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Hovedinnholdet i denne utgaven av Kirkeposten blir selvfølgelig 
preget av advent, jul og det å måtte flytte fra hjemlandet sitt.

I adventstiden har dagens kirke en klar og sentral samfunnsmessig 
rolle i kulturlivet. I Drammen arrangeres varierte gudstjenester, 
Adventfestivalen med seminar, Gregoriansk vesper (aftensang) og forskjellige 
typer konserter - fra det helt tradisjonelle til det mer eksperimentelle.

Bragernes kirke er også for tiden i sentrum av en spennende utvikling. Drammen by 
og Bragernes-området er inne i en rivende utvikling og modernisering med mange 
nye bygg med nye virksomheter og innflytningsklare leiligheter. De nyinnflyttede 
menneskene vil sikkert gi menigheten ny inspirasjon. Dette er noe vi ser fram til.

Gjennom tidene har mennesker vært nødt til å flykte på grunn av religiøs overbe-
visning, tro eller tilhørighet. De som opplever slik forfølgelse får gjerne risset inn 
en traumatisk opplevelse, både i kropp og sjel. I disse juletider er det ekstra viktig 
i vårt samfunn å integrere de som har vært forfulgt og vært nødt til å flykte. De 
trenger et nytt hjem og en opplevelse av trygg tilhørighet.

Juletiden er til ettertanke, og den inviterer til refleksjon i forhold til med-
menneskelighet. Kan vi i vår travle juletid tenke på de som er i nød eller 
har det vondt? Det er mange som trenger en utstrakt hånd i form av 
både mat, klær og trøst. Heldigvis er det mange frivillige organisasjoner 
som stiller opp, og de fleste organisasjonene trenger flere medhjelpere. 
Da er det bare å ta kontakt. Her nevnes noen. AKSJON HÅP arrang-
erer bøsseinnsamling, Det Norske Bibelselskap har eget prosjekt med 
innsamlingsaksjon under Bibeldagen 3. februar 2007 og Losjeplassen- 
og Hamborgstrøm bo- og servicesenter trenger musikere som kan 
spille til andaktene. I tillegg trenger Bragernes menighet flere frivillige 
medarbeidere til sine varierte aktiviteter.

Redaksjonen ønsker en riktig god jul til våre lesere, bidragsytere og 
annonsører. I tillegg retter vi en spesiell takk til bladkorpset. Uten blad-
korpset hadde det ikke vært mulig for oss å distribuere Kirkeposten!

Med ønske om en god og reflektert førjulsperiode. 
For å gjøre det på min måte:

¡FELIZ NAVIDAD!

Berta Lucia Abarzua

Menighetsstaben
tlf. 32 21 82 40

Prost 
ASTRID BJELLEBØ BAYEGAN
bayegan@drammen.kirker.net
Privat tlf. 66 79 64 �5
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Menighetspedagog 
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Tlf. arbeid: 3� �� 8� 48

kantor 
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Bragernes menighetskontor KirKegaten 7 – 3016 Drammen
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Kontoret er åpent mandag - fredag kl. 10.00 – 13.00

Bragernes kirke 32 83 26 33
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fredag kl. 08.00–15.00 og torsdag kl. 08.00–17.00
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Så er den her 
igjen – julen – et grunnfjell i vår kultur. Den er 
høytiden som rommer alt: materialismens forbruk 
og hellige stunder, verdslige gleder og religiøse 
ritualer. Alt det ytre skal være på topp; familieliv-
et skal fungere, ensomheten ikke synes, i skin-
nende rene hus skal overflod av mat fortæres og 
gleden ved å gi og å få gaver skal utfolde seg. Vi 
prøver så godt vi kan å legge forholdene til rette 
for gledens fest.

Hva gleder vi oss over? Vi gleder oss vel over alt 
som kan gi oss mennesker det gode liv. Så prøver 
vi å dysse ned det som forstyrrer harmonien: vår 
uro, vår angst, det som er vondt i våre relasjoner, 
ensomhet og savn. Midt oppe i alt sammen aner 
vi at den virkelige julegleden ikke kan kjøpes 
for penger. Den virkelige julefreden skapes ikke 
av og ved den vellykkede overflate. Julefredens 
årsak stikker dypere.

Den har med den religiøse dimensjon i julebud-
skapet å gjøre. Julefreden springer ut av englenes 
budskap: «I dag er det født dere en Frelser!»

Med barnet i krybben kom Gud inn i vår til-
værelse, inn i menneskers kår. Ikke inn i en 
vellykket familie, ikke inn i skinnende stuer, ikke 
inn i idyll og harmoni. Han ble født i en stall, 
morens ektemann var ikke hans far, han ble snart 
flyktning. Omstendighetene kan si oss at de ytre 
kår ikke er avgjørende for julefreden, for selve 
julens kjerne. Evangeliet om at Gud har sendt oss 
Forløseren, Forsoneren, står der. Uansett hvordan 
vi har det. Og kaller både dem som er glade og 
dem som er lei seg, til å titte ned i krybben og 
undre seg over Jesusbarnet.

I dette barnet møter alt menneskelig det guddom-
melige. Vårt kav og mas møter Guds fred. Julens 
dobbelte natur faller på plass. For det materielle 
og det åndelige, det verdslige og det religiøse 
uttrykker på sin måte Jesu dobbelte natur: Han 
var sann Gud og sant menneske. Så blir vår måte 
å feire ham på, med våre pakker og mattradis-
joner, et uttrykk for at han var et menneske som 
vi, med samme menneskelige behov som oss. Og 
vår kirkegang og våre julesanger uttrykker det vi 
hører i juleevangeliet: Han var mer enn et men-
neske: I ham trådte Den hellige inn i vår verden.

Så er det mitt juleønske at vår julefeiring også gir 
rom for Jesus som vår Herre og Frelser, ved at vi 
gir plass til å tenke over hva Jesu liv, død og opp-
standelse har hatt og har å bety for mennesker 
gjennom alle tider. Også for oss som feirer jul i år 
2006 etter Kristus.

