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I april og mai i år hadde Bragernes kirke tre store
vellykkede konserter:
Johannes Passion av Bach med 100 korister fra Kantoriet i
Bragernes, Schola Sancti Petri, solister og med et autentisk
barokkensemble ledet av Jørn Fevang og Trond Kverno.
Requiem av Fauré ble fremført av Oslo-Filharmoniens orkester
med kor, solist og organist. Dirigent var Michel Plasson.
St. Hallvard – Jesus hjarte rommer alt ble sunget av Bragernes
jente- og ungdomskor med Beate S. Fevang som dirigent.
Alle de tre konsertene ble gjennomført med stor suksess, men
det var bare den siste konserten som ble omtalt i Drammens
Tidende. Vi er stolte av at Drammen markedsføres som kulturby.
Med den nye kommunale nettportalen skal billettsalget til kulturarrangementer koordineres og gjøre det lettere å bestille billetter til alle arrangementer i byen. Kanskje en slik koordinering vil
bidra til å synliggjøre kulturarrangementer i Bragernes kirke på
en bedre måte. Fram til nå ser det ut til at våre arrangementer er
uteglemt av media. Verken journalister eller fotografer ser ut til å
ha besøkt Bragernes kirke ved våre konserter. Ingen anmeldelse
av våre kulturarrangementer er registrert. Vi mener at Bragernes
kirke er en viktig del av kulturlivet i drammensområdet, og vårt
håp og mål er at den eneste avisen i Drammen skal gi oss den
oppmerksomhet vi fortjener.
I denne utgivelsen av Kirkeposten kan dere lese spennende
artikler om kirkefeiringer i juni og juli, som for eksempel, Pinse
og Olsok, og i august skal Bragernes kirke også være en del av
Elvefestivalen. I tillegg skriver vår sogneprest om en viktig
begivenghet som knytter seg til den Internasjonal dagen for
verdens urbefolkning.
Jeg ønsker dere alle en varm og spennende sommer!
Berta Lucía Abarzúa

Bragernes menighetskontor Kirkegaten 7 – 3016 Drammen
Menighetspedagog
Eva Brekke Voss
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Tlf. arbeid: 32 21 82 48

Kirketjener
Gudny schultzen
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Kontortelefon 32 21 82 40 – Telefax 32 21 82 41
Kontoret er åpent mandag - fredag kl. 10.00 – 13.00
Bragernes kirke 32 83 26 33
Eldresenteret, Albumsgt. 8 – 32 83 58 19
Fot- og hårpleie 32 83 19 15

Besøk vår nettside: www.drammen.kirken.no/bragernes

DEN NORSKE KIRKEN I DRAMMEN
bragernes torg 6 – 3017 Drammen – Tlf. 32 21 12 00
Kontoret er åpent mandag, tirsdag, onsdag og
fredag kl. 08.00–15.00 og torsdag kl. 08.00–17.00

Pinsedag
S

å er vi kommet til den tredje av kirkens
store høytider;
Pinsen, som er kirkens og Åndens fest.
Og hele naturen vitner på en vidunderlig
måte om Guds skaperverk, om hans ånd
og kraft som skaper liv, skjønnhet og glede
rundt oss. Det blomstrer og dufter, solens
varme tiner også våre forfrosne sjeler:
«I all sin glans nu stråler solen, livslyset over
nådestolen, nu er det pinseliljetid.»
Allerede på Jesu tid var pinsen en stor fest
for jødene. Pilegrimer strømmet til Jerusalem
for å være med på feiringen av den store
løvhyttefesten. Her ble førstegrøden båret
frem som offer, og folket ble minnet om
sin avhengighet av Herren under den 40 år
lange ørkenvandringen. Her feiret man også
at Loven ble gitt Moses på Sinaifjellet.
Etter pinsens under, da Den Hellige Ånd
kom som ildtunger og satte seg på hver
enkelt av apostlene, og de ble fylt av Den
Hellige Ånds kraft, slik som Jesus hadde
lovet, har pinsen blitt feiret som kirkens
fødselsdag like frem til i dag.
Stadig færre mennesker i vårt samfunn vet
hvorfor vi feirer pinse.
Da er det opp til oss å fortelle… å vitne
om Jesus, gjennom Den Hellige Ånds kraft,
slik disiplene gjorde. For det er Åndens
viktigste oppgave å peke på Jesus, som vår
Frelser og forsoner.
Jesus ønsker å komme til mennesker i
dag med sin «Fredshilsen», slik han møtte
sine venner. Det er mange mennesker som
sliter med sin hverdag, det er mange urolige
sjeler som lengter etter en dypere fred. Den
Hellige Ånd formidler et eksistensielt møte

TIL ETTERTANKE…
ved Prost
Astrid Bjellebø Bayegan

mellom Gud og mennesker, der Jesus sier:
“Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir,
gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes,
frykt ikke.»
Vi skal ikke frykte, pinsen minner oss, med
naturens hjelp, at vi skal glede oss over
Guds vidunderlige nærvær.
Og Kaj Munk skriver så vakkert, og så riktig,
etter min mening, på sin karakteristiske
måte:
«La pinsens ånd, Den Hellige Ånd, peke på
Gud for oss like sterkt i år som noensinne.
Bonde, ta din kone i hånden og gå en
pinsetur ut over jordene og se hvordan han
sørger for dere, den rike og gode Gud, med
under etter under: såkornets hemmelighet, at
det skal dø i jorden for å oppstå med nytt liv
til seg selv og til verden. Arbeidere i byen,
ut til kolonihagen med kona! «Det mindste
græs, jeg undrer på i Skove og i Dale, hvor
skulde jeg den Visdom faa, om det kun ret at
tale?»
Og dere unge – opp på sykkelens rullende
mirakel – ut og opplev at livet er noe
uendelig mye større enn pjatt og flørt.
La kjærligheten vokse seg så ren der ute i
naturens store kirke at den blir til selve ilden
på alteret; la den Helligånd hviske dere inn
i sjelen at det som dere føler for hverandre
ikke kan være skapt av noen ringere enn
Gud. Og at det derfor forplikter overfor
Gud.» (Ved Babylons floder).
God pinse!
Astrid Bjellebø Bayegan



