav-
terskel samtaletilbud og er på utkikk 
etter samtalepartnere til «Mellom oss 
– åpent kirkelig samtaletilbud».

Vi ser etter deg som har samtalekom-
petanse fra arbeidslivet/utdanning og 
kan tenke deg å bruke til tid 1-5 sam-
taler med mennesker som har behov 
for en person å prate med.

Vi tilbyr et trivelig fellesskap og opp-
følging i Strømsø bykirke samt kurs.

Se www.kirken.no/stromso for mer 
informasjon eller kontakt prosjekt-
diakon Ingeborg Drange  
id823@kirken.no, tlf 900 88 407



KoreneEtter 2 år uten korturer pga pande-
mien, var det fantastisk å endelig 
reise på kortur igjen.

Gutte,- og jenteaspirantene var på 
dagstur til Tusenfryd i mai med 
sang i Snarøya kirke på formidda-
gen. 19 aspirantgutter og jenter 
og 11 foreldre koste seg i mange 
timer på Tusenfryd,

De sang også en minikonsert «ved 
den store steinen» på Tusenfryd.

I juni reiste Jentekoret på tur til 
Kristiansand. 

21 korjenter mellom 10 – 14 år og 
5 foreldre reiste med tog til Kristi-
ansand. Her møtte Bragernesjen-
tene Kristiansand domkirkes jen-
tekor. De sang  konsert sammen på 
lørdagen og gudstjeneste søndag 
formiddag.

Det var veldig fint å synge i Kris-
tiansand domkirke og moro å bli 
kjent med korjentene der. Det ble 
også tid til mange timer i Dyrepar-
ken og «en sosial kveld» på hotel-
let med underholdning.

Ungdomskoret avsluttet se-
mesteret med «sørlandsturnè». 
23 korjenter og 5 voksne reiste 
med buss fra Bragernes kirke 
fredag 17. juni. Ungdomskoret 
sang formiddagskonsert i 
Trefoldighetskirken i Arendal 
lørdag formiddag, gudstjeneste i 
Kristiansand domkirke på søndag 
formiddag og konsert i Risør kirke 
søndag kveld.

Det har vært flott å avslutte korår-
et med korturer igjen. Felleskap, 
vennskap og samhold styrkes og 
det blir mange gode musikalske 
opplevelser for korjentene/ung-
dommene.

Korene startet opp i august og tar fortsatt inn nye med-
lemmer.

Guttekoret på tur til Oslo.
Guttekoret kunne endelig dra på tur igjen i juni etter at 
pandemien slapp taket.

 Den forrige turen, som gikk til Gøteborg, var i 2019. I 
år gikk turen til Oslo i dagene 18. – 19. juni.

Det var en stor gjeng gutter og 
foreldre som reiste, og starten på 
turen var besøk på Teknisk muse-
um før vi dro til Oslo domkirke for 
øving.

Lørdag kveld var det strålende-
vær, og dette var en fin ramme for 
grillkveld og sosialt samvær på Ha-
raldsheim.  

 

Søndagen sto i sangen tegn: Gut-
tene sang høymesse i domkirken, 
og det er grunn til å være stolte av 
guttene: de sang veldig bra. Kåre 
Nordstoga var organist, og Per 
Kristian Skalstad spilte fiolin.

Etter mat var det øvelse i St. Ed-
munds kirke der vi hadde evnsong 
kl. 17.00. Også her gjorde guttene 
en stor innsats i en meget varm 
kirke. Per Kristian Skalstad spilte 
fiolin her også, og Anders E. Dahl 
var organist.

Solister var Fredrik Getz og Karsten 
Hafskjold. Det var en fornøyd gjeng 
med gutter som dro hjem etter et 
utrolig fin tur.

Når dette leses er guttekoret godt 
i gang med et nytt semester, og vi 
tar fortsatt inn nye gutter.

KORENE ER I GANG!
Korlivet i Bragernes er rikt og om-
fattende.