En velsignet jul ønskes alle fra

Laila Riksaasen Dahl
Biskop i Tunsberg

Julens dobbelte 
natur
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Flukten til Egypt
Det er 40 millioner 
mennesker på flukt 
fra overgrep og krig 
i verden i dag. De 
aller fleste er på 

flukt i eget land, men millioner må også flykte fra eget 
land, fra hjem, familie, fra kultur og tradisjon de kjenner, 
til noe helt nytt og ukjent. De blir fremmede og hjemløse 
der andre føler seg hjemme.
 Under krigen var det mange nordmenn som flyktet til 
Sverige. Det fortelles om modige mennesker som hjalp 
dem å flykte, og det fortelles om varmhjertede mennesker 
som tok imot dem i sine hjem og hjalp dem til å leve et 
godt liv, selv om de var langt hjemmefra og både savnet 
sitt hjem og sine kjære. Men i en farlig situasjon var de i 
sikkerhet.
 ”Alle mennesker har rett til et liv i fred og frihet i sikker-
het og likeverd, og alle mennesker som er tvunget på flukt 
fra sine hjem har krav på beskyttelse og hjelp til å vende 
tilbake.” Dette er retningslinjer som Flyktningehjelpen 
arbeider etter.
 Flyktningehjelpen er en norsk, privat stiftelse, uavhen-
gig av religion og partipolitikk. Den har 1300 medar-
beidere fordelt på 20 land og 4 kontinenter. Den har 
spesialisert seg på distribusjon av mat og nødhjelp, 
utdanning til barn på flukt, gjenreisning av hjem og 
skoler, samt juridisk rådgivning til flyktninger og fordrevne 
som ønsker å reise hjem igjen. Flyktningehjelpen er en av 
mange organisasjoner som arbeider for at denne gruppen 
mennesker skal få hjelp til å leve et verdig liv i fred og 
trygghet.
 Vi er privilegerte i vårt land. Vi lever under trygge 
forhold, politisk, sosialt og økonomisk, som folk betraktet. 
Men også hos oss finner vi enkeltmennesker som lider, 
som er på flukt, mennesker som trenger hjelp.
 Julens budskap minner oss ikke bare om Ham som 
identifiserte seg med alle mennesker. Han er julens sen-
trum og innhold; Jesus Kristus, Guds egen sønn. Han ble 
menneske, ble som en av oss, for å kunne hjelpe oss til å 
bli lik Ham, bli lik Gud, fylt av kjærlighet, fylt av trang til 
å hjelpe, til å trøste, til å spre lys, varme og håp.
 Jesus har identifisert seg med alle mennesker. Han ble 
født som en fattig og utstøtt, det var ikke rom for ham i 
herberget, han fødtes i en stall. I en streng ortodoks jødisk 
familie ble hans mor gravid før hun var gift, og når han 
endelig ble født, måtte hans foreldre flykte med ham til et 
fremmed land, til Egypt. Som voksen skulle han hånes og 
latterliggjøres, forrådes og henrettes.
 Og så lever Han fortsatt……gir liv og håp til millioner, 
ikke bare til mennesker på flukt, men også til dem.
 For den kristne kirke i Egypt, Den koptiske kirke, som 
er en minoritetskirke, betyr Den hellige families opphold 
i landet fortsatt mye. Mange myter og legender har vokst 
frem gjennom årene. Spennende fortellinger om store 
undre som har funnet sted i årenes løp der hvor familien 

oppholdt seg under flukten, fortelles fortsatt med sterk 
innlevelse. Samtidig er disse fortellingene uttrykk for en 
sterk tro på  Jesu tilstedeværelse i hverdagen. Hverda-
gen for de kristne i et muslimsk dominert land kan være 
vanskelig. De trenger Guds hjelp helt konkret for å kunne 
leve sant som kristne og ikke fornekte sin tro, fordi det 
hadde vært lettere. Det er en trøst for dem å tenke på 
at Jesus var flyktning i deres land, han kjenner dem. De 
gamle underfortellingene minner dem om at Jesus gjør 
undre også i dag. Ofte utfører han sine undre gjennom 
andre menneskers kjærlighet.
 I dag er det forfølgelse av kristne i verden, og rundt 200 
millioner kristne lever i samfunn der de enten blir, eller 
daglig står i fare for å bli forfulgt.
 Fra Irak er det en jevn strøm av flyktninger, noen 
hundre tusen får bli i nabolandet Jordan, nå begynner 
grensene å lukkes. Fortsatt får de komme til Syria, og man 
anslår at der befinner det seg nå mellom 500 og 700 000 
irakiske flyktninger. Av disse er kun 22 000 registrerte hos 
FNs Høykommisær for Flyktninger, omtrent halvparten 
av disse er kristne. I 2005 tok Norge i mot 933 irakiske 
flyktninger.
 Norsk Misjon i Øst er med på å støtte kirkelig arbeid 
for flyktninger i hovedstaden Damaskus. Daglig kom-
mer flyktninger og banker på kirkens dør, der får de mat, 
medisiner og blir hjulpet med skolegang. De syriske 
kirkene har i utganspunktet dårlig råd, allikevel prøver de 
å hjelpe. De unge syriske kirkene får oppleve at de 
- som selv er en minoritet i sitt eget land - er til hjelp og 
støtte for andre. Selv er de blitt inspirert av den hengivelse 
de unge irakere viser i sitt trosliv. Mange av de ikkekristne 
flyktningene som søker kirkene, lar seg også etterhvert 
døpe.
 Hverdagen for alle mennesker som er på flukt, kan bli 
lettere hvis Gud får gjøre sine kjærlighetsundere gjennom 
alle oss som feirer jul i våre vakre, varme og trygge hjem, 
hvor kjøleskapet er fullt med god mat, og pengene sitter 
løst under julehandelen.

Julens budskap handler om kjærlighet.
Vi får igjen og igjen ta i mot Han som er kjærlighet, Jesus 
Kristus.
Og vi får vise vår gjenkjærlighet.
Ved å dele med dem som har minst.
De som er på flukt.

Det er et privilegium å få lov å hjelpe.
Å gi av sin overflod.
Og ikke minst,
få gi av seg selv.

Gledelig jul
Astrid Bjellebø Bayegan



5

Flukten til Egypt Jul -  et ord som klinger 
godt for mange!

Et ord med 
gode vibra-
sjoner, gode 
stemninger, 

gode minner.  Et bud om noe som vender tilbake, 
noe trygt og forutsigbart, med faste tradisjoner. 
- Det er faktisk ingen som med sikkerhet kan si 
hva dette ordet «jul» egentlig betyr. Sikkert er det 
i alle fall at det er et svært gammelt ord og som 
opprinnelig ikke har noe med den kristne jule-
feiringen, Kristi fødselsfest, å gjøre.  Da kirken 
i Roma i år 325 bestemte at Kristi fødsel skulle 
feires 
 25. desember, kom den kristne høytiden til 
å sette sitt preg på datidens julefeiring, på årets 
mørkeste tid.  Og et sentralt motiv for å velge 
nettopp denne tiden av året, var det at det var 
solverv: Kristus kom som en «soloppgang fra det 
høye» (Luk. 1).  Og derfor har alle lysene i julen 
en sterk symbolsk betydning!  

I vår tid har julen ulik mening for folk.  Men 
viktig for alle er å få kjenne samhørighet og 
fellesskap.  Forventningene og forhåpningene 
her er store, og skuffelsene tilsvarende mange 
og såre.  Derfor har jeg en appell om at man i 
hver stue ser seg rundt en ekstra gang iår, om det 
er en man kan invitere hjem til seg i julen som 
man ikke pleier å invitere.  Og da tenker jeg ikke 
bare på julaften, men også de følgende dagene 
– juletiden!  Her er det mange å ta av.  Juletiden 
strekker seg til over nyttår og fram til Hellig-
trekongers dag, 6. januar.  Da fikk Jesusbarnet 
etter tradisjonen  besøk og gaver av tre vise menn 
fra Østerland, enda en dag for fest og glede.  
Denne dagen er det for øvrig også tradisjon for å 
feire i Bragernes menighet, med juletrefest!  Det 
blir riktignok ikke på selve dagen, men påføl-
gende søndag, den 7. januar.  Da er det fest og 

juletregang i menighetssenteret umiddelbart etter 
gudstjenesten.  