HILSEN FRA MENIGHETSRÅDSLEDEREN:
Søndag 15.april var dagen for årets menighetsmøte
(årsmøte) etter gudstjenesten. Fremmøtet var det
ikke noe å si på, tatt i betraktning at det var en meget
varm «sommer»-dag. Neste år må vi prøve å holde det
viktige møtet noe tidligere. Årsmelding/regnskap og
statistikk, som man hadde kunnet hente i kirken på
forhånd, ga et innblikk i alle aktivitetene i vår menighet
i fjor. Staben var til stede på møtet og kunne gi en kort
orientering til årsmeldingen og svare på spørsmålene.
Menighetens økonomi ble gjennomgått av Roar
Kreutzer. På vegne av menighetsrådet sender jeg en
stor takk til staben, alle frivillige og alle som støttet
Bragernes menighet i 2006.
Kirkeskyss.
En av de sakene som menighetsrådet har drøftet nylig,
er å prøve og få i gang «kirkeskyss». Vi kunne tenke oss
en tilbakemelding fra dem i menigheten vår som ønsker
å komme i kirken, men ikke får det til. Grunnene kan
være forskjellige, men vær så snill å ta kontakt hvis
det ønskes kirkeskyss til søndagsgudstjenesten. Ring
menighetskontoret mellom kl.10-13, mandag til fredag,
eller ta kontakt på en annen måte, og vi skal skaffe en
sjåfør.
Et ønske fra Kirkepostens redaktør.
De alle fleste er glade når de får Kirkeposten levert
i postkassen. Der er det mye hyggelig og interessant
lesestoff. Kirkepostens økonomi kunne ha vært
bedre, og bladets redaktør ønsker flere annonsører.
Kanskje leserne kan hjelpe til med å skaffe noen
støtteannonsører til Kirkeposten? Redaktøren,
Berta Lucía Abarzúa er å treffe på tlf. 32 83 74 06. Ta
ellers også kontakt med menighetskontoret for mer
informasjon, tlf. 32 21 82 40 mellom kl. 10-13.

Olsok

29. juli er merkedagen til minne
om Olav den hellige, kongen som
samlet Norge til ett rike (1016).
Hellig Olav, som han også kalles, hadde i sin tid som
Norges konge fart hardt fram mot folk som ikke ville
slutte seg til den nye religionen, kristendommen.
Etter et par år i utlendighet (Gardarike), vendte han
tilbake til kamp mot kong Knut og hans støttespillere
for å gjenerobre sitt rike. Onsdag 29. juli falt han i
slaget på Stiklestad, i kamp mot en overlegen hær av
bønder og stormenn.
Ikke lenge etter Olavs død snudde stemningen. Det
ble raskt meldt om undere og jærtegn ved hans
grav og levninger. Om disse jærtegnene diktet de
islandske skaldene Sigvat skald og Torarin lovtunga
allerede få år etter Olavs død. Han ble erklært som
helgen av biskop Grimkjell i år 1031. Etter hvert
utviklet det seg også flere legender om Olavs liv og
hans helbredende kraft.
Kort tid etter Olavs død ble det reist et lite kapell
over hans grav. Hundre år senere ble byggingen av
Nidarosdomen påbegynt. Å reise dit på pilegrimsferd

Ting og tang.
Menighetsrådet har begynt å samle
inn til årets julemarked. Rådets
stand er som vanlig pent brukte
gjenstander. Vi er takknemlig for alle
som vil huske på oss med gjenstander som man ikke
synes man vil ha selv lenger.
Ting og tang kan leveres til menighetskontoret mellom
kl.10-13. På forhånd takk!
Flygel.
Flygelet i storsalen i menighetshuset er i bruk nesten
daglig, og kantorene kunne ønske seg et nytt eller pent,
brukt flygel. Har du et å gi bort eller selge til en rimelig
penge, så ville menighetsrådet og kantorene være meget
glade for kontakt.
Vår og sommer. Nu går vi en deilig tid i møte,
påskeliljene er i full blomst, og vi ser daglig nye tegn
på at sommeren er om hjørnet. Mange ser frem til
«the lovely month of May»! Lykke til konfirmanter,
brudepar og alle som skal ha barnedåp. Håper det blir
en minnerik dag for hver enkelt. I år faller 17. mai på
Kristi himmelfartsdag, og like etterpå ferier vi pinse.
I juni går byens kirkesjef, Per Ottar Johansen, over i
pensjonistenes rekker, og vi takker ham for alt han har
betydd for så mange. Per Ottar og Anne Lise ønskes alt
godt.
Kirken er åpen fra tirsdag til fredag mellom kl.12-13 og
vil være åpen hver ukedag fra rundt Sankt-Hans og ut
august fra kl.12 -15. La oss nyte hver dag, og den som
gjerne vil ha noen å snakke med, kan bare ta kontakt.
Alle er velkommen innom kirken!
Menighetsrådet ønsker alle en god og velsignet sommer!
Kaye Westeng

ble et viktig mål for mange utover i middelalderen,
en tradisjon som de senere årene har fått en viss
renessanse.
Det var vanlig i middelalderen, i katolsk tid, å innvie
kirkene til en bestemt helgen. Her i området er
Skoger gamle kirke en Olavskirke, innviet til Olav den
hellige.
Olavsdagen, eller olsok, var i middelalderen først og
fremst en kirkelig festdag med egen liturgi og egne
hymner. En av disse fins i vår salmebok, «Ljoset over
landet dagna». Men dagen fikk også et godt fotfeste i
folkekulturen, med bl.a. bål og fest og rømmegrøt.
Etter reformasjonen ble Olavsfeiringen nedtonet,
men igjen offisielt anerkjent for kirkelig markering
i 1899. Fra da av har dagen blitt holdt i hevd med
kveldsgudstjeneste mange steder. I år faller
Olavsdagen på en søndag, og dagen vil derfor
bli markert under høymessen mange steder. I
Bragernes vil vi i tillegg ha en aftenbønn (vesper)
kl. 19 der det vil bli sunget sekvenser fra den gamle
Olavsmusikken fra Nidaros.
Kristin Fæhn

Samer i plenen?
9. august er internasjonal dag for verdens
urbefolkninger. Men hva har det å si for oss?
En markeringsdag for verdens urbefolkninger
er der for å utfordre våre egne holdninger
og landets politikk overfor vår urbefolkning:
Samene.

