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Vi nærmer oss enn av de viktigste perioder av året, hvor vi 
feirer Jul, Menneskerettighetsdag, Lucia dagen, nyttårs

aften, de Hellige tre kongersdag og St. Valentinsdagen m.fl.

Det er mange festdager i løpet av året. Hvorfor trenger vi å markere slike 
dager? Jeg har gjort meg noen tanker/punkter som jeg vil dele med dere.

Festdagene hjelper oss å huske det som er viktig.•	
Festdagene hjelper oss til å se livet i perspektiv.•	
Festdagene minner oss om forskjellen mellom godt og vondt, og at det •	
finnes mange nyanser mellom det gode og det vonde. Dette er viktig for 
å lære oss å sette pris på det vi er eller har.
Festdagene kan være et godt påskudd til å være sosiale sammen med •	
dem vi bryr oss om, eller ønsker å bli bedre kjent med. 

Uavhengig av tro, er gaver en del i feiring av festdagene i alle samfunn. 
En gave er et bevis på at du er sett, og du får oppmerksomhet. I dagens 
samfunn er det mange som ikke får gaver, enten fordi de ikke har noen 
som gir dem gaver, eller at gaver er mangelvare av økonomiske grunner. 
Det er ikke bare i den tredje verden dette gjelder, men også her i Norge. Vi 
har også ensomme, andre som er forskjellsbehandlet pga. rase og kjønn, 
og fattige mennesker i Norge, både voksne og barn. 

Vi som har muligheten til å gi, oppfordres til å dele en gave, en hilsen, 
en klem, en smil til de trengende, for også å kjenne på gleden ved å gjøre 
andre glad.

Med ønsker om fred og kjærlighet i adventstiden fra 
Berta Lucía Abarzúa

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR
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Engler daler ned i skjul
Julen har alltid vært englenes tid. På julekort, i 
juleutstillinger og som juletrepynt går de nissene en 
høy gang. Vi synger om dem, vi hører om dem, vi leser 
om dem.

I år kom de tidlig. De har ikke dalt ned i skjul, de har 
i høyeste grad vært synlige. I media har det nemlig 
vært en englehøst. Og noen har erklært at de tror 
at de finnes, og andre ikke. I Det nye testamentet 
finnes de i hvert fall, og her har de sentrale roller i 
fortellingene om Jesu unnfangelse 
og fødsel: Det var engelen Gabriel 
som fortalte Maria at hun skulle 
bli mor, det var en hærskare av 
engler som lovpriste Gud julenatt 
på Betlehemsmarkene og fortalte 
gjeterne om Jesu fødsel, det var 
en engel som ba Josef ta den lille 
familien med seg og flykte til 
Egypt.

Ifølge evangeliene er det opplagt at englene finnes! 
Her skildres de som Guds budbærere. De viser seg 
ved skjellsettende begivenheter i Guds frelseshistorie, 
alltid med det samme oppdrag: å tolke og forklare 
Guds gjerninger. Det er aldri dem og deres som står 
i sentrum, men det de bærer bud om. Det er det vi 
utfordres til å tro på.

Kristelig sett kan altså 
engledebatten bli en 
avsporing, dersom den 
ikke kommer lenger enn 
til å handle om englenes 
eksistens. Debatten 
om de finnes er imidlertid viktig nok; den viser og 
setter ord på at også mennesker i vår tid erfarer og 
oppfatter at det finnes en åndelig dimensjon i vår 
tilværelse. Det illustrerer innholdet i våre esker med 

julepynt: Der finnes det ikke 
bare nisser, men også engler. I 
mange av eskene rundt om ligger 
det også en Betlehemsstall. Den 
gir den åndelige dimensjon det 
kristne innhold: Gud, alle tings 
opphav, kom til jord i et lite 
menneskebarn, og vokste opp til å 
bli et sårbart menneske. Gud, den 
allmektige, tok den avmektiges 
plass. For å vise oss sin kjærlighet. 

For å forsone oss med seg selv.

«Ære være Gud i det høyeste,
og fred på jorden
blant mennesker som Gud har glede i!»

Gledelig jul!
Laila Riksaasen Dahl 

”Svart senker natten seg, nå hør det svinger – ”.  Sangstrofen bringer fram deilige minner og syner av 
barnehagebarn i hvite nattkjoler, lakener, duker eller hva nå mor eller far har kunnet trylle fram, de små 
håpefulle med små batteridrevne lys i hendene og forventningsfulle blikk -.  Gule safranboller og kakao.

Hvem i all verden er det vi feirer på en av årets mørkeste dager, 13. desember, med dette lysende opptrinnet?

Sankta Lucia var en romersk kvinne som i år 303 led 
martyrdøden på Sicilia for sin tro på Kristus, og som senere 
ble opphøyet til helgen. Det sies at hun på bålet holdt en 

brennende lampe i hånden, derav hennes navn lyspiken (lux=lys).  Derfor er 
lysene blitt kjennetegnet på festen for henne.  

Lucia har tidligere hatt mange folkelige tradisjoner knyttet til seg her i Norge.  
Men dagens tradisjon med Lucia-opptog med lys i hår og hender, den har vi i 
de senere år fått fra Sverige.  

Og kanskje vil du om morgenen 13. desember også kunne få oppleve sankta 
Lucia på Bragernes torg?  Hvis du er tidlig nok ute?

Kristin Fæhn

Sankta Lucia!
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Advent – forventning
“Mormor – snart har jeg bursdag…..” en myk 
barnehånd smyger seg inn i min og to store, 
blå øyne ser smilende og forventningsfullt opp 
på meg. Jeg blir både litt overrumplet og litt 
overrasket. Vi befinner oss i begynnelsen av 
oktober, og nevnte bursdag er vitterlig ikke før 
i slutten av jan. 2008. Men hun er tydelig på at 
dette er noe stort som hun ser frem til: “Gleder 
du deg til å feire bursdagen din?” spør jeg. Ja, 
“veldig!!! Svaret lar ikke vente på seg.” Men du 
vet at det er en stund til enda, ja, ganske lenge 
prøver jeg forsiktig. “Det er ikke så lenge. Først 
kommer jul, og så er det nesten”. Sånn var 
det…. det var bare å glede seg! 
Forventning og glede er viktige sider av barnets 
hverdag…
De evner å glede seg impulsivt og umiddelbart 
over små og enkle ting her og nå… og de 
drømmer og har forventning om det som ligger i 
fremtiden, om det som kommer.