Julen er tiden for å gi.  Vi gir hverandre tid og 
gaver, fellesskap og oppmerksomhet.  Det er også 
en tid for å gi ut over vår nære krets.  Det er en 
tid for å gi tilbake til Gud, lovsang og takk.  En 
vakker salme i Salmeboken uttrykker dette slik 
(nr. 66):

Gud sin egen sønn oss gav
nå ved juletide.
Derfor går et lovsangshav
over verden vide.
Derfor fra det høye kor.
lyder det her nede:
Give er din sak på jord, 
gi, og gi med glede!

Gi din Gud ditt hjerte hen,
Gi din ringe neste!
Gi din uvenn og din venn,
Gi dem av ditt beste!
Gi til du blir tom og arm,
intet skal du miste!
Gi til du blir rik og varm,
Rikest på det siste!

Kristin Fæhn



Men i år var hun klar for prestetjenesten. 
Den tiende september 2006, sytten år 
etter fullført teologistudieløp på Mis-
jonshøgskolen, ble hun ordinert til prest 
i Bragernes kirke. Og for oss uinnvid-
de: For at en ferdig utdanna teolog skal 
kunne bli ordinert til prest, må hun ha 
en helt konkret prestestilling i vente. Eli 
Flåten er ikke lite stolt av den stillingen 
som ventet på henne etter ordinasjonen. 

«Ingen er bare det du ser»
Hun kan nemlig smykke seg med tittelen bymisjonsprest. 
Sitt daglige virke har hun på kaféen Møtestedet, drevet 
av Kirkens Bymisjon og beliggende i Drammen sentrum. 
Gjestene der er stort sett voksne rusavhengige. Før ordinas-
jonen hadde Eli Flåten allerede jobbet fem år på Møtestedet. 
Visste man ikke det, kunne hun lett beskyldes for å lide av 
overdrevent romantiske forestillinger om en ny jobb. Slik 
er det altså ikke. Allikevel renner lovordene ut når Eli Flåten 
snakker om jobben sin:   

«Jeg tror Bymisjonen må være verdens beste arbeidsplass. Jeg 
føler meg så heldig! Heldig fordi jeg får lov til å bli kjent med 
så mange fine mennesker - rusmisbrukerne, altså.. Heldig 
fordi jeg får oppleve at det slagordet vi har i Bymisjonen, og 
som sier: «Ingen er bare det du ser» – er sant.»

På hvilken måte erfarer du det?
«Når folk ser en rusmisbruker på gata, så ser mange han 
bare som «rusmisbruker». Men jeg får lov til å se at han er 
så mye mer enn det: Han er far. Han er god på gitar. Flink 
til å lage mat… Jeg får komme bak førsteinntrykket, og er 
veldig takknemlig for det. Det lærer meg noe om det å være 
menneske.»       

Hva er vanskelig med denne jobben, da? 
«Det kan være vanskelig å måtte se og respektere at folk 
velger å leve og dø med rusmisbruket. Det er trist å gå i 
begravelser til folk du har kjent i mange år. Men bortsett fra 
det, så er det veldig mye humor, omsorg og varme i denne 
jobben. Og det er jammen ikke bare vi ansatte som tåler mye 
av gjestene. De tåler mye av oss, de også». 

Gudstjenester på Bragernes torg
Hva vil hun så med det å være prest? Den nybakte bymisjon-
spresten har både helt konkrete planer og en aldri så liten drøm. 
I tillegg vet hun godt hvordan hun vil representere kirka, og 
hun vet hvem hun har et særlig ønske om å være prest for. 

En av de helt konkrete planene er å 
holde gudstjenester på Bragernes torg fra 
våren av. Den lille drømmen er å bringe 
skriftestolen tilbake i norske kirker. Hun 
forklarer: «Mange er så harde mot seg sjøl, 
de fordømmer seg sjøl og har stort behov 
for tilgivelse». Sammen med represent-
anter for flere frimenigheter i Drammen 
arbeider hun nå med planer om et kapell 
i Drammen sentrum. «Får vi til det, så 
håper jeg det blir en skriftestol der».    

For dem som ikke lykkes
Så nærmer hun seg selve nerven i dét det for henne betyr å 
være prest:

«Jeg håper at jeg i bymisjonsprestestillingen kan bidra til å få 
kirka ut der menneskene er. På søndag skal jeg for eksempel 
ha gudstjeneste i fengselet. Det gleder jeg meg til. Jeg ønsker 
å være prest for dem som ikke har mot til å gå over dørter-
skelen til en vanlig kirke.»   

Hva tror du er grunnen til at mange ikke har mot til å gå 
over den dørterskelen?
«Mange føler seg ikke verdige. Og det er misforstått. For kirka 
er jo nettopp for dem som ikke lykkes. Det er det samme med 
nattverden. Mange vegrer seg for den fordi de ikke føler seg 
verdige. Men det er jo nettopp fordi vi er uverdige at vi har 
nattverden. Kirka har nok ikke vært flink nok til å signalisere 
at den er for dem som ikke lykkes med alt. Se på Jesus, han 
omgikkes jo ikke de vellykka!»  

Hva kan Bragernes menighet gjøre for at dørterskelen til 
kirka ikke skal oppleves så høy?
«Bragernes gjør jo mye. Det er åpen kirke og mye musikk. 
Dessuten bidrar Bragernes menighet ved at menighetens 
diakon, Cato, er på Møtestedet annenhver tirsdag og prater 
med gjestene. Men Bragernes menighet kunne kanskje delta 
i torggudstjenestene?»

Er det noe mer du vil ha frem til Kirkepostens lesere? 
«Tja. Det måtte jo være at vi stadig trenger frivillige på 
Møtestedet». 

Hva kreves av den som vil være frivillig? 
«Man bør ha litt ekstra tid. Og man skal tenke at en rusmis-
bruker er like mye verdt som andre - og har det samme krav 
på respekt som andre». 

Kristin Briseid
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Bymisjonsprest: VERDENS BESTE JOBB!
«Noen er treigere enn andre», medgir Eli Flåten. Sytten år tok det henne å bli klar for å 
iføre seg presteklær. Årene har blant annet lært henne at livet ikke er svart eller hvitt.
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Bymisjonsprest: VERDENS BESTE JOBB!