økonomisk støtte i en eller annen form for å
opprettholde sin kultur og identitet, så stemmer
Frp konsekvent i mot. Hovedargumentet er at
«ingen grupper skal ha særfordeler i Norge.»
Det uttalte Frps samepolitiske talsmann, Ib
Thomsen, til avisen Vårt Land i januar 2006.

Så sent som i april i år ble vi gjort
Odd Børretzen pirret våre holdninger for
oppmerksom på en organisasjon som
en del år siden da han raljerte med
kalte seg «Interesseorganisasjon
justisdepartementet. Da var det
Den
Mot Samer» som opererte på
minoritetens rett til å komme
internasjonale dagen for
internett. På hjemmesiden
til uttrykk han forsvarte på sin
verdens urbefolkning ble innført
ble det blant annet sagt til det
underfundige måte: «Hvis vi
i 1994. På denne datoen i 1982 ble
det første møtet holdt i arbeidsgrup
samiske folk: «– Dere har heller
tillater samer på plenen foran
pen for verdens urbefolkninger.
ingen rett til å kreve noe som
Stortinget i Oslo denne uka, har
Gruppens virksomhet er en del
helst av riket eller det norske
vi samer foran alle storting i hele
av FNs arbeid for menneske
folk så lenge dere ikke deltar til,
landet i neste uke. Eller på alle
rettighetene.
eller bidrar med, verdiskapning.»
gressplener. Er det noe jeg alltid
En av parolene som ble forfektet på
har vært redd for, er det samer i
nettstedet var «ikke slakt reinen, slakt
plenen!»
samen.»
9. august er dagen da vi utfordres til å tenke
På Stortinget diskuteres samepolitikk hvert
over hva vi gjør overfor minoritetene.
år, med Frp som en outsider i forhold til de
Les mer om dagen og arbeidet som gjøres på
andre partiene på tinget. Mens de fleste partier Forente Nasjoners norske hjemmeside:
samstemmer i at det samiske folk trenger
www.fn.no
Kapellan Stig Kaarstad

2. Pinsedag på Torget
Tradisjonen tro samler oss i år også til fellesgudstjeneste på Bragernes torg.
Der møtes vi, alle menighetene i prostiet, og alle frikirker og kirkesamfunn i Drammen by, for å feire vår
gudstjeneste i fellesskap.
Til tross for alt som skiller, enes vi om det viktigste; At Jesus er vår frelser og Herre.
Den Hellige Ånd utruster oss som enkeltpersoner og menigheter med et vell av gaver, de skal brukes til
menighetens beste, å peke på Jesus og hjelpe hverandre fremover på troens vei.
Per Arne Dahl er hovedtaler
Han er godt kjent for mange som forfatter, prest og sjelesørger.
Han er en skattet forkynner. Kom og hør!
Et dyktig Lovsangsteam fra Drammen kristne senter blir også med i gudstjenesten.
Vi feirer nattverd, og det blir anledning til forbønn.
For øvrig medvirker prester og pastorer, og kantor Edward Rogers fra Konnerud
menighet er musikalsk ansvarlig for gudstjenesten.
Den blir ledet av prost Astrid Bjellebø Bayegan.
Etter gudstjenesten blir det stor kirkekaffe med hjemmebakte kaker og kaffe på Torget.
Sett av formiddagen og ta tid til å hilse både på gamle kjente og bli kjent med nye.
Be for gudstjenesten, at den må bli Gud til ære og oss til gaven.
Astrid Bjellebø Bayegan



Kirkesjefen takker
snart for seg
Drammen fikk sin første kirkesjef da
Per Ottar Johansen begynte i sin stilling
1.1.1997. Han hadde med seg bred erfaring
fra frivillig arbeid innen Den norske kirke:
Som medlem av menighetsråd og fellesråd
og som leder av menighetsråd og fellesråd.
Sin yrkeserfaring hadde han fra det private
næringsliv med mer enn 40 års virke der.
Fra 15-årsalderen arbeidet han full dag,
og lærte nok tidlig å ta i et tak. Han møtte
og fikk mange utfordringer, og likte det.
I 25 år arbeidet han innen Christiania
Glasmagasin, de siste 10 år som disponent
i Drammen Glassmagasin. Så fulgte 15
år med agenturvirksomhet for danske
bedrifter innen kunsthåndverk. Dette
gav ham bred og variert erfaring innen
økonomi, personal, ledelse og forvaltning da
han begynte som kirkesjef. Han erfarte nok
også at dette var god ballast å ha med seg.
Jeg spør kirkesjefen om han visste hva
han gikk til da han begynte. Til det
svarer han at han til en viss grad visste
det, men at arbeidsoppgavene viste seg
å være mer omfattende enn han trodde.
Med den nye kirkeloven fra 1.1.1997
ble Kirken en juridisk enhet, skilt fra
kommunen. Alle kommuner skulle nå ha
et kirkelig fellesråd, og en administrasjon
måtte bygges opp rundt dette. Det var et
pionerarbeid han tok fatt på. En forvaltning
og administrasjon måtte bygges opp
fra null. Da han begynte hadde han én
ansatt. Johansen gikk til oppgaven med