Vi går nå inn i adventtiden. Advent kommer av 
det latinske ordet adventus, og betyr “komme, 
ankomst”. Gjennom disse ukene forbereder vi 
oss på å feire … også en bursdag. Noen gleder 
seg, andre gruer seg kanskje mer. Vi skal feire at 
Jesus en gang kom. Han kom til vår jord, som 
Guds gode gave til oss. Men når vi feirer denne 
store høytiden år etter år til minne om Jesus 
fødsel …… så er det fordi Han fortsatt er her 
sammen med oss. Han kom inn i vår verden, for 
aldri mer å forlate den. Gjennom Den Hellige 
Ånd møter vi Ham i Ordet, i sakramentene, 
i fellesskapet… vi møter Ham i stillheten, i 
travelheten…. og i vårt eget hjerte. Og en gang 
skal vi møte ham i herlighet.

Det er mange som kjenner på mismot i vår kirke 
i disse dager.
Er det grunn til det? Skulle vi ikke løfte blikket 
og se Ham som sier: “Se, jeg er med dere alle 
dager.”  Gud har ikke forlatt sitt folk. Det er 
ikke mismot og fortvilelse som skal fylle vårt 
sinn og vår tanke, men forventning og lovsang. 
Enda en gang ropes det ut et nytt ”nådens år fra 
Herren.” Hans frelse er her.
Jesu tilstedeværelse i vår verden er lys som 
splintrer mørket. Det er varme og godhet, 
respekt og omtanke der kulde og likegyldighet 
rår. Det er ikke bare en varm og trygg hånd som 
tar min. Det er Gud, kjærlighetens Gud, som 
er fra evighet til evighet, som omslutter våre 
liv med sin godhet, med sin trofasthet…. med 
fremtid og håp. Gjennom Jesus kom han inn i 
vår verden for å bringe frelse til menneskene.
Jeg ønsker både for meg selv og vår kirke at vi 
løfter blikket og går inn i det nye kirkeåret med 
forventning og frimodighet og glede:
Glede over de små og enkle tingene som fyller 
vår hverdag,
så vel som de store og viktige.
Glede over fellesskap og nærhet med mennesker 
vi er glad i.
Glede og takknemlighet over at kirken stadig 
fylles med lovsang.
Må stadig flere kunne ta del i den.

«Jesu navn! Hvor skjønt det klinger,
La det runge over jord!

Intet annet verden bringer
Håp og trøst som dette ord.
For det navn må hatet vike,

For det navn må ondskap fly.
Ved det navn skal rettferds rike

Skyte friske skudd på ny.»

Astrid Bjellebø Bayegan
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I kjølvannet av den andre verdenskrig kom 
menneskers rettigheter på dagsorden. 
Grusomhetene som var begått under krigen 
var klart i minnet da erklæringen om 
menneskerettighetene ble vedtatt den 10. 
desember 1948 av FNs generalforsamling.  

Menneskerettighetene brytes fortsatt i mange 
land, og debatten mellom de forskjellige 
landene om hvor tjenlige de er, går fortsatt.  
Ønsket fra de 48 landene som stemte for 
erklæringen var at mennesker uansett 

Rettigheter 
for alle?

rase, alder, kjønn og religion skal ha så like 
rettigheter som mulig. Derfor er det i dag 
fortsatt like viktig å holde frem menneskets 
verdi og dets rettigheter. Vi trenger fortsatt å 
se på forhold i vårt eget land i det speilet som 
menneskerettighetene er.

Fra 1950 ble den 10. desember 
Menneskerettighetsdagen.  Mange kirker 
markerer denne dagen på den søndagen 
som ligger nærmest.  I Bragernes kirke er 
markeringen under gudstjenesten på søndag 
den 9. desember.  Dagens tema er ”Fra drøm 
til virkelighet”.  Konfirmantene vil være med 
å sette menneskerettighetene på dagsorden 
denne dagen og minne oss om at vi ikke skal 
tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer 
oss selv.

Stig Kaarstad.

Før jul tar vi farvel med noen av menighetsrådets 
medlemmer og ønsker nye velkommen. Det blir både 
spennende og vemodig. Selv om noen går ut, så håper 
vi at dere vil fortsette å være med i vårt fellesskap 
og gjør en tjeneste fra tid til annen. Menigheten er 
takknemlig for at dere har sittet i rådet og ønsker de nye 
som nu trer inn velkommen.
 Innen året er omme så har rådet behandlet ca.100 
saker, noen mer krevende enn andre. 
Diakoniutvalget hadde en innspirende dag 17. 
oktober i Haug kirke og menighetshuset. Tunsberg 
bispedømmekontor var arrangør, og mange hadde 
tatt veien fra hele bispedømmet. En stor takk til Terje 
M. Lund på bispekontoret for hans arrangement år 
etter år for diakoni. Årets tema var ” Diakoni – et 
annerledes språk”. Prostidiakon Per Emanuelsen holdt 
et interessant foredrag om ”De 10 diakoniens språk”. 
Det er mange måte man kan vise omsorg for sine 
medmennesker på. 
Omkved i S97 114
Herre, led du oss frem, la oss bli til hjelp for dem
som du viser oss trenger en hånd! 
Gi oss lys til å se, gi oss vilje til å be:
Herre Gud, fyll vårt liv med din Ånd!