Det sittende menighetsråd har virket i snart et år, og i 
den tiden har vi hatt flere store saker som vi har løst etter 
beste evne. Det er viktig at menighetsrådet har et godt 
samarbeid med staben, og nå skal vi komme sammen før 
jul til det andre møtet i 2006. De to siste årene har vært 
litt turbulente, men fra nyttår ønsker vi vår nye kapellan 
med familie velkommen til Drammen. Vi ser frem til å 
ta imot Stig Kaastad og familien hans og håper de finner 
seg fort til rette og at de vil trives. Menigheten vil gjøre 
sitt til det.
 Lørdag 2. desember er dagen for menighetens JULE-
MARKED i menighetshuset. Det er den dagen da alle 
aldersgrupper i menigheten møtes til noen hyggelige 
timer. Vi har et godt utvalg av ting og tang, bøker, noe 
håndarbeid og småkaker. Korene har ansvar for juleverk-
sted, tombola og kafeteria. Det blir en del spennende 
ting som loddes ut, og det er gledelig at Kirkens Bymis-
jon igjen vil være med på julemarkedet. Korsang hører 
også med, så det er bare å sette av dagen til et besøk i 
menighetshuset mellom kl.10-15. 
 JULEPRESANGER.  Dere har kanskje lagt merke til 
det nye skapet i kirkens våpenhus og noen små ting som 
er til salgs og som kan være et minne fra et besøk i vår 
vakre kirke? Kanskje du kjenner noen som ville sette pris 
på å få en teskje, fingerbøl eller puslespill med kirkens 
motiv på? Er du interessert, så spør enten kirketjener 
Gudny eller noen på kontoret om hjelp.

 Vikarprest Jan Brastein var altfor 
kort tid hos oss, men det har vært 
en stor glede å bli kjent med ham. 
Menigheten og konfirmantene vil 
savne ham. Nå ønsker vi Jan lykke 
til med stillingen som sykehusprest på Radiumhos-
pitalet. Menigheten vil ihvertfall ta godt vare på kon-
firmantene i dette året mens de forbereder seg til den 
store dagen i mai. 
 Musikkutvalget har hatt noen fine konserter og orgel-
halvtimer så langt i dette året, og nå er det like før 
Adventsfestivalen begynner. Takk til alle som planlegger 
gudstjenestene, konsertene og gjennomfører alt det spen-
nende i vår kirke. Noen ganger kan det kanskje være litt 
for spennende!!
 Men la oss se frem til Advent og alt vi kan dele sammen 
mens vi venter på julens høytid.
 Menighetens JULETREFEST for hele familien i menig-
hetshuset er på Hellig Tre Kongers dag, søndag 7. januar, 
rett etter gudstjenesten. Velkommen store og små.
 Husk at alle er velkommen til å være med i vårt fel-
lesskap. Ønsker du noen å snakke med, så er det alltid en 
som har tid for DEG.
 På vegne av Bragernes menighetsråd ønsker jeg alle 
lesere en god adventstid, en velsignet jul og la oss ønske 
hverandre et godt og fredfylt 2007. God Bless you all.

En vennlig hilsen Kaye Westeng

HILSEN FRA MENIGHETSRÅDSLEDEREN:

Vi går inn i adventstiden med for-
ventning om det som skal komme. 
Våre hjem fylles med lukten av 
gjærbakst og nyinnkøpte julegaver. 
Likevel, adventstiden er mer enn 
gjærbakst og gaver, det er en tid 
for ettertanke. For en del år siden 
besøkte jeg «Eirik» i fengselet. 
Han sonet en lang fengselsstraff, 
var ensom og nedbrutt. Det var 
i desember måned og samtalen 
dreide seg om advent. «Eirik» 
hadde gjort seg sine erfaringer i 
denne tiden, men hadde et annet 
forhold til adventstid enn meg. 
«Du Cato, livet der ute på gata 
har lært meg at ikke alle ser frem 
til adventstid med fersk gjærbakst 
og innkjøp av gaver». «Når butik-
kene pyntes til jul og gatene fylles 
med forventningsfulle mennesker, 
kryper jeg inn i min kalde kropp 
og forsvinner». I mange år har jeg 
tenkt på det «Eirik» sa, hva mente 
han? I iveren etter å stelle i stand 
i adventstiden står vi i fare for å 

overse de syke og ensomme. De 
som virkelig trenger vår oppmerk-
somhet i denne tiden glemmer vi 
fordi vi er så opptatt av å stelle i 
stand til oss selv, til de som aller-
ede er mette og har alt. Astrid 
Lindgrens skikkelse Emil fra Lønne-
berget, syntes denne prioriteringen 
var feil. Derfor ba Emil inn alle 
de gamle og syke i fattighuset til 
julefest, for så å tømme foreldrenes 
stabbur for all julematen. Når 
husfolket så kom hjem og så hva 
Emil hadde gjort, fikk han kjeft. 
Emil forsto ikke denne kritikken 

og sa: «Om ikke maten skulle fylle 
magen til de som var sultne, hvem 
skulle spise den da?». Emil viste 
medmenneskelighet, og hans pri-
oriteringer var uselviske, de mar-
ginalisertes behov var hans fokus. 
På samme måte som Emil var en 
betrakter av den andres elendighet, 
er du og jeg det. Spørsmålet er 
om vi kun er betraktere? Emil 
responderte på det behov han så 
var der. Resultatet var at han fikk 
kjeft av de mette, men de sultne 
fikk mat. Hvordan responderer vi 
så på den nød vi møter? Med skam 
må jeg erkjenne at min respons 
altfor ofte koker ned til sentimen-
talt ordgyteri, litt gjærbakst og 
noen gaver fra mitt overflodslager. 
Mange år har gått, og det vokser 
ugress på «Eirik» sin grav. Han 
orket ikke livet, adventstid og gjær-
bakst. Ikke en gang pakkene under 
juletreet gav ham trøst.  Hva vil jeg 
med dette, jo ganske enkelt – litt 
ettertanke mens vi venter! 

Cato Thunes

Mens vi venter



27.08.06
aksel adresen 
Vestersager,døpt i norkirken

03.09.06
Lotte maria opsand Johansen
sebastian engebretsen
tyra Christensen sletten

10.09.06
theo aleksander Hole 
aagaarden, døpt i Åssiden

24.09.06
William martin mehren
Christopher strehlin

01.10.06
Victoria Werring svenne
sondre-Hin Kjosar
iselin marie ruud
nora njaastad-Hansen

08.10.06
sandre sjøgren-andersen
marius Wilhelmsen Klette
Victoria skagseth

15.10.06
Victor meidell Lukkassen
Helena Werner olsen
mia Hobbelstad
sunniva Pettersen sollie

22.10.06
iben stafseth Øhrn
mikkel andreas 
Hollandsbjerg,døpt i Flåm 
kirke
sophie elise Dahl. Døpt i 
strømsø

12.11.06
martin Haug teigen

25.11.06
Petter Henrik Kirudd Letmolie
Celina meinseth

26.11.06
Krisander Kaastad evensen
Kristoff Bader Kalstad

VÅRE DÅPSBARN

02.09.06
anne maarunn og Jochen Well

16.09.06
Cecilie Koldingsnes og simon Kildal

23.09.06
ingun Lykke og Johny Fjellbakk

25.11.06
eldri Bøhn og Carl magnus Kalstad

VÅRE NYGIFTE

Torsdag 14.desember
Lunsj
Aktivitet: Juleverksted

Torsdag 21.desember
Juleavslutning i kirken, 
julelunsj
Aktivitet: Frilek

Torsdag 11.januar
Lunsj: Lunsj
Aktivitet: «Mini» juletre
fest                

Torsdag 18.januar
Ta med niste. Vafler
Aktivitet: Klippe 
snøkrystaller                                

Torsdag 25.januar
Lunsj
Aktivitet: Frilek

Torsdag 1.februar
Ta med niste. Vafler
Aktivitet: Dikt med 
 håndavtrykk

Torsdag 8.februar
Lunsj
Aktivitet: Frilek

Torsdag 15.februar
Ta med niste. Vafler
Aktivitet: Vi lager karne
valsinstrumenter.