ydmykhet og med en visjon om å bygge
opp en bærekraftig administrasjon. Etter
hvert fikk man en administrasjon på fem
personer. Av presserende oppgaver den
første tiden nevner han rehabilitering av
kirker og kirkegårdsforvaltning. Områder
hvor han synes man har kommet et godt
stykke på vei. Minst fornøyd er han med
personalhåndteringen. 160 ansatte krever
en egen personalfunksjon; det mangler. Per
O. Johansen har ellers prioritert utadrettede
tjenester: Diakoner, kateketer og kantorer.
Kirkens oppgave må være å nå ut til folket.
I 2002–2003 kom en tung periode. Etter
endelig å ha fått bygget opp en organisasjon,
måtte han starte nedbygging av den samme
organisasjonen. Dette skyldtes kraftige
kutt i rammebevilgningene. Syv årsverk
måtte bort. Fellesrådet besluttet å ikke
kutte i utadrettet virksomhet, og da måtte
reduksjonen komme i administrative
stillinger. Administrative funksjoner ute
i hver menighet måtte nå ivaretas på
kirkekontoret. Disse kuttene har nok vært
smertefulle for mange menighetskontorer.
Per O. Johansen ser tilbake på de drøye 10
årene som kirkesjef med stor glede. Han sier
at det har vært en av de viktigste periodene
i hans liv. Han var blitt lei av å selge varer og
å stimulere til mer forbruk da han begynte
som kirkesjef. Han sier at utfordringene har
vært mange, men han har tatt dem med
stor glede. Det som har gledet ham mest har

sekulariseringen. Han viser til statistikker
som viser at Norge og Drammen i stor grad
er i ferd med å bli sekularisert. Tendensen
er tydelig og er noe som ansatte og frivillige
innen Den norske kirke må ta alvorlig.

vært det daglige samarbeidet med mange
dyktige medarbeidere. Per O. Johansen
er glad i mennesker, og han liker å omgås
dem. Han er ellers fornøyd med å ha fått
på plass en rehabiliteringsplan for kirkens
bygningsmasse. En gjennomgang i 2002
viste mangler i mange kirker og kapeller.
Takket være velvilje fra kommunen, fikk
man satt i gang et stort rehabiliteringsarbeid.
Skoger gamle kirke og Strømsø kirke er
totalrehabilitert. Nå står en stor oppgave for
tur: En fullstendig utvendig rehabilitering
av Bragernes kirke. Dette arbeidet bør
gjennomføres i nær fremtid. Kirkesjefen
vil ellers gjerne fremheve det gode og
konstruktive samarbeidet han har hatt med
byens politikere og administrasjon. Per O.
Johansen understreker at han nå ser frem til
å bli pensjonist, selv om han ikke forstår at
han er blitt så gammel.
Det som ligger nå ligger ham på hjertet
er å understreke kirkens store utfordring:
Å motarbeide og være en motpol til

Til slutt må vi inn på det som vel kan
betegnes som en bærebjelke i hans liv,
nemlig troen. Han har vanket på Salem,
et bedehus på Glassverket, fra han var
ungdom. Hans foreldre var aktive der. I
ungdomsårene dukket spørsmålet om å ta
et personlig standpunkt opp. Fra da av har
påskens budskap vært hans fortrøstning:
«Kristus døde for meg.» Han har innsett at
han ikke greier seg selv, at han trenger Guds
hjelp. Det viktigste troen har gitt ham, sier
han, er det levende håpet. Han ville være
fortapt uten det. Han vet hvor han kan gå
med sine nederlag.
Per O. Johansen har forsøkt å være et
medmenneske, til hjelp for andre. Han er
glad for at han er født med et jevnt godt
humør. Han har likt å få gjennomført ting,
og han har hatt et stort pågangsmot. De
som kjenner ham, kan underskrive på at
han har hatt en uvanlig evne til å få ting
gjort. En gang ble han omtalt i Christiania
Glasmagasins internavis. Overskriften var:
«Den vennlige bulldozer». Mange kan nok
nikke gjenkjennende til det, men det må
føyes til noe: En utålmodig kjempe med et
varmt hjerte.
Kirkeposten ønsker Per Ottar Johansen
lykke til med pensjonistlivet, og takker
for alt han har fått utrettet som kirkesjef i
Drammen.
Bent A. Møller



MINILEIR

2.- 4. KLASSE
25.-28.

Hva er MINIleir?

juni 


for 2.-4. klasse. Vi skal ”oppdage” ting i Bibelen, misjon

Minileir er en leir for barn mellom 3 og 7 år i følge med en
voksen. Den voksne kan være foreldre, besteforeldre, fadder,
tante eller lignende og hver voksen kan ha med seg flere barn.
 15.- 17. juni 

Pris: 280,- pr barn og 400,- pr voksen.
Ledere: Sigrun Volden m.fl.
Påmeldingsfrist: 1. juni

 29 juni -1. juli 

Pris: 280,- pr. barn og 400,- pr voksen.
Ledere: Reidun A. Weberg,
Ingunn Langsrud,

Linn Christin Galleberg, Stig Are Magerøy m.fl.
Påmeldingsfrist: 15. juni






16. - 22. juli 

Eget barne– og ungdomsopplegg
ved NMS U.



andre land og utendørs. Kanskje det blir skattejakt?
Pris: 590,- Medl. Leirklubben: 570.-

Tur til Ås Landbruksmuseum
Ledere: Gudrun Klingsheim, Bjørn Eddy Andersen,

Arrangør:
menighet
v/diakonen
TorbjørgBragernes
Andersen, Aina
Kåsin Paureng
m.fl.
Påmeldingsfrist: 11. juni

Avreise fra
Bragernes eldresenter
8.juni kl 09:00.
 5.-8. aug. 
Hjemkomst ca. kl. 17:00.