Alle korene i kirken har startet opp 
igjen, og det er et spennende korår 
som ligger foran oss.

Det er gøy å synge i kor, og alle 
korene har plass til noen nye med-
lemmer også nå i ukene etter at vi 
har startet opp.

Korsangerne får god opplæring i sang, de lærer at man 
må jobbe sammen med andre for å oppnå resultater, 
og de blir del at et godt sosialt miljø.

I Guttekoret, ungdomskoret og jentekoret er det også 
sangpedagoger med på øvelsene. Disse kan gi indivi-
duell undervisning til de som ønsker det.

Ta kontakt om du vil synge eller kjenner noen som vil 
synge!
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Det var stor glede over å kunne reise på leir til Uvdal 
etter to år med pandemi. Årets nye konfirmanter og 
ledere tilbrakte en innholdsrik og flott uke på leir i 
Uvdal siste uke i skoleferien. Her ble vi bedre kjent 
med hverandre, med troen vår og med kirka.  Gjennom 
uken var kateket Sol leirsjef, og vi var flere voksne og 
ungdomsledere som var sammen hele uken. I tillegg 
kom flere fra Bragernes stab til Uvdal der også de had-
de ulike temaer for konfirmantene. 

Dagene gikk med til temasamlinger, kreativ mestring, 
måltider, kanopadling, leirkvelder, tur, litt soving (i 
alle fall for de fleste) og mange fine kvelder med un-
derholdning. Blant annet arrangerte vi Ompliske leker, 
der ulike oppgaver ble løst av lagene. Det var moro å 
se hvordan ungdommene klarte å samarbeide på de 
ulike utfordringene de møtte iløpet av uken. 

Hver dag hadde sin rytme med tidebønner fire ganger 
om dagen. Vi har sunget mange salmer - både kjente 
og nye. Vi feiret også en kveldsmesse på leirstedet,- 
med ikoner, lys og røkelse – der sokneprest Per Erik 
og kantor Jørn ledet oss gjennom en vakker kvelds-
messe. Diakon Edel underviste konfirmantene i dia-
koni, og vi gikk en lang tur med poster der temaet var 
hvordan vi kan bidra til en mer rettferdig verden. Da 
ungdommene fikk i oppgave å lage grønne miljø-byer 
fikk vi se spennende og innovative resultat. 
Kantor Jon Martin viste oss fra salme-
skattene fra salmeboken og vi sang.   

Vi sluttet leiren med en høymesse i Uv-
dal stavkirke. Da var turen ferdig og vi 
satte kurs hjem til Drammen.  Det er en 
glede å få bli kjent med konfirmantene, 
og spennende å møte åpenheten og 

nysgjerrigheten de har i møte med troen, liturgien og 
salmene.  Å kunne gi de del i mysteriet og tradisjonen 
som troen gir, er en gave. 
Søndag 21. august ble konfirmantene presentert i høy-
messen i Bragernes kirke. Dere vil møte dem ved flere 
anledninger gjennom året, blant annet som ministran-
ter (medhjelpere) i høymessene og familiemessene i 
kirken.

Nå ser vi frem til månedlige møter med konfirman-
tene. Vi vil bl.a ha Fortellerkveld, besøke krematoriet 
og snakke om døden og det kristne håpet, vi vil bidra 
på KNs Fasteaksjon og ha to gudstjenester der konfir-
mantene lager gudstjenesten, en før jul, og en iløpet av 
våren. 

Ta godt i mot konfirmantene våre og ta dem med i de-
res bønner gjennom året!

Nb: Dersom du fortsatt ikke har fått meldt deg på som 
konfirmant 2022/23, så er det bare å ta kontakt! Det 
er plass til flere på den spennende reisen frem til deh 
høytidelige konfirmasjonsdagen i 2023! Les mer på 
www.bragerneskirke.no  og ta kontakt med kateket Sol 
Trogstad Vråle, 455@kirken.no.  