Årets julemarked 1. des. i menighetshuset.
Menighetsrådet gleder seg til å møte alle som er innom 
på vårt julemarked. I år har menighetsrådet spesielt 
mange bruksgjenstander på sin stand, ellers er det et 

godt utvalg av bøker, utlodning, 
tombola, juleverksted, salg av små 
kaker, håndarbeid, korsang og 
kafeteria..
 Dessverre blir ikke Kirkens Bymisjon i 
Drammen med i år, fordi de feirer 10-års jubileum den 
samme helgen. Vi gratulerer og ønsker dem en vellykket 
feiring, og samtidig takker vi for alt Sigmund Ruud har 
gjort for Bymisjonen, og ønsker ham lykke til med ny 
stilling i Oslo.

Menighetens JULETREFEST for hele familien i 
menighetshuset er på Helligtrekongersdag, søndag 6. 
januar rett etter gudstjenesten. Velkommen store og 
små!
 Men før vi kommer så langt er det mye som skje. 
Noe for enhver smak vil jeg tro, og selvfølgelig er alle 
velkommen til søndagsgudstjeneste. Det er ikke lenge 
mellom hver konsert i kirken, og vi ser frem til Advent 
og alt vi kan dele sammen mens vi venter på julens 
høytid. 
 Husk at alle er velkommen til å være med i vårt 
fellesskap. 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 2008.

En vennlig hilsen 
Kaye Westeng

HILSEN FRA MENIGHETSRÅDSLEDEREN:
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Kirkeposten får en halvtime av Sigmund 
Ruuds travle hverdag. Det har vært kjent en 
stund at han skal forlate Kirkens Bymisjon i 
Drammen. Han har blitt bedt om å søke still
ingen som daglig leder i Tøyenkirken i Oslo, 
og det er der han nå skal arbeide. Han blir 
for øvrig boende i Lier, med gangavstand til 
toget. Tøyenkirken eies og drives av Kirkens 
Bymisjon i Oslo. Kirkens Bymisjon beskriver 
seg selv som kirke på gata, og det sier også 
mye om hva Tøyenkirken er. Her har man et 
åpent kafétilbud alle hverdager. Mennesker 
kan komme hit på sine egne premisser, få et 
godt måltid for en rimelig penge, lese aviser og treffe andre 
mennesker. Hver onsdag kveld er det guds tjeneste. Mange 
har Tøyenkirken som sin faste menighet. Ikke alle passer inn 
i de etablerte menighetene, med gudstjeneste søndag kl. 11. 
Mange studenter er også jevnlig innom. 

Det er ikke med lett hjerte han forlater Kirkens Bymisjon i 
Drammen. Selv kaller han det kjærlighetssorg, det han føler. 
Det er dog slik at han synes det kan være fint å slutte mens 
man ennå blir savnet. Han ønsker ikke å bli så lenge at alle 
trekker et lettelsens sukk den dagen han endelig gir seg. 

Hva er det så han forlater i Drammen? I 1997 fikk han nær
mest en bestilling fra Drammen kommune. Oppdraget gikk 
ut på å starte en varmestue, et sted hvor byens forkomne 
kunne få varme seg � i mer enn én forstand. Dette var i mai, 
og 1. desember 1997 åpnet Kirkens Bymisjon sitt tilbud i 
Engene i Drammen. Dette skjedde ikke uten motstand. For
retningsdrivende og andre i nærheten protesterte, og det ble 
mye debatt. Etterhvert har det roet seg, men Sigmund Ruud 
legger ikke skjul på at det har vært problemer. Man kan vel 
likevel si at de fleste har sett at det er behov for et slikt tilbud. 
Ved starten var det få ansatte og noen få frivillige. I dag har 
Kirkens Bymisjon i Drammen 22 ansatte og 120 frivillige, 
og det er behov for flere! Veksten har altså vært betydelig, 
særlig etter 2004. I dag har Kirkens Bymisjon en rekke tilbud 
i Drammen: 

Møtestedet Drammen ble startet 1. desember 1997 i Engene, 
som en kafé for mennesker med rusrelaterte problemer. Her 
er det nå 1,8 stillinger, 1 sivilarbeider og 35 frivillige. Det er 
åpent noen timer alle ukens dager. Man tilbyr mat, varme, 
hvile, dusj, vask av klær, utlån av telefon til sosialkon
tor, behandlingsinstitusjoner m.m. Stedets viktigste rolle er 
likevel å være et fast holdepunkt, et møtested. Et sted hvor 
mennesker føler seg møtt, sett og hørt. Det blir mye lytting 
og veiledning når gjester ønsker dette. Kirkens Bymisjon 
mener at man langt på vei har lykkes i sitt hovedmål: “Skape 
en bedre hverdag for mennesker som lever et vanskelig liv.� 
Daglig har stedet besøk av ca. 40 gjester som kommer fra 
Nedre Buskerud. Hver torsdag kveld er det hverdagsmesse i 
Engene 10. Gudstjenesten har faste ledd som lystenning, for
bønn og nattverd. Gudstjenesten har blitt viktig for mange 
som har en tro midt i det vanskelige livet. Samme kveld er 
det servering av et varmt måltid.

Sigmund Ruud flytter til Oslo
Nyby’n Aktivitetskafé i Konnerudgata er et 
tilbud for mennesker med rusrelaterte prob
lemer, som nå tilstreber å leve et rusfritt liv. 
Her tilbys hjelp til tidligere rusmisbrukere og 
andre som prøver å etablere et normalt liv, 
uten rus og kriminalitet.
KB utvikling. Kirkens Bymisjon Drammen 
er blitt godkjent som tiltaksarrangør for NAV. 
(Sammenslåingen av Aetat og Trygdeetaten 
til en ny statlig arbeids og velferdsetat). Det 
nye tiltaket vil ha tilholdssted i Konnerud
gata 36. Kirkens Bymisjon har kjøpt dette 
stedet, som nå er under ombygging.