Torsdag 22.februar
Lunsj: Pølser
Aktivitet: Karneval

Knøtteklubben er et 
treffsted for barn fra  
0–3 år med søsken/ 
foreldre/foresatte.  
Vi samles hver torsdag 
fra kl. 10.00–13.00, 

til lek, sang og sosialt fellesskap.  Velkommen

lAndFAllØYA kAPell
Torsdagsfest 
14 desember kl.19.00

Dag Kaspersen tale
Bjørge og Inger Johansen musikk

Torsdagsfest  15 februar kl. 19.00

Søndagsskolen er i god gjenge igjen!
Hver søndag er det søndagsskole i Bragernes kirke. Dit 
er alle barn velkomne, med eller uten følge av voksne. 
Barna er tilstede ved begynnelsen av gudstjenesten, men 
går etter en stund til et eget søndagsskolerom, sammen 
med søndagsskolelederne. Dette rommet er det såkalte 
vigselskapellet som ligger oppe til venstre for alteret. 
Her er barna samlet om fortellinger fra Bibelhistorien, 
sang og bønn, og aktiviteter så langt tiden rekker. Deret-
ter går alle tilbake til kirken, slik at de som ønsker det 
kan delta i nattverdfeiringen. De søndagene det er fami-
liemesse, er det ikke søndagsskole. Når det er, går fram 
av gudstjenesteoversikten på baksiden av Kirkeposten.
Bragernes menighet er tilsluttet Norsk Søndagsskolefor-
bund, der de har utarbeidet et nytt opplegg for søndagss-
kolen – «Sprell levende» – som 
menighetsrådet abonnerer på. Her 
gis lederne mange hjelpemidler 
til formidling videre til barna, 
og barna selv mottar hver gang 
søndagsskolebladet «Barnas». 
Med det nye materiellet er det 
også kommetpå plass en ny logo 
for søndagsskolen.
Så velkommen til søndagsskolen!

Kristin Fæhn - sokneprest
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I denne utgaven av Kirkeposten er det vedlagt et program for 
Adventsfestivalen. Se også internettside: 
www.drammen.kirken.no/bragernes

Adventsfestivalen åpner 1. desember kl. 21.00 med 
«Ansikt til ansikt». En forestilling om møter mellom 
mennesker, kirke, homofili, tro, håp og kjærlighet.

WWW.DRAMMEN.KIRKEN.NO/BRAGERNES

Drammen Kirkelige Fellesråd

w
w

w
.saturn.no

Våre samarbeidspartnere:

Adventsfestivalen 2006
Årets mørkeste tid er over oss, frostrøyken

leker over vannflaten i Drammenselva. 

Det er tid for ske inn til alle som og store

kilder av lys og varme. 
Adventfestivalens program inviterer i år til

enrekke slike lyspunkter og opplevelser

somforhåpentlig kan varme hustrige sjeler. 

Her er det musikkfremførelser som spenner

over mange tidsepoker og ulike sjangre,

medsmå og store ensembler, amatører som

profesjonelle. Gudstjenestene utgjør sentrale

samlingspunkter. Bragernes kirke er

hovedstedet for festivalen, men som tidligere

deltar også flere av de andre kirkene i

Drammen, som del av festivalprogrammet.

Forøvrig henvises til brosjyren Advent og jul

iDrammen.

I år er det 13. gang adventfestivalen finner

sted. Sett av tid til ta del i den. La den bli en

del av forberedelsen til feiringen av julens

store mysterium: Og Ordet ble menneske og

tok bolig iblant oss.

Johannespasjonen av J. S. Bach
Lørdag 10. mars kl 1700 framføres Johannespasjonen av 

Johann Sebastian Bach iBragernes kirke.
For to år siden ble Matteuspasjonen en stor suksess i kirken, 

og nå er det altså Johannespasjonen som står for døren.

Dette er et av Bachs aller største og vakreste verker, og det er 

en begivenhet at det oppføres i Drammen.
Bragernes Kantori synger sammen med Schola St. Petri fra Hadeland. 

Sammensatt orkester og solister. Bill. kr 250,- på menighetskontoret og ved inng. DT-kortet kr 200,-
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Menighetens juletrefest
Hellig-Tre-Kongers dag
søndag 7. januar kl. 12.15
rett etter familiegudstjenesten i kirken.
diverse program for små og store.
Bevertning.
gang rundt juletreet m.m.

arr.: Bragernes menighetsråd
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lørdag 2. desember kl. 10.00–15.00
i Bragernes menighetshus
Stort utvalg av pent brukte ting.
Håndarbeid
Godt utvalg av bøker.
Salg av pepperkaker og småkaker.
Tombola – loddsalg – Skopuss. 
Juleverksted.
Bymisjon – salg av lys og CD.
Kafeteria.
Jenteaspiranter synger kl. 11.30
Jentekoret synger kl. 13.30

treKning kl. 14.15

Menighetens Julemarked



Takk og farvel
Vi vil gjerne takke vikarprest Jan Brastein for 
den tiden han har vikariert i kapellanstillingen i 
Bragernes menighet. Den første november sluttet 
han, for å gå over i ny stilling som sykehusprest på 
Radiumhospitalet.
 Med lun humor, solid teologisk kunnskap 
og mye erfaring, gled Jan lett inn i stab, kollega 
fellesskap og menighet. Han var en engasjert og 
varm forkynner som det var godt å lytte til, og han 
hadde også evnen til å sette seg inn i andre men-
neskers situasjon, og kunne både le med de glade 
og gråte med de sørgende.
Det har vært en glede å bli kjent med Jan, og vi 
skulle gjerne ha beholdt ham til vår nyansatte 
kapellan tiltrer, men vi gleder oss allikevel med 
ham når han nå går over i ny stilling. Vi ønsker 
ham alt godt, og tror han vil passe godt i en syke-
huspreststilling.

Velkommen, velkommen
Det har ikke vært lett å finne en ny prestevikar. 
Vi har nærmest lett med lys og lykte. Overalt i 
bispedømme mangler det vikarer. Men som kjent, 
den som leter han finner. Og vi fant en vikar vi 
gleder oss til å bli kjent med; Arne Emil Skare. 
Han er født 18.04.74 og avslutter i disse dager sitt 
teologiske studium på MF(Menighetsfakultetet).