I år kjører vi en samarbeidsleir med Telemark Søndagssko

Vi spiser
2 halve
rundstykker
drikker kaffe
krets.
Alle barn
som er med påog
søndagsskolene
er spesielt
ved ankomst til Landbruksmuseet kl. 10:00.
velkommen på denne leiren.

Omvisning
ÅsMedl.
Landbruksmuseum
Pris: på
590,Leirklubben: 570,- kl. 11:00.
Etter omvisningen anbefales det en tur i den
Leder: Anne Tempelen, Gerd Åsvang, Karin Fjose Olsen,
nydelige parken eller et besøk til butikken.

Ingeborg Tokheim, Renate Lindholdt, Halvor Dalene m.fl

Museumsbutikken
byr20.påjuli
et variert utvalg av
Påmeldingsfrist:
suvenirer, gaver, bøker, honning, bakverk og
landbruksprodukter.

Ledere: Birgitte B. Ørnes 
(hovedleder), Lasse R. Moskvil,


Thomas Andre Bjørholdt, Anne Tempelen m.fl.


Brosjyrer fåes ved å ringe 32 83 38 05





Sportskapellet ved Tverken
I sportskapellet er det jevnlig gudstjenester,
unntatt i sommertiden. De to siste
gudstjenestene nå på forsommeren er

Ås kirke er bygd
1867 på restene av en middelLEIRSTEDENE
alderkirke. Kirken har eget museumsrom. Den
ligger i gangavstand fra parken og landbruksmuseet, vi tar en tur innom ca. kl 13:00.

Fjordglimt leirsted ligger i Bamble kom

Middagen spiser vi ca. kl 14:30 på Hereford
TelefonBiffkarbonader
ved arrangement: 35med
97 91 76
Steakhouse i Oslo. Meny:
friske grønnsaker og brun saus. Til dessert en
Solsetramed
Misjonssenter
i Nedre Eiker kommune.
kule vaniljeis
kjeks ogligger
sjokoladesaus
og
kaffe. Telefon ved arrangement: 32 87 61 00
Alt dette får du for kroner 440,-. Det er bindende påmeldingen, og den kan gjøres ved
Bragernes eldresenters kafé innen fredag den
25.mai, tlf 32835819.

3. juni: Gudstjeneste v/Tranby menighet
10. juni: Gudstjeneste v/Erland Bech og organist Jan Olav Walding

Reiseledere:
Hanna Moen og Cato Thunes

Gudstjenestene begynner kl.12, men peisestuen er åpen fra kl.11.

Velkommen til en hyggelig tur

Mer om høstens gudstjenester i neste nummer av Kirkeposten.

Trenger du skyss
til søndagens
gudstjeneste?
Bragernes menighetsråd ønsker å legge
til rette for at alle som ønsker det, kan
komme til kirke søndag formiddag. Da
det ikke går busser i retning Bragernes
kirke så tidlig på søndag formiddag,
verken fra Strøtvet/Toppenhaug eller fra
Underlia/Hamborgstrøm, blir det for
noen et problem å komme til kirken.
Derfor vil menighetsrådet forsøke å
få i stand en ordning med kirkeskyss.
Denne ordningen må basere seg på
frivillige kjørere. Det er ønskelig at den
kan starte opp fra tidlig i høst.
I denne omgang orienterer vi om
planene, og håper at de kan bli til
virkelighet. Men det forutsetter at
frivillige kan ta på seg en slik tjeneste og
stille med bil noen få søndager i året. Jo
flere som bidrar, dess bedre. Og dere
som trenger slik skyss, ta kontakt med
oss, så vi kan få kartlagt behovet.
Kristin Fæhn

Våren 2007
Torsdag 7.juni
Ta med niste. Vafler
Aktivitet: Utelek
Torsdag 14.juni
Lunsj
Aktivitet: Frilek, inne/
ute

Torsdag 21.juni
Ta med niste. Vafler
Aktivitet:
Sommeravslutning ute

Menighetsrådsvalg 2007
Bragernes menighetsråd gjorde
følgende vedtak i 2004:
Vedtak: Menighetsrådet går inn
for å legge Menighetsrådsvalget
2005 til samme dag og sted som
Stortingsvalget.
Menighetsrådet går inn for å benytte en
alternativ valgordning med valg annet hvert
år på halvparten av menighetsrådet.
Denne prøveordning varer fram til 2011,
og grunnen til at vi gikk inn for dette
er at vi håper å få en bedre kontinuitet.
Årets menighetsrådsvalg blir samtidig
med kommunevalget, det vil si 9. og
10.september. Vårt ønske er at flere vil
stemme samtidig som de stemmer ved
kommunevalget. Rådet går også inn for
at stemmerettsalderen er 15 år. Den som
er interessert i sin menighet anbefaler vi å
ta en tur innom valglokalet på valgdagen.
Stemmested bekjentgjøres senere.
Nominasjonskomiteen håper å ha liste over
kandidatene ferdig i god tid før valget.
Bragernes menighetsråd.

RETTELSE
I Kirkepostens lille presentasjon av krusifikset,
en gave fra Birgit og Henrik Walter, står det
at deres gravsted på Bragernes kirkegård
er slettet. Dette medfører ikke riktighet.
Gravstedet er ikke slettet.
Kirkeposten beklager.
Birgit Walter Annelig, barnebarn av Henrik
Walter, forteller oss at hun og hennes mor
bodde sammen med Henrik Walter de siste
årene av hans liv. Han var overtrafikkinspektør
ved jernbanen. Han var også formann i
Drammens Forskjønnelse og Gavn, og meget
aktiv i Åskomiteen. En plass på Åssiden er
oppkalt etter ham.
Krusifikset stammer fra gamle Rugsund kirke
på Rugsundøy i Nordfjord. Kirken var i Henrik
Walters families eie og brant ned.
Red.