FRI. Kirkens Bymisjon i Drammen har etablert et tilbud for å 
bedre kontinuiteten i arbeidet med å få soningsfanger tilbake 
i samfunnet. Ansatte og frivillige vil være samtalepartnere 
og veiledere i den vanskelige løslatelsesprosessen. Frivillige 
vil også ha en rolle som aktivitør, venn og samtalepartner 
på kveld og helg. Man leier en treningsbolig/base med 34 
leiligheter/hybler + en base for ansatte.  Her vil den løslatte få 
egen leilighet/hybel med tilgang til bad og kjøkken. I tillegg 
vil den løslatte finne felleskap gjennom andre deltakere, friv
illige, faddere og ansatte. 

Som mange vet, har Sigmund Ruud en fortid som diakon i 
Bragernes menighet. Han har vokst opp på Bragernes, ikke 
så langt fra Bragernes kirke. Fra 1983 til 1992 arbeidet han 
som diakon i Bragernes menighet. Stillingsbetegnelsen den
gang var klokkerdiakon. Han var fast klokker i kirken, med 
én frihelg i måneden. Ellers besto arbeidsdagen bl.a. av mye 
hjemmesykepleie, i samarbeid med den eksisterende hjem
mesykepleien. 

Fra 1992 arbeidet han innen Pleie og omsorgsavdelingen i 
Drammen kommune med funksjonshemmede barn, før han 
altså startet i Kirkens Bymisjon i 1997.

Sigmund Ruud kan se tilbake på 10 hendelsesrike år i 
Drammen. Når vi spør om hva han er mest fornøyd med 
svarer han: Det er å møte på mennesker som har kommet 
på fote, med familie og jobb. Det er tifredsstillende å se slike 
resultater. De mange frivillige har også vært til stor glede og 
inspirasjon. Flere har stilt opp ukentlig i 10 år i Drammen.

Av negative erfaringer nevner han usikker økonomi. Det 
har vært tungt i perioder å ikke vite om man får midler til 
å gjennomføre det man har planlagt. Sikring av økonomien 
har tatt mye tid og ressurser � som han kanskje helst ville 
brukt på andre ting?

Kirkens Bymisjon har nå vært 10 år i Drammen, og dette 
skal markeres i Bragernes kirke. 1. desember er det jubileum
skonsert, og 2. desember er det jubileumshøymesse.

Kirkens Bymisjon i Drammen er nå i ferd med å ansette ny 
daglig leder, og Sigmund Ruud er trygg på at man får en god 
erstatter. Han har satt spor etter seg gjennom arbeidet han 
har gjort i Drammen, og Kirkeposten ønsker ham alt mulig 
godt i den nye stillingen i Tøyenkirken!

Tekst og foto: Bent A. Møller
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Så er den her snart igjen, - julen. 
Ute vil snøen falle i store hvite 
flak i fra himmelen og knitrer 
under føttene våre i vinterkulden. 
Om ikke lenge vil julepynten 
henges ut i butikkvinduene 
for å sette oss i den rette 
stemningen. Det virker hvert år! 
Småhysteriske løper vi rundt 
fra butikk til butikk og drar 
kredittkortet. I noen konsentrerte 
uker handler det om å gi og å få 
gaver. 

Det å overraske ser ut til å være 
viktig når man skal gi gaver. 
Jeg vil tro det unge paret ble 
overrasket der i stallen da de fikk gull, røkelse og 
myrra av tre vise menn fra Østen. Plutselig blir Josef 
varslet i en drøm om å ta med seg familien og rømme 
fra Betlehem i all hast fordi Herodes sine soldater 
skulle drepe alle guttebarn. For en kontrast! Den ene 
dagen var det trampeklapp, gull, røkelse og myrra, 
den andre dagen var de på flukt. 

Livet er uforutsigbart og mange opplever at det ikke 
er langt mellom gleden og sorgen. Plutselig betyr 
ikke de flotte gavene noe som helst fordi livet er 

De kom med gull, røkelse og myrra, Han med et levende håp

truet. For den lille familien gikk det 
fra vondt til verre, deres håpefulle 
krabat skulle få et strevsomt liv. 
Jesus fulgte sin fars fotspor og ble 
snekker, men holdt han fast på 
jobben, nei! Han sa nei til en trygg 
og sikker fremtid for å leve fra 
hånd til munn som en omflakkende 
predikant på kant med loven. Vi vet 
av historien at det bare ble verre 
og verre, inntil Maria måtte se sin 
førstefødte sønn, - det lille barnet 
som hun en gang hadde holdt i 
sine hender bli henrettet som en 
kriminell. Det kan vel ikke være 
noen familietragedier som er verre 
enn akkurat det hun opplevde der 

oppe på Golgata. Dødsdommen var definitivt slutten 
på foreldrenes håp om en lysende fremtid for gutten 
sin. 

Kanskje er vi redde og bekymret for våre kjære slik 
Maria og Josef var?  Hva skal vi gjøre? Jo, vi kan 
minne hverandre om at julebudskapet ikke først og 
fremst handler om at de vise menn fra Østen kom 
med gull, røkelse og myrra, men at Han kom til oss 
med et levende håp. 

Cato Thunes

BRAGERNES ISRAELSMISJON 140 ÅR
Takket være Kirkepostens redaktør, Berta Lucia Abarzua`s årvåkenhet, kunne Bragernes 
Israels misjon feire 140 år i høst. Redaktøren gjorde oss i foreningen oppmerksom på en 
artikkel som sto i Kirkeposten i 1966, som ga oss verdifulle opplysninger om at vår forening 
feiret 100 år i 1966.
Dette måtte selvfølgelig feires, og foreningen kunne 14. oktober invitere til stor jubileumsfest 

i Bragernes menighetshus, med kaffe, deilige kaker, loddsalg og tale av misjonssekretær i region Østlandet av DNI,  
Morten Kravik.

Foreningens første kasserer var fru Kierulf og dens første formann var fru Mina Christensen, som ledet 
foreningen helt frem til 1901. I årene som fulgte har foreningen hatt flere trofaste ledere, blant disse kan nevnes 
Elisabeth Johanssen i 30 år, og Olaug Bråthen i 35 år.