Arne Skare er gift og har to barn, han er bosatt 
i Hurum, der har han også vært politisk aktiv i 
mange år. Selv om han nå er fersk teologisk kan-
didat, har han bred livs- og yrkes erfaring. Han 
har i studietiden arbeidet både som kirkegårdsar-
beider og frivillig klokker, han har erfaring som 
assistentlærer og FN soldat. I sommerferiene har 
han vært prestevikar i Lakselv og Karasjokk. Den 
16 des. begynner han som vikarprest i Bragernes 
menighet og skal være her frem til 1. feb.2007.
 Vi sier hjertelig velkommen til Arne, og vi 
håper du vil trives sammen med oss.

Den 1. februar 2007 tiltrer  
Stig Kaarstad sin stilling 
som ny kapellan i Dram-
men prosti, med primær til-
hørighet i Bragernes menighet. 
Menigheten får lære sin nye prest 
å kjenne allerede i januar.  På 
gudstjenesten søndag den 28. jan 
innsettes Stig Kaarstad som ny 
prest i menigheten, da blir det 
selvfølgelig også stor velkomst-
kirkekaffe for ham og familien i 
menighetshuset. 

Vi gleder oss til å ta i mot vår nye 
kapellan og hans familie.

Stig er for tiden kapellan i Onsøy og Gressvik 
sokn, der har han vært 5 år, og trives godt. Men 
han ble allikevel tiltrukket av den ledige stillingen 
i vår menighet, og gleder seg til å flytte til Dram-
men sammen med sin kone og sine tre barn på 
henholdsvis 10, 13 og 16 år. Han har også familie 
som bor her i menigheten. Audhild, Stigs kone er 
også prest, og hun arbeider i Areopagos i Oslo. 
Hun gleder seg sikkert til litt kortere kjørevei til 
arbeidet.

Stig har vært flere år i Hong Kong og tjeneste-
gjort i The Evangelical Lutheran Church of Hong 
Kong. Han er glad i sang og musikk, spiller Bass 
men er også en habil gitarspiller. 
Stig er vant til å arbeide blant barn og unge, og 
han ser frem til å bli kjent også med menighetens 
konfirmanter.

Vi er spent på å bli kjent med vår nye prestefamilie 
og ønsker dem  varmt velkommen til Drammen 
prosti og Bragernes menighet.

Astrid Bjellebø Bayegan
prost

Farvel og velkommen
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hØres dette interessant Ut?
Ta kontakt med daglig leder Elsbet Pilskog på telefon 32 89 60 07 eller 40 41 39 29.

Hvis du selv eller noen andre du kjenner trenger noen å snakke med i full anonymitet gi dem vårt 
nummer: 815 33 300 eller send en sos-melding: www.kirkens-sos.no

Kirkens sOs trenger frivillige medarbeidere

Frivillig i menigheten?  
Er dette noe for deg?
Vi ønsker at du skal oppleve menigheten som et levende fellesskap, der du både kan få ta til deg næring -  og 
du selv kan få være med å gi litt igjen til fellesskapet.
l en aktiv menighet som vår, så er det mange praktiske oppgaver som skal utføres. Kanskje kunne nettopp 
DU tenke deg å hjelpe oss med noe av følgende;

 1. Besøkere Være en å snakke med, gå en tur med osv.
 2. Festkomite Stelle i stand til kirkekaffe, dekke, pynte, servere, rydde.
 3. Gå med menighetsblad En begrenset rode som du får ansvaret for. 4 blader i året.
 4. Knøtteklubb Et sted for barn mellom 0 - 3 år og deres foreldre/ foresatte.
 Hver torsdag fra 10 - 13.
 5. Kirkeverter Ønske velkommen og hjelpe til på gudstjenesten.
 6. AKTIB Være med i en gruppe som assisterer presten med
 konfirmantene.
 7. Frivillig på eldresenteret Hjelpe til med å gjøre istand til formiddagstreffene.
 8. Glad i å bake kaker?   Bake kaker, boller og lignende til menighetshusets fryseboks. Baksten skal 

benyttes til kirkekaffe osv.
 9. Kjøre til kirken  Sette av noen søndager og kjøre dem til kirken som trenger hjelp til å 

komme seg dit.
10.  Jeg vil gjerne ha en oppgave, men ingen av disse passer.  

Ta kontakt, kom gjerne med forslag!
 

Skriv navnet ditt og telefonnummer i rubrikken.

NAVN ..........................................................................................................................................................................................

OPPGAVER ................................................................................................................................................................................ 

ADR: ..............................................................................................................   TLF.: ..................................................................

Sendes/ leveres Bragernes menighet, Kirkegt. 7, 3016 Drammen, tlf.: 32 21 82 40. 
E-mail: kayew@online.no
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Konfirmanttiden 
i Bragernes er et 
variert og opp-
levelsesrikt år. På 
programmet står 
et stort spekter av 
både teoretiske 
og praktiske 
berikelser. 
    Den årlige kon-
firmantleiren er et 
gammelt innslag i 
konfirmanttiden 
i Bragernes menighet. Med tiden har selve opplegget endret 
seg en del. Fra å markere begynnelsen på avsluttende del av 
konfirmantåret i mars/april, har man valgt å legge det hele til 
begynnelsen av året i stedet, i september, som en «Bli-Kjent 
begivenhet». Med dette har også destinasjonen endret seg, fra 
mange år til fjells, på Veslestølen, til mer nærliggende steder 
som Strandheim, og i år Gulsrud Leirsted ved Tyrifjorden.
   
Årets tur strakte seg fra lørdag til søndag formiddag 16.-17. 
september. Klokken 13 samlet spente konfirmanter, ledere 
og foreldre seg utenfor kirken, klar til avreise. Omtrent 
samtlige konfirmanter hadde meldt seg på, og tre foreldre, 
medlemmer av AKTIB og 3 MILKERE (mini-ledere) stilte 
som ledere.
   Etter en rask fordeling på biler, gikk turen ut til Tyrifjor-
dens bredder. På Gulsrud ble vi godt tatt i mot, og etter en 
kjapp romfordeling stod en deilig lunsj for tur. Etter maten 
benyttet mange anledningen til å se seg om, før MILKERNE 
gikk i gang med å organisere forskjellige leker og aktiviteter 
utendørs. Aktivitetsnivået var høyt, og allerede nå begynte 
anelsene om en noe utfordrende kommende natt å melde 
seg hos lederne. 
     
Etter hvert ble det anledning til å gjøre det en selv hadde 
lyst til, og fjorden fristet, både med sine bademuligheter  
(for noen) trass i sine nå svært fåtallige varmegrader, fris-
tende «plumpestein» og med muligheten for en tur utpå i 
leirstedets kanoer. Disse mer eller mindre maritime aktiv-
itetene pågikk i en time, med tilhørende utkjempelse av 
vannsprute-krig med padleårer, forsøk på å renne hverandre 
i senk og noen små påfølgende kantringsuhell (med red-
ningsvest på, selvfølgelig).
      