Hilsen kapellan i Bragernes,  
Margrete S Johansen 

Konfirmantleir i Uvdal 2022



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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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



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 



Klær er mer enn du ser

Bragernes menighet mottok i 
april 2022 en høyst uventet og 
usedvanlig vakker testamenta-
risk gave.

Professor emeritus i teologi ved 
Universitetet i Oslo, Øyvind Mol-
land Norderval, døde natt til ons-
dag i den stille uke, 13.april 2022, 
68 år gammel. Han hadde noen 
uker tidligere meddelt prost Kjell 
Ivar Berger at han ønsket at hans 
private samling av messeklær 
skulle doneres til Bragernes me-
nighet i Drammen prosti og bru-
kes fritt i gudstjenestelivet.

Kolleksjonen består av fire mes-
sehagler med tilhørende stola i 
gull (synonymt med hvitt i liturgisk sammenheng), 
grønt, rødt og lilla. Til samlingen hørte også med 
fire korkåper i de tilsvarende liturgiske fargene. 
Korkåpene har en begrenset bruk i Den norske kirke, 
mens stolaer og messehagler allerede er benyttet, 
bl.a. ved de nylig avholdte konfirmasjonsmessene. 

Øyvind Norderval var de siste tolv årene ansatt som 
professor i oldkirkens kirke- og teologihistorie, og 
kom til Oslo fra stillingen som amanuensis og pro-
fessor ved Religionsvitenskapelig institutt ved Uni-
versitetet i Tromsø. Iårene 1991-1996 var han ka-
pellan i Gamle Aker menighet i Oslo bispedømme. 
Det var spennende og viktige år som kom til å pro-
filere noe av Øyvinds liturgiske tenkning og praksis.
Sammen med bl.a. kantor Trond Kverno og sokne-
prest Øystein Thelle utviklet de her et rikt liturgisk 
liv som ved flere anledninger utfordret de vedtatte 
liturgiske ordnin-
ger og biskopens 
myndighet, både 
med sin kreati-
vitet og vitalitet. 
Men Gamle Aker 
kirke var fullsatt 
hver søndag i en 
årrekke! Dette 
frodige guds-
tjenestelivet 

appellerte både til den trauste 
menighet og byens studenter, og 
mange kom langveisfra for å få en 
smak av det nye livet i Guds gam-
le hus i Aker. De ble ikke skuffet, 
men etter hvert ble dette miljøet 
oppløst, og de rigide bestemmel-
sene for liturgisk liv i Den norske 
kirke klarte til slutt å tørrlegge 
denne oasen.

Fra denne perioden med frodi-
ge messefeiringer i Gamle Aker 
er det de «nye» messeklærne i 
Bragernes stammer. De ble i ho-
vedsak innkjøpt fra England, der 
Den anglikanske kirke i så måte 
er rikt utstyrt med sans for både 

symbolikk, fargeprakt og estetikk.

Når Øyvind Norderval valgte å donere disse vakre 
plaggene til Bragernes kirke, har det flere årsaker. 
Han var godt orientert om det rike liturgiske livet 
i menigheten, og mente at de som har ansvar for 
utviklingen av gudstjenestelivet her i Bragernes, 
fulgte opp de initiativ og tanker som han selv had-
de målbåret i Gamle Aker. Han ble også invitert av 
prosten til å delta ved flere messer i Bragernes de 
siste årene, noe han satte umåtelig pris på.

Han var en dedikert prestelærer, og han anså det 
som sin viktigste oppgave å utruste og utvikle gode 
prester for Den norske kirke. Da hører det også 
med å bevisstgjøre kirkens ansatte, frivillige og 
menighetene om at de kirkelige kledebon er langt 
mer enn klær. De minner om at i gudstjenesten kan 
både gudsord, stemmeprakt, musikk og visuelle 

elementer bidra til 
å løfte lovsangen 
og gleden over å 
tilhøre og tjene den 
Gud som har skapt 
verden og all dens 
prakt! 
 
Kjell Ivar Berger 
Prost emeritus, 
Drammen
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