Olaug har deltatt i Bragernes Israelsmisjon siden 1948. Hun går nå i sitt 85 år, og er fortsatt en ildsjel og inspira
tor for oss i foreningen. Hun gikk av som leder 2006, etter å ha gjort en utrolig flott innsats både i Bragernes 
Israelsmisjon lokalt – og som mangeårig medlem av regionens kretsstyre. Hennes vedvarende engasjement vitner 
om stor iver, utholdenhet og trofasthet i arbeidet for å bringe evangeliet til det jødiske folk.

Bragernes Israelsmisjon har i dag 10 medlemmer, og holder sine møter i Bragernes Menighetshus siste  
torsdag i hver måned, i Csalen kl.18 – 20.

Vi ønsker å få flere medlemmer, så de som kunne tenke seg å bli medlem er hjertelig velkommen til å  
bli med!

Marit Hagen, leder. 



8

Bragernes menighet kan med 
rette glede seg over sine vakre 
kirketekstiler. Takket være en aktiv 
utsmykningskomite har kirken i 
løpet av årene fra 1997 til 2001 fått 

fire komplette sett i de fire liturgiske fargene, grønt, rødt, hvitt og 
fiolett.  Settene består av antependium (alterklede), prekestolklede, 
lesepult-klede, stola og messehagel.  
  Grønn farge står for vekst og håp og er fargen som brukes oftest 
gjennom kirkeåret.  Rødt står for kjærlighet og martyrium (ild og 
blod) og brukes i pinsen, Olsok og 2.juledag.  Hvitt er kirkens 
festfarge og symboliserer glede og renhet. Den brukes bl.a. til 
1.dagene, påsketiden, Allehelgensdag og Maria budskapsdag.  
Fiolett er botens og angerens farge og brukes i advents- og 
fastetiden og på Bots- og bededag.
 Bortsett fra det røde antependiet og messehagelen, som kirken 
hadde fra før, er det broderikunstneren Anne Landsverk som har 
laget tekstilene.
 Tekstilene er i stadig bruk ved gudstjenestene, men nå skal det 
bli anledning for alle til å betrakte samtlige klenodier på nært hold, 
ettersom det nå skal arrangeres en utstilling i Bragernes kirke. 

Bjørg Hauseth

Våre vakre 
 kirketekstiler  
utstilles

Christmas Carol Service
det er 40 år siden drammen ladies guild hadde sin første carol service i Betania kapell
Brakerøya. Året etter ble det holdt i strømsø kirke og deretter Bragernes kirke. 
i alle år siden har vi vekslet mellom de to kirker, og i år skal vi være i Bragernes kirke. 
Vi er takknemlig for det gode samarbeid mellom det norske Kirke og den anglikansk kirke 
st. edmunds church i Oslo.

hvert år er det flere og flere nordmenn som synes det er hyggelig å være med å synge kjente julesanger 
og høre på tekst lesninger på engelsk.  alle er velkommen til å være med tirsdag 18. desember kl.19.00 
i Bragernes kirke, med påfølgende kirkekaffe i menighetshuset. the revd.Canon Janet heil forretter og 
Kantor andrew smith og medlem av st edmunds church choir delta. 

Arr. Drammen Ladies Guild.



Menighetens juletrefest
Hellig-Tre-Kongers dag
søndag 6. januar kl. 12.15
rett etter familiegudstjenesten i kirken.
diverse program for små og store.
Julespill – Bevertning.
gang rundt juletreet m.m.

arr.: Bragernes menighetsråd
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lørdag 1. desember kl. 10.00–15.00
i Bragernes menighetshus
Stort utvalg av pent brukte ting.
Håndarbeid
Godt utvalg av bøker.
Salg av småkaker.
Tombola – loddsalg – Skopuss. 
Juleverksted.
Kafeteria.

Bragermes Jenteaspiranter synger kl. 11.30
Bragernes kirkes guttekor, gutteaspirantkor og 
Jentekor synger kl. 13.30

treKning kl. 14.15

Menighetens Julemarked
I denne utgave av Kirkeposten 
er det vedkagt et program for 
Adventsfestivalen. Se også på 
internettside:

1. desember, Adventsfestivalen 
åpner med En hyllest til livet, 
Jubileumskonsert i anledning 
Kirkens Bymisjon i Drammens  
10- års jubileum. 

2. desember,Åpningskonsert for 
Adventsfestivalen 2007. Åpning 
ved kirkeverge Ivar Nygård. Bragernes 
Kirkes Jentekor, Ungdomskor, 
Guttekor og Bragernes Kantori. 
Sammensatt orkester. Solister 
Marianne Willumsen og Vidar Hellkås.

ADVENTSFESTIVALEN

Når vi skriver om “messe” i Kirkeposten, mener vi 
gudstjeneste med nattverd. Men i dagligtalen nå til dags 
forbinder vi ‛messe’ med noe mer i likhet med marked, 
julemesse for eksempel.  

16.–17. februar arrangeres det et slikt marked, en messe, 
på Hotell Ambassadeur i Drammen.  Og den heter rett 
og slett Alternativmessen.  Alternativ til hva? Til andre salgsmesser, eller til høymessen?  
Kanskje begge deler?  

Alternativmessen kan tilby det meste innen tros- og livssynsmarkedet.  (Reklamen fins i 
andre kanaler).  Nytt i år er at Den norske kirke vil være til stede med stand på linje med 
andre ”aktører”.  Byens prester vil være til stede og tilgjengelige for samtale og forbønn, 
for dem som ønsker det. 

En alternativ messe

Kristin Fæhn



BRAGERNES KIRKE 
30. NOVEMBER KL. 21.00

En forestilling om overgrep, 
skam og verdighet. Dramatisert 

gjennom improvisasjon på orgel, et 
didjeridooinstrumet, flygel, cello, tekster, 

sang, drama og en kunst installasjon.