Visjoner om fred
En smilende tyrkisk pike på 10-12 år møter
meg i døren. I hendene holder hun et fat
med sukkertøy. – Velkommen, sier hun
på klingende norsk. Inne fra lokalet lyder
musikk fra østlige breddegrader, en duft av
krydder når min nese på veien inn. Tyrkiske
kvinner og menn bærer inn fat etter fat med
tradisjonell tyrkisk mat. Det er tydelig at våre
tyrkiske venner har jobbet med og forberedt
dette i lang tid, for slike mengder med mat
gjør seg ikke selv. Det er forventning i luften,
og jeg aner at dette vil bli en annerledes
kveld. Så fylles rommet av musikk fra en
tradisjonell tyrkisk fløyte. En eldre mann
spiller med stor innlevelse, og med ett er jeg
et annet sted. Det er som om menneskene,
lydene og luktene rykker oss ut og vekk,
langt vekk. Men slik er det ikke, for vi er
fortsatt i Norge.
Den 11.04.07, på Rica Park Hotell,
midt i Drammen, slår det meg at jeg
er med på noe helt spesielt. En gruppe
tyrkiske intellektuelle, representert ved
organisasjonene; En verden i dialog, Inter
Kulturell dialog, innbyr i samarbeid med
Kirkens Bymisjon til konferansen; Visjoner
om fred i islam og kristendom.
Det er den muslimske teologen Ramazan
Karais som først inntar talerstolen. Stemmen
hans er mild og svak, og hans fremtoning
forsiktig. Likevel, det er noe ved hans vesen
som gjør at jeg skjerper alle sanser. Uten
å være autoritær, fyller han rommet, dette
er en autoritet. Hans tale om tilgivelse,
toleranse og respekt brenner seg fast i meg.
– Dersom noen av oss har tenkt å reformere
verden, må vi først reformere oss selv, sier
han. – Vi må la kjærligheten rense oss fra
hat til hverandre. Kjernen i hans budskap
er det ikke vanskelig for en kristen å slutte
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seg til. Det slår meg at han
har oppnådd det som var
formålet med konferansen,
løfte frem visjonen om fred.
Også bymisjonsprest, Helge Fisknes, griper
forsamlingen med sitt budskap. – Min
muslimske venn og jeg er like, sier han.
– Vi vet hvordan det er å bøye seg for noen
som er større enn oss. – Visjonen om fred
må forankres og forstås skapelsesteologisk,
slår han fast. - Skapelsen skjedde jo logisk
nok før religionen skapte muslimer, jøder og
kristne. – Når Jesus ber
oss om å elske våre fiender, splintres
fiendebildet, den man elsker hater man
rett og slett ikke. Med utgangspunkt i
Bergprekenen og Jesu ord brytes hat og
fiendeskap ned, fastslår Fisknes.
Fisknes er tydelig grepet over det som skjer
i Drammen, og vi lar oss gripe av hans ord.
– Det som skjer her i dag er samlivsdialog.
– Her blir vi kjent med hverandre og ser at vi
bare er alminnelige religiøse mennesker på
leting etter det som kan binde oss sammen.
– Vi deler også den samme smerte over den
påstand at religion bare skaper krig. Så setter
Fisknes seg.
Stillheten i rommet er til å ta og føle på, og
jeg tenker; er det alt over? Musikken fyller
igjen rommet, og vi innbys til å ta for oss av
fete og margfulle retter på et nydelig dekket
bord. Praten går lett, og vi spiser og koser
oss sammen. I matkøen ser jeg alminnelige
kristne og muslimer side om side, smilende.
Mett på inntrykk og tradisjonell tyrkisk mat
reiser jeg hjem med visshet om at dette var
et steg i riktig retning.
Cato Thunes

Etter nesten ett års planlegging kom Oslo-Filharmonien på besøk
til Bragernes kirke onsdag 28. mars. Det var på vårparten i fjor at
Bragernes kirke fikk en henvendelse fra Oslo-Filharmonien om de
kunne gjeste oss med et kirkeprogram. Oslo domkirke er stengt
for oppussing, og Kongsberg kirkes orgel passer ikke for den typen
repertoar de ønsket å gjøre. Valget falt derfor på Bragernes kirke.

Johannespasjonen ble
en stor begivenhet
Johann Sebastian Bach skrev sin musikk
for bruk i sin egen kirke, og selv om han
var berømt i sin samtid og bevisst sin
dyktighet, hadde han vel neppe tenkt at
120 personer nesten tre hundre år senere
skulle bruke all sin fritid på å øve inn
dette kolossale verket. Bragernes kantori
og Schola St. Petri på Hadeland gikk
sammen om verket, og det er antatt at
det ligger 4 årsverk bak konserten dersom
vi regner alle øvetimer for den enkelte
sanger og instrumentalist.
Orkesteret spilte på gamle instrumenter,
og det ble benyttet 6 solister i verket.
Dirigenter var Trond Kverno og Jørn
Fevang.
Det var stor oppslutning om konserten
både i Tingelstad kirke og i Bragernes.
Med dette er begge Bachs store pasjoner,
Matteuspasjonen og Johannespasjonen,
oppført i Drammen i løpet av to år.

Opprinnelig var selveste titulærorganisten i Notre Dame i Paris
hyret inn som orgelsolist, men han måtte melde forfall pga en
skulderskade. Men det ble likevel et stjernelag som gjennomførte
konserten. Bortsett fra den franske stjernedirigenten Michel Plasson,
var frontfigurene norske. Marita Kvarving Sølberg, sopran, Håvard
Stensvold, baryton og Lars Notto Birkeland, orgel. Sistnevnte har spilt
orgelhalvtimer i Bragernes kirke flere ganger de siste årene.