Etter at alle hadde trukket opp fra vannet, og enkelte hadde 
byttet ut hele sitt tidligere antrekk med noe tørrere, led og 
lakket det mot den innlagte undervisningstimen. Dette var en 
av de første timene med hele konfirmantkullet samlet, siden 
de ellers undervises i grupper, på hver sin dag. Det ble en 
innholdsrik stund, med tid til litt alvorlig refleksjon og mange 
gode innspill fra konfirmantene, både enkeltvis og gruppevis.
       

Og så var det 
endelig middag-
stid, Taco til alles 
store begeistring 
og velbehag (kan-
skje med unntak 
av de som ryddet 
opp etterpå). Etter 
middagen samlet 
alle seg igjen, men 
denne gangen for 
å underholdes 
med MILKERNES 

svært  kreative påfunn av diverse leker og konkurranser. 
Konfirmantene fikk, både alene og i lag, bryne seg på flere 
meget varierte og underholdende utfordringer. Stor moro 
blant både deltakere og tilskuere, selv om enkelte nok kom 
ut av det med et noe anstrengt forhold til kinakål!! 
            
 Absolutt «rosignal» var satt til kl. 01, og på dette tidspunkt 
gikk de fleste pent til sengs. Blant lederne så også de fleste 
sitt snitt til å hvile ut etter en anstrengende ettermiddag. 
    Enkelte følte seg imidlertid mer kallet til å benytte natte-
timene til taktisk forflytning i skyggene utendørs (slik 
han hadde lært iført kongens nylig borthengte klær), for 
å avverge forbrytelser mot natteroen. Og anstrengelsene 
betalte seg. Enkelte av de unge håpefulle ble tatt på fersken 
både en og to og fire ganger. 
      
Etter en for noen fredelig, mens for andre betraktelig mer 
aktiv natt, opprant nok en søndag morgen. Dette var dagen 
for turens avslutning – og  kan en kanskje si – klimaks, 
nemlig gudstjeneste. Her skulle konfirmantene aktivt 
få ta del, i så vel selve seremonien, som diverse forbere-
delser, pynting og lignende. Det hele skulle rundes av med 
kirkekaffe for alle, inviterte foreldre inkludert. Det store 
håpet hadde vært at det hele skulle la seg avvikle under 
åpen himmel, men – trass i de beste utsikter dagen før – 
overskyet, kjølig og disig vær gjorde sitt til at gudstjenesten 
heller gikk av stabelen innendørs. 
     Det ble en enkel, men fin seremoni med salmesang, tek-
stlesning og en kort preken. Etterpå ble foreldrenes mange 
fortreffelige kirkekaffe-bidrag avnytt, utendørs, da været 
ikke hadde oppfylt sine dystre forutsikter.
 Så var tiden inne for farvel og hjemreisen.  Det knappe 
døgnet sammen på Gulsrud hadde gitt de fleste mersmak, 
og mange ivret etter å gjenta det hele senere. Så får vi se 
hva fremtiden bringer. Sikkert er det i alle fall at dette kon-
firmantåret, som årene før, vil by på mange opplevelser 
og mye fellesskap, både mellom konfirmanter, prest og 
menighet.

M L S

Konfirmantweekend 2006



Musikalsk meditasjon
4. februar 2007 kl. 19.00
Bragernes kirke

Konsert med:
Torstein Ruud
Hallvard Brattvoll

Billetter kr. 100,- v/inngangen

t-ruu@online.no
Tlf. 40 86 88 83

KONSERTER i Bragernes kirke våren 2007
Søndag 14. januar kl 1900.  Masterkonsert med trompetisten Maren Tjernslie fra Barrat Dues musikkinstitutt. 

Orgel: Anders Eidsten Dahl. Musikk av Eben, Hovaness, Torelli m.fl. Billetter ved 
inngangen. 

Søndag 4. februar kl 1900.  «Meditasjon». Sangeren Torstein Ruud og kantoren Hallvard Brattvoll.  
Billetter kr 100,-

Lørdag 10. februar kl 1300. Orgelhalvtime ved Mariko Takei. Fri entré.

Lørdag 17. februar kl 1300.  Orgelhalvtime ved Birgitte Stærnes, fiolin og Turid Seim, orgel.  
Fri entré.

Lørdag 24. februar kl 1300. Orgelhalvtime ved Ole Andreas Fevang. Fri entré.

etterlysning! 
mUSikeR SØkeS
De som bor på Losjeplassen og 
Hamborgstrøm bo- og behan-
dlingssenter har et fast tilbud 
om andakter som holdes ved 
menighetens prester. Dette er 
på formiddagstid hver annen 
uke hvert sted, onsdager på 
Losjeplassen og torsdager på 
Hamborgstrøm. Både vi prestene 
og beboerne savner imidlertid 
mer musikk, en som kan spille til 
salmene og bidra med litt musikk 
ut over det, dersom det er mulig. 
Derfor spør vi nå Kirkepostens 
lesere om det er noen blant dere, 
eller om dere vet om noen, som 
kan spørres om dette som en friv-
illig tjeneste. 
Ta kontakt med menighets-
kontoret, tlf. 32 82 21 40 (10–13) 
eller en av prestene.

KorKonsert
Søndag 26.11.06 kl. 19.00

Prosjektkor bestående av ca 100 sangere fra distriktet
Dirigent: Per Oddvar Hildre

Medvirkende: ALTIPLANO – kjent latinamerikansk musikkgruppe
Inngang: kr. 100,-

Billetter til Oslo Filharmoniske kor og orkester! 
Et julegavetips?
Onsdag 28. mars 2007 får Bragernes kirke besøk av Oslo 
 Filharmoniske orkester og kor. Med seg har de solistene Marita 
Kvarving Sølberg, Håvard Stensvold og Olivier Latry, sistnevnte er 
selveste titulærorganisten i Notre Dame i Paris. Dirigent er Michel 
Plasson. På programmet står blant annet Fr. Poulencs konsert for 
orgel og orkester og G. Faurés vakre «Requiem».

Billetter kr. 295,-/265,-

For billetter, kontakt Drammens Teater på tlf. 32 21 31 00, eller se:
www.billettluka.no/drammensteater
billettbestilling@drammensteater.no

Siste helgen i november fylles menighetshuset i Bragernes opp av korsangere 
fra hele distriktet og litt til. Ca 100 sangere fra store deler av østlandsområ-
det kommer sammen i Drammen for å delta på korseminar med den kjente 
 korguruen Per Oddvar Hildre. Kjent som dirigent for koret SKRUK og blant 

annet TV-programmene «Syng med oss».

I løpet av noen hektiske timer fra fredag kveld til søndag ettermiddag øves det 
inn et flott konsertprogram som fremføres i Bragernes kirke søndag 26.11. 

Med som musikere på konserten er også den kjente latinamerikanske 
 gruppen ALTIPLANO som i tillegg skal ha sin egen avdeling med sør-

amerikansk musikk på konserten.