Medvirkende: Inger-Lise Ulsrud orgel, 
Zotora didjeridoouinstrument, Anders 
Eidsten Dahl flygel, Anne Stine Dahl 
cello, Rebekka Nilsson vokal, Vidar 
Hellkås vokal, Tove Sunde installasjon, 
Sokneprest Jan Otto Eek tekst.

Regi: Cato Thunes.

Arrangør: Bragernes Menighet v/diakon 
Cato Thunes.

Forestillingen er støttet av: Sosial- og 
helsedirektoratet, Buskerudregionens 
incestsenter (BRIS) og Stiftelsen Kirkens 
Ressurssenter mot vold og seksuelle 
overgrep.

«DOMSAVSIGELSE» 

Bragernes kirkes kor-orgelprosjekt 
går mot slutten. Vi er inne i Finalen! 
Det er nå bestemt at den danske 
orgelbyggeren Carsten Lund skal bygge 
instrumentet. Orgelet skal stå foran 
i kirkerommet. Det blir et fantastisk 
tilskudd til musikklivet i byen. Orgelet 
skal brukes til kammermusikk, 
korakkompagnement, mindre 
konserter og gudstjenester. 

Orgelet har en kostnadsramme på 
ca. 1.9 mill., og det gjenstår å samle inn 
kr. 500.000,-

Målet er at dette beløpet skal være 
samlet inn innen utgangen av 2008. 
Til dette trenger vi din hjelp!

Større eller mindre gaver til dette 
viktige prosjektet for byens musikkliv 
kan sendes til kt nr. 1638 04 73589

KOR-ORGEL I  
SLUTTFASEN

Bibeldagen 2008 feires 19/20. januar, og oppmerksomheten rettes spesielt mot 
tre av landene i Sentral-Asia: Usbekistan, Kasakhstan og Kirgisistan. Felles 
for de tre landene er at størstedelen av befolkningen er muslimsk. Samtidig 
er de kristne i sterk vekst på tross av motstand, og til dels forfølgelser. 
Situasjonen er spesielt vanskelig for de kristne kirkene i Usbekistan hvor 
den muslimske dominanse er sterk.

Disse landene sliter også med stor fattigdom og arbeidsledighet, som gjør at det av 
økonomiske grunnerer er vanskelig for mange å skaffe seg Bibel.
Kirkene trenger vår støtte til produksjon av Bibler og til oversettelse av Bibelen til deres 
lokale språk.

For Bibelseskapet 
Signe Abrahamsen

BIBELDAGEN 19. -20. januar 2008
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i Bragernes kirke
våren 2008KONSERTER

Søndag 13. januar kl 19.00. Masterkonsert ved trombonist Tone Lium og Anders E. Dahl. 
Lørdag 26. januar kl 13.00. Orgelhalvtime ved Beate Strømme Fevang. Fri entré.
Lørdag 2. februar kl 13.00. Orgelkonsert ved Flemming Dreissig. Fri entré.
Lørdag 9. februar kl 13.00. Orgelhalvtime. Fri entré.
Lørdag 16. februar kl 13.00. Orgelhalvtime. Fri entré.
Lørdag 23. februar kl 13.00. Orgelhalvtime. Fri entré.
Lørdag 1. mars kl 13.00. Orgelhalvtime. Fri entré.
Lørdag 8. mars kl 13.00. Orgelhalvtime. Fri entré. 

Bragernes Kantori har vært på tur!  Torsdag, 6.september dro ca. 40 
av korets vel 60 medlemmer på tur til London.  Der fikk vi oppleve 
Proms-konsert i praktfulle Royal Albert Hall sammen med 5200 
andre.  Vi var på evensong i vakre Westminster Abbey, og der møtte 
de fleste av oss også opp på søndagens gudstjeneste. De har et flott 
guttekor i den kirken. Å høre dem var en opplevelse i seg selv.  
– Vi skulle jo synge selv, også, og holdt vår egen konsert i Londons 
såkalte andre domkirke (ved siden av St.Paul’s), Southwark 
Cathedral, en vakker, gammel kirke på sørsiden av Themsen. 
Ganske mange møtte opp for å høre på koret fra Drammen, 
Norway, og det var en stor opplevelse å få synge der.  Ellers var det 
selvsagt satt av god tid for hver enkelt korist til for eksempel museumsbesøk og litt shopping.  Det er all god 
grunn for turdeltakerne til å takke hverandre for en vellykket, morsom og inspirerende kortur.

Bjørg Hauseth.

Kantori i London

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       

Trenger du skyss til søndagens gudstjeneste?
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VÅRE DÅPSBARN
04.08.2007
isaBelle erlanDsen og tHorBJØrn 
Barrett sele
ranVeig anDersen og Per BJØrnar 
trÆtnes

11.08.2007
elisaBetH JoHannessen og HalVor 

HJertnes lie
marianne Portaas og eiVinD WalstaD

18.08.2007
ane KJellesViK og stian green

25.08.2007
KatHrine FraFJorD og KJetil anDersen

01.09.2007
BeatriZ KristoFFersen og Kai-rUne iVarsen
lise rØeD HaFsKJolD og KJetil KiVle

15.09.2007
CHristine stang lUnD og toDor taCHeV
lene ingeBretsen og ØYstein HellKÅs

29.09.2007
lise-toVe Hansen ranD og esKil sÆtnan
VeroniCa KillingDalen og stian larsen

06.10.2007
Kristin KrUse HaUgom og tomas KristoFFersen
HeiDi nYBØ og Dag tHomas sØrensen

27.10.2007
marianne gooDCHilD og CHrister sJUrsen

VÅRE NYGIFTE

05.08.2007
mia Persson

12.08.2007
emilie WiltHil
HÅKon Helmen FossUm
sonDre Helmen FossUm

26.08.2007
olea toFteng tØmmerHol

02.09.2007
aron anDrÈ larsen  
(Fet kirke)
aXel FolKVang tostrUP

09.09.2007
solVeig BliKom (Berger kirke)

16.09.2007
anDers tHorgersen BroWn
emilY storm olsen
Karmen DaHlmann 
 tHorgersen
sienna stoKKe HernanDeZ
leaH olsrUD WØlner 
HeimDal