Det var ikke bare Oslo-Filharmoniens orkester som gjestet kirken vår,
Filharmoniens kor var også medvirkende. Programmet var helfransk,
orgelstykker av Alain åpnet konserten før Poulencs mektige konsert
for orgel, strykere og slagverk fylte kirkehvelvet i Bragernes. Etter
pause fikk vi høre koret i samspill med orkester og orgel i Faurés
vakre «Requiem» og hans lille korperle «Cantique de Jean Racine».
Konserten holdt det nivået man kan forvente av et av de viktigste
flaggskipene i norsk musikkliv, og de 330 tilhørerne gav høylydt
uttrykk for dette. Det var absolutt plass til flere i Bragernes
kirke denne onsdagskvelden, og med tanke på at den tilsvarende
torsdagskonserten i Oslo Konserthus hadde solgt ut sine 1400
billetter flere uker i forveien, kunne man kanskje forventet noe
mer mennesker. Det viste seg faktisk at det kom flere tilhørere
fra Oslo fordi det ikke var mulig å oppdrive billetter til konserten i
hovedstaden.
Alt i alt var konserten en suksess som økonomisk også bar seg,
takket være god drahjelp fra kommune og næringsliv.
Tilbakemeldingene fra Oslo-Filharmonien har vært entydig positive
etter besøket, så kanskje kan dette la seg gjøre også ved en senere
anledning.
En stor takk til alle som hjalp til med å få dette arrangementet i havn,
dette har vært et stort løft for Bragernes menighet og Drammen.
Anders Eidsten Dahl
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VÅRE NYGIFTE

VÅRE DÅPSBARN

31.03.07
RUNI SANDVOLD OG BENT MARTINSEN

05.03.07
VIKTORIA BERNHOFF HAGEN

28.04.07
MADELEINE SKJØNHAUG OG ROY TOMMY
VEKSETH

08.04.07
CELINA REFFSGAARD OLSEN
15.04.07
NICOLAI MELAND JUKLESTAD
JACK DONALD CHUPIK
ALEXANDER KRISTIANSONLØVSTAD

19.05.07
KATE MONICA MYHRE OG KIRE RISTOV BRÅTHEN
22.04.07
GABRIEL WEATHERUP
REIDAR KJØS LIEN

26.05.07
LINN LUDVIGSEN OG PÅL ARVEI

Støtt opp om

Landfalløya kapells
Kunstlotteri 2007
med 18 kunstverk gitt av kjente
kunstnere.
Styret i Landfalløya kapell
nedlegger et stort frivillig arbeid
for å bevare det verneverdige,
intime lille kapellet på Landfalløya
som ble innviet i året 1878.
Prester fra Bragernes menighet avholder
gudstjenester to søndager i måneden,
og styret inviterer til møter med andakt og
musikkinnslag i vår- og høst semesteret.

Kapellet blir også benyttet til dåp og vielse.
For å kunne finansiere driften av kapellet,
håper styret at mange vil støtte opp om vårt
Kunstlotteri.
Hilsen Styret i Landfalløya kapell.

Elvefestival
Alle drammensere er etter hvert blitt kjent med
“Elvefestivalen.» Den finner sted i tidsrommet 17-19
august.
Det er en festtid i byen og mye flott program.
I år blir også KIRKEN med i større grad enn før.
Frelsesarmeen har i alle år vært på banen med flott
korpsmusikk.
Flere frikirker har hatt stands i byparken.
I år ønsker vi, sammen med Frelsesarmeen, å
markere at Kirken er en viktig del av bybildet, om det
nå er Den norsk kirke, Den katolske kirke, eller våre

ulike frimenigheter, eller oss alle, det er underordnet.
Vi representerer en viktig del av byens kultur, og vi
vil gjerne også sette vårt preg på byens elvefestival
denne sommeren.
Lørdag 18. august i 11-12 tiden på formiddagen
(eksakt tidspunkt er enda ikke bestemt) får «Kirken»
en time på scenen. Da får vi oppvisning fra sangere
og dansere, utdeling av kake og kaffe. Det skal bli en
fin times underholdning i regi av byens menigheter.
Kom og bli med!
ABB

SommerKONSERTER
Bragernes kirke 2007

Tradisjonen tro blir det også sommeren 2007 sommerkonserter i Bragernes kirke. Som
tidligere er konsertene på onsdag kveld kl 2100.
Mandag 18. juni klokka 19.00 starter konsertene med en eksamenskonsert med
Thomas Evensen, trompet, og Ole Andreas Fevang, orgel. Dette er deres eksamen i
hovedinstrument ved musikklinja på St. Hallvard videregående skole. De to
18-åringene har satt sammen et svært variert og spennende program, som blant annet
inneholder kjente stykker som 2. satsen fra Joseph Haydns trompetkonsert og
1. satsen fra Charles-Marie Widors 5. orgelsymfoni. Fri entré!
Onsdag 20. juni er det mulig å oppleve et blokkfløyteorkester (!) fra Oslo i årets første
sommerkonsert.
I løpet av sommeren kommer Wolfgang Kogert, en ung orgelvirtuos fra Østerrike.
I august får Bragernes kirke besøk av et dansk ungdomskor.
Følg med i dagspressen for ytterligere informasjon om sommerens konserter!
Anders Eidsten Dahl.

Jentekorene i Bragernes
Det nærmer seg sommer og ferie etter et
flott kor år for alle 3 jentekorene.
Årets høydepunkt har vært urframføringen
av kirkespillet St. Hallvard for Jente- og
Ungdomskoret med konserter både i
Trefoldighetskirken i Oslo og Bragernes
kirke.
Aspirantkoret har hatt en flott
gjennomføring av musikkspillet Noas
Ark sammen med flere andre barnekor i
Drammen.
Ungdomskoret ser fram til konsert med
Bøler vocalensemble 1. juni og årets kortur
til Sverige med sang i Karlstad Domkirke
og Eidsvoll kirke søndag 24. juni.