Dette blir en flott opplevelse med nydelig korsang, vakre melodier og frisk 
latinamerikansk musikk. Unn deg en god opplevelse denne kvelden. 

Konserten starter kl. 19.00 og koster kr. 100,-
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01 desember Adventstreff, Kristin Fehn og Jørn Fevang
08 desember Hyggebingo
15 desember Julemiddag, kåseri v/Prost Astrid Bjellebø Bayegan, musikk 
05 januar Juletrefest, Dag Rønningen spiller til juletregang
12 januar Hyggebingo
26 januar Hyggebingo
02 februar  Formiddagstreff, dirigent og sanger Marit Sehl deltar med et bredt repertoar 
09 februar Hyggebingo
23 februar Hyggebingo   

Formiddagstreff og bingo
høsten 2006 - våren 2007

Fredager kl. 11.00 – 13.00

Nygotiske alterstaker, antakelig av nikkel med støpte 
 messingornamenter. Tegnet av arkitekten Ernst Norgrenn 
og utført av gjørtler Ole Eriksen Bakstad.
Alterstakene har en 8-kantet fot med  grindverksmotiv og 
store kløverblader av messing. Høyde til dryppskålen 65 cm 
og fot-diameter 32,5 cm. Kirken fikk alterstakene i 1875. 

Historisk tilbakeblikk

ALTERSTAKER
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Nedre Storgt. 11 - 3015 Drammen
Telefon. 32 83 64 10 - 32 83 28 81 - Telefax. 32 89 39 66

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: 815 00 590
www.dnbnor.no
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Støtt våre 
annonsører. 

De Støtter oSS

Øvre Torggate 4 – ved Lizzi’s Pizza
Informasjon og timeavtale:

32 89 89 60

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  j u l e g a v e r

Haugesgate 17 • 3019 Drammen • Tlf.: 32 83 52 95

Nedre Torggt. 5, 3015 Drammen
Tlf.: 32 83 60 05

Nedre Storgt. 11

Historisk tilbakeblikk
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Velkommen til kirke
Søndag 3. desember – 1. søndag i advent
Kl. 11.00:  Gled deg, du Kristi brud! Høymesse. Nattverd. 
Rådgiver Per Arne Faye. 
J. S. Bach: Wie soll ich fliehen hin! Ole Andreas Fevang, 
orgel. Medlemmer av Bragernes kantori.

Søndag 10. desember – 2. søndag i advent
Kl. 11.00: Håp som knuses, håp som gjenoppstår! 
Høymesse på menneskerettighetssøndagen og Nobelpris-
dagen.  Dåp. Nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn, kantor 
Jørn Fevang.  Anne Kulberg, solist. Musikk: 3. del av Knut 
Nystedt / Dietrich Bonhoeffers Gebete für Mitgefangene.

Landfalløya kapell kl. 11.00: Høymesse. Prost Astrid Bjelle-
bø Bayegan

Søndag 17. desember – 3. søndag i advent
Kl. 11.00: Rydd vei for Herren! Høymesse. Dåp. Nattverd. 
Vikarprest Arne Skare og kantor Anders E. Dahl.

Kl. 17.00: Lysmesse for hele familien. Vikarprest Arne Skare. 
Bragernes Kirkes Jenteaspirantkor og Gutteaspirantkor. 
Fri entré.

Søndag  24. desember – Julaften
Kl. 13.45: Julaftensgudstjeneste. Sokneprest Kristin Fæhn. 
Jentekorets aspiranter
Kl. 15.00 Julaftensgudstjeneste. Sokneprest Kristin Fæhn.  
Guttekoret og guttekorets aspiranter.
Sverre Moe, solist.  Trompetsolist.
Kl. 16.15 Julaftensgudstjeneste. Prost Astrid Bjellebø 
Bayegan. Jentekoret og ungdomskoret. Sverre Moe, solist. 
Trompetsolist.

Landfalløya kapell kl. 14.00: Julaftensgudstjeneste. Vikar-
prest Arne Skare.  

Mandag 25. desember – Juledag
Kl. 11.00: Høytidsmesse. Nattverd. Alle prestene og kan-
torene. Bragernes kantori. Trompetsolist.

Tirsdag 26. desember – 2. juledag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp. Nattverd. Vikarprest Arne Skare

Søndag 31. desember – Søndag etter jul og nyttårsaften
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp. Nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn
Kl. 23.15: Midnattsgudstjeneste. Sokneprest Kristin Fæhn

Mandag 1. januar – Jesu navnedag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp. Nattverd. Vikarprest Arne Skare, 
kantor Jørn Fevang.    

Søndag 7. januar – Kristi åpenbarings dag
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Dåp. Vikarprest Arne Skare, 
kantor Beate Strømme Fevang.
Menighetens julefest umiddelbart etter gudstjenesten.

Landfalløya kapell kl 11.00: Høymesse. 
Sokneprest Kristin Fæhn.

Søndag 14. januar – 1. s. e. Kristi åpenbaring
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp. Nattverd. Rådgiver Per Arne 
Faye, kantor Anders E. Dahl.

Søndag 21. januar – 2. s. e. Kristi åpenbaring
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp. Nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn, kantor Beate Strømme Fevang.

Landfalløya kapell kl 11.00: Høymesse. Vikarprest Arne 
Skare

Søndag 28. januar – Vingårdssøndagen
Kl. 11.00: Høymesse. Prost Astrid Bjellebø Bayegan og 
sokneprest Kristin Fæhn, kantorene Anders E. Dahl og Jørn 
Fevang.  Innsettelse av kapellan Stig Kaarstad
Kirkekaffe

Søndag 4. februar – Kyndelsmesse
Kl. 11.00: Høymesse på Bibeldagen. Nattverd. Prost Astrid 
Bjellebø Bayegan, kantor Beate Strømme Fevang.  
Kirkekaffe i frimurerlogen

Landfalløya kapell kl 11.00: Høymesse

Søndag 11. februar – Kristi forklarelsesdag
Kl. 11.00: Ung messe. Kapellan Stig Kaarstad, kantor Jørn 
Fevang.

Søndag 18. februar – Fastelavnssøndag
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste med dåp. 
Sokneprest Kristin Fæhn.
Syngespillet «Så lenge vi vandrer på jorden». 
Bragernes kirkes jenteaspirantkor.  
Kantorene Beate Strømme Fevang og Anders E. Dahl.

Landfalløya kapell kl 11.00: Høymesse

Onsdag 21. februar – Askeonsdag
Kl. 19.00: Messe på Askeonsdag. Kapellan Stig Kaarstad

Søndag 25. februar – 1. s. i faste
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp. Nattverd. Kapellan Stig Kaarstad, 
kantor Jørn Fevang.

Fredag 2. mars
Kl. 19.00: Gudstjeneste i Landfalløya kapell på Kvinnenes 
internasjonale bønnedag

Søndag 4. mars – 2. s. i faste
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp. Nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn.

Landfalløya kapell kl 11.00: Høymesse

Søndagskole hver søndag, unntatt jul og nyttår og når 
det er familiegudstjeneste!
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