23.09.2007
lorraine tinDViK
PHiliP saXegaarD

07.10.2007
sonDre Hansen HellerUD
emma HÅrViK 
(avaldsnes kirke)
elias Frisnes 
(Kirkelandet kirke)

anDreas antHonY melHeim
tias seBastian lian 
 martHinUssen
sigUrD magnUssen

14.10.2007
roalD CHristian Digre
VegarD meYer strØm 
oVnerUD
seBastian simensen

21.10.2007
amalie aleKsanDra 
 aBraHamsen aas
Petter BaCKe  FalCH
FreDriCK KVilaas

11.11.2007
maDs moen enlien
iselin lagesen  martin

18.11.2007
matHilDe soFie martinsen

25.11.2007
agnes DJUPViK KJeKstaD
VegarD JeVne tangen
eWa linnea marie KnUDsen

Torsdag 6.desember
Lunsj
Aktivitet: Juleverksted

Torsdag 13.desember
Ta med niste. 
Lussekatter 
Aktivitet: Luciafeiring

Torsdag 20.desember
Juleavslutning i kirken, 
julelunsj
Aktivitet: Frilek

Torsdag 17.januar
Lunsj: Lunsj
Aktivitet: ”Mini” juletrefest                

Torsdag 24.januar
Ta med niste. Vafler
Aktivitet: Klippe 
snøkrystaller                                

Torsdag 31.januar
Lunsj
Aktivitet: Frilek

Torsdag 7.februar
Ta med niste. Vafler
Aktivitet: Dikt med 
håndavtrykk

Torsdag 14.februar
Lunsj
Aktivitet: Frilek

Torsdag 21.februar
Ta med niste. Vafler
Aktivitet: Vi lager 
karnevalsinstrumenter.

Torsdag 28.februar
Lunsj: Pølser
Aktivitet: Karneval

Høsten 2007
Våren 2008
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VÅRE NYGIFTE

Bragernes kirkes 
Ungdomskor synger 
inn en ny CD som 
blir klar for salg 
1.desember. 
Koret har med 
seg Marianne 
Willumsen, 
sopran og Vidar Hellkås, tenor. 
CD `en inneholder flere folkeviser og 
vakker musikk av Edvard Grieg. Vi nevner 
bl.a. ”Våren” og ” Ved Rondane” i tillegg 
til en festlig ”kulokk”, ” Eg heiter Anne 
Knutsdottir ”og” Det var je og det var du”.

CD `en selges for kr.150,-.

ÅRETS JULEGAVE:

Menighetsrådsvalg 2007
Valget på halvparten av rådet og varamedlemmer ble gjennomført i september, 
samme dag som kommunevalget og søndagen før. 

Følgene ble valgt for 4.år 2008 - 2011
Trond Berg Eriksen Varamedlemmer valgt for 2.år 2008 - 2009
Elin Stubberud Bent Anders Møller    
Vera Grønborg Aubert Eli-Sofie Thorne   
Bjørg Wiik Nilsen Tore Johan Ottesen    
Ole Kristian Karlsen Bjørn Ove Ødegaard
 Siri Høeg

Bent Anders Møller fortsetter som fast medlem fra 1.januar, da han overtar plassen til  
Christine Getz, som er blitt fritatt for resten av perioden.
 
Følgene er på valg om 2 år:
Ellen Marie Theodorsen
Kaye Westeng
Tore Severin Olsen
Morten Løberg Strand
Bent Anders Møller

Konstitueringsmøte der menighetsrådsleder og 
nestleder blir valgt for 2008, er mandag 
19. november 2007.
Takk til alle som hjalp til på en eller annen måte med 
gjennomføring av valget.



Formiddagstreff og bingo
Vinter 2008

Fredager kl. 11.00 – 13.00

Johannes-statuen i Bragernes kirke
Gipsstatuen av apostelen Johannes er en avstøping av den 
originale kleberstein-statuen fra 1200 tallet som sto på 
Vestfronten i Nidarosdomen til 1904.

Gipsstatuen som har fått sin plass i våpenhuset i 
Bragernes kirke, ble i november måned 1997 doner av 
arvingene etter doktor Gudbrand Mo på Landfalløya.

Johannes-statuen ble brakt til Bragernes kirkes 
vigselskapell i januar måned 1998, hvor den har hatt 
sin plass inntil den ble forflyttet til kirkens våpenhus. 
Noen små “sår” i gipsen ble forsommeren 07 utbedret av 
kunstneren Barbara Vogler, svigerdatter av doktor Mo.

Johannes-statuen har blitt mer synlig og pryder kirkens 
våpenhus.

Bjørg Evensen

Historisk tilbakeblikk

07. desember     Adventstreff, sokneprest Kristin 
Fæhn deltar, Olav Soltun på 
piano 

 

14. desember  Julemiddag, kåseri v/ kappelan 
Stig Kaarstad, Olav Soltun på 
piano 

 

04. januar Juletrefest. 
 

11. januar Hyggebingo.
 

18. januar Kåseri v/ Stig Kaarstad.
 

25. januar Hyggebingo.
 

01. februar  Käthe-Wenche Andersen fra 
Medi Buskerud snakker om 
hjelpemidler for eldre. 

 

08. februar  Inge Malmgård viser film fra 
Solgården i Spania. 

 

15. februar Hyggebingo.
 

22. februar Formiddagstreff. 
 

29 februar Hyggebingo.

Søndagsskole i kirken
Søngdasskolen er et fast tilbud for de minste under gudstjenesten i Bragernes kirke.
Aldersgruppen er fra 2 år og oppover.
Mens menigheten lytter til preken holder vi samlig i vigselskapellet. Vi har vår egen “liturgi” som 
danner rammen om andaktstunden.

Velkommen til søndagsskole.
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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

15

Støtt våre 
annonsører. 