Jentekoret gleder seg til å reise til
Stavanger med konsert i Domkirken
sammen med Domkirkens pikekor, og
jenteaspirantene avslutter sesongen med
tur til Tusenfryd.
Korene har allerede begynt å planlegge
korenes 15 årsjubileum i 2008, som
kommer til å markeres med jubileumsturer
og konserter.
Jentekorene tar inn nye medlemmer fra
høsten. Ta kontakt hvis du er glad i å synge
i et godt kormiljø!
Beate Strømme Fevang.

Historisk tilbakeblikk

LÆRSTOLEN
Lærstolen, son står til høyre ved inngangen til
kirken, ble gitt i gave til Bragernes kirke i 2004 av
Kirsten Pande Berg. Hun hadde arvet stolen av
sin svigerfar, Rolf A. Berg senior. Han hadde igjen
arvet stolen etter en ugift bokholder som jobbet
hos ham i fargehandelen «P.T. Pedersen & Berg
A/S». Fargehandelen holt til i Nedre Storgate 1,
samme sted som Norli Bokhandel er i dag.
Denne kvinnelige bokholderen het Anna Jensen
og jobbet i overnnevnte fargehandel i Nedre
Storgate 1 i hele 40 år. Hun døde i 1975, 90 år
gammel. Ana Jensen var datter av en skips
kaptein som fikk fire barn; tre døtre og en sønn.
De vokste opp på Tangen. Søsknene giftet seg
aldri og fikk heller ingen barn. De levde sammen
på Tangen hele livet. En av søstrene var hjem
meværende og stelte for søskenflokken. Broren
dro til sjøs på en av båtene til Bruusgaard &
Kjøsterud og døde ung. Den andre søster drev
et vaskeri i gården hvor Gjerdes Handelsskole
tidligere holdt til. Denne søsteren hadde som
hobby å drive med gyllenlær, og det er hun som
har laget stolen som stor i Bragernes kirke. Da
denne søsteren døde, arvet søsteren og bok
holderen Anna Jensen denne stolen. På denne
måtten kom stolen via arv til svigerfaren til
Kirsten Pande Berg, så til Kirsten Pande Berg,
og deretter til Bragernes kirke.
Red.

Formiddagstreff og bingo
Sommeren 2007
Fredager kl. 11.00 – 13.00
01 juni Hyggebingo
08 juni Formiddagstreff/utflukt
15 juni Grillfest, Vidars musikk deltar
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Øvre Torggate 4 – ved Lizzi’s Pizza
Informasjon og timeavtale:
32 89 89 60

Støtt våre
annonsører.
De støtter oss
Din lokalbank i Drammen

CAPPENSGT. 16 - 3016 DRAMMEN
Telefon 32 83 31 59 - Mobil 941 14 766

Alt i rørleggerarbeid og sanitærutstyr - Baderomsmøbler
Oppvaskmaskiner - Vaskeromsutstyr
Tining - Rep. vannskader

Telefon: 815 00 590
www.dnbnor.no

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

«Vi Kler Deg»

Drammen Fotklinikk
Rådhusgt. 18, 3015 Drammen
Telefon: 93 29 18 11

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

Marianne Båsum
TORGET VEST – 3019 DRAMMEN
TLF.: 32 20 10 10

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

Aut. fotterapeut

Sunne føtter er glade føtter!

Nedre Storgt. 11

EDUARD WERNER A/S
N. Storgt. 11 - Inng. Schwenckegt.
Drammen - Tlf.. 32 83 99 95

Revisjon – Skatt – Avgift
Økonomisk Rådgivning

Nedre Storgt. 5 – Tlf. 32 83 22 41

Nedre Storgt. 42, 3015 Drammen
Tlf: 32 83 88 90
www.ey.no
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Velkommen til kirke
Søndag 3. juni Treenighetssøndag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp. Nattverd.
Kapellan Stig Kaarstad.
Søndag 10. juni 2. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Nattverd. Avskjed for kirkesjef
Per Ottar Johansen.
Prost Astrid Bjellebø Bayegan og sokneprest Kristin
Fæhn. Musikere fra Halvorsens musikkfestival og
medlemmer av Bragernes kantori.
Kantorene Anders E. Dahl og Jørn Fevang. Kirkekaffe
Søndag 17. juni 3. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd.
Kapellan Stig Kaarstad og kantor Jørn Fevang.
Søndag 24. juni Jonsok
Kl.11.00: Høymesse. Dåp og nattverd.
Sokneprest Kristin Fæhn.
Søndag 1. juli 5. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan
Stig Kaarstad og kantor Beate Strømme Fevang.

Søndag 5. august 10. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest
Kristin Fæhn og kantor Beate Strømme Fevang.
Søndag 12. august 11. søndag etter pinse
Kl.11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Astrid
Bjellebø Bayegan og kantor Anders E. Dahl.

Søndag 8. juli 6. søndag etter pinse
Kl.11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Rådgiver
Per Arne Faye og kantor Anders E. Dahl.

Søndag 19. august 12. søndag etter pinse
Kl. 10.15: Skriftemål i kapellet.
Kapellan Stig Kaarstad.
Kl. 11.00: Høymesse under Elvefestivalen. Dåp og
nattverd. Kapellan Stig Kaarstad og kantor
Jørn Fevang.

Søndag 15. juli 7. søndag etter pinse
Kl.11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan
Stig Kaarstad og kantor Anders E. Dahl.

Søndag 26. august 13. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Barnegudstjeneste. Dåp. Sokneprest
Kristin Fæhn og kantor Anders E. Dahl.

Søndag 22. juli 8. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost
Astrid Bjellebø Bayegan og kantor Anders E. Dahl.

Siste søndagsskole før sommeren er 10. juni.

Søndag 29. juli Olsok
Kl.11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Musikk fra
Nidaros-tradisjonen.
Sokneprest Kristin Fæhn og kantor Jørn Fevang.
Medlemmer fra korene.
Kl. 19.00: Ekumenisk Olsok-vesper med musikk fra
Nidaros-tradisjonen. Sokneprestene Janusz Fura og
Kristin Fæhn, kantor Jørn Fevang.
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