De Støtter oSS

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

Nedre Storgt. 5 – Tlf. 32 83 22 41

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

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

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

32 89 89 60

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

«Vi Kler Deg»

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



16

Søndag 2. desember 1. søndag i advent
Kl. 11.00: ”Jesus drar inn i Drammen”. Festhøymesse i anledning 
Kirkens Bymisjon i Drammen 10 år.
Gen.sekr. Sturla Stålsett, sokneprest Kristin Fæhn, bymisjonsprest 
Eli Flåten og kantor Jørn Fevang.

Onsdag 5. desember kl. 19 i St. Laurentius: Vesper. Prest og 
rådgiver Per Arne Faye og pater Janusz Fura. Medlemmer av 
Bragernes kantori.

Torsdag 6. desember kl. 18.30: Rotarygudstjeneste. Prost 
Astrid Bjellebø Bayegan og kantor Anders E. Dahl. 
Bragernes kirkes jentekor og kantor Beate S. Fevang.

Søndag 9. desember 2. søndag i advent
Kl. 11.00: ”Fra drøm til virkelighet”. En gudstjeneste hvor våre 
medmennesker står i sentrum. Konfirmantene deltar. Kapellan 
Stig Kaarstad og kantor Jørn Fevang.

Onsdag 12. desember kl. 19 i St. Laurentius: Vesper. Kapellan 
Stig Kaarstad og pater Janusz Fura. Medlemmer av Bragernes 
kantori.

Søndag 16. desember      
3. søndag i advent 
Kl. 11.00: ”Jeg spilte fløyte for dere, men dere ville ikke danse”. 
Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Astrid Bjellebø Bayegan og 
kantor Beate S. Fevang. 
Kl. 17.00: Lysmesse. Sokneprest Kristin Fæhn og kantor 
Beate S. Fevang. 

Onsdag 12. desember kl. 19 i St. Laurentius: Vesper. Sokneprest 
Kristin Fæhn og pater Janusz Fura. Medlemmer av Bragernes 
kantori.

Søndag 23. desember 4. søndag i advent 
Kl. 11.00: ”Den glede er nå blitt min”. Høymesse på lille julaften. 
Nattverd. Kapellan Stig Kaarstad og kantor Anders E. Dahl. 
Kl. 23.00: Midnattskonsert Bragernes kirkes solistensemble, dir. 
Jørn Fevang.  

Mandag 24. desember  Julaften
Kl. 13.45: Julaftensgudstjeneste. Jenteaspirantkoret, 
messingblåsere. Sokneprest Kristin Fæhn.
Kl. 15.00: Julaftensgudstjeneste. Guttekoret, Sverre Moe, 
messingblåsere. Prost Astrid Bjellebø Bayegan.
Kl. 16.15: Julaftensgudstjeneste. Jentekoret og Ungdomskoret, 
Sverre Moe, messingblåsere. Kapellan Stig Kaarstad.

Kl. 14.00: Julaftensgudstjeneste i Landfalløya kapell. Kapellan 
Stig Kaarstad.

Tirsdag 25. desember Juledag
Kl. 11.00. Høytidsmesse. Nattverd. Menighetens ansatte. 
Bragernes kantori, messingblåsere.

Onsdag 26. desember 2. juledag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn og 
kantor Anders E. Dahl. 

Søndag 30. desember søndag etter jul
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn og 
kantor Anders E. Dahl. 

Mandag 31. desember     
Nyttårsaften
Kl. 23.15: Midnattsmesse.  Kapellan Stig Kaarstad og kantor 
Beate S. Fevang. 

Tirsdag 1. januar     
Jesu navnedag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Astrid Bjellebø 
Bayegan og kantor Beate S. Fevang. 

Søndag 6. januar     
Helligtrekongersdag
Kl. 11.00: Familiemesse.  Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn 
og kantor Beate S. Fevang.
Juletrefest i menighetshuset rett etter gudstjenesten (kl.12.15)

Landfalløya kapell kl.11.00: Høymesse. Kapellan Stig Kaarstad.

Søndag 13. januar    
Vingårdssøndagen
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Pres. av nytt menighetsråd.
Kapellan Stig Kaarstad og kantor Jørn Fevang.

Søndag 20. januar    
Såmannssøndag/Bibeldagen
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn og 
kantor Anders E. Dahl. 

Kl. 19.00: Kveldsgudstjeneste med musikk fra Taizé. Sokneprest 
Kristin Fæhn og kantor Anders E. Dahl. Gruppe fra Bragernes 
kantori. 

Landfalløya kapell kl. 11.00: Høymesse. Prost Astrid Bjellebø 
Bayegan.

Søndag 27. januar Kristi forklarelsesdag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Utstilling av kirketekstiler.
Kapellan Stig Kaarstad og kantor Jørn Fevang.

Søndag 3. februar Fastelavnsssøndag/Kyndelsmesse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Astrid Bjellebø 
Bayegan og kantor Jørn Fevang.  Frimurerlosjen deltar.
Kirkekaffe i frimurerlosjen.

Landfalløya kapell kl. 11.00: Høymesse. Sokneprest Kristin Fæhn.

Onsdag 6. februar    
Askeonsdag
Kl. 19.30: Kveldsmesse. Nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn.

Søndag 10. februar 1. s. i faste
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Dåp. Jenteaspirantkoret med kantor 
Beate S. Fevang. Kapellan Stig Kaarstad og kantor Anders E. Dahl.

Søndag 17. februar 2. s. i faste
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn og 
kantor Jørn Fevang. 

Kl. 19.00: Kveldsgudstjeneste med tekster og musikk fra keltisk 
tradisjon. Sokneprest Kristin Fæhn og kantor Jørn Fevang. Gruppe 
fra Bragernes kantori. 

Landfalløya kapell kl. 11.00: Høymesse. Kapellan Stig Kaarstad.

Søndag 24. februar 3. s. i faste 
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Stig Kaarstad og 
kantor Anders E. Dahl.

Søndagskole 
hver søndag 
unntatt når det er 
familiegudstjeneste 
/-messe og i skolens 
ferier (se egen notis).
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