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Da pinsedagen kom, var de alle samlet. 
Med ett kom det et brus fra himmelen 
som når det blåser en sterk storm, 
og det fylte huset hvor de satt. Tunger 
likesom av ild kom til syne, og de delte 
seg og satte seg på hver enkelt av dem. 
Da ble alle fylt av Den Hellige Ånd, 
og begynte å tale i andre tungemål etter 
som Ånden gav dem å forkynne.



Nyttårsforsetter er noe de fleste av oss kjenner til.
Blant annet går det ofte ut på: i det nye året skal vi 
trene mer, spise mindre og bli sunnere, men dessverre
er det ikke alle som klarer å følge opp dette, og så sitter vi
igjen med skuffelsen.
Hvorfor ikke gjøre kjent for venner og kjente at vårt nyttårs-
forsett for år 2008 er at vi skal gjøre noe godt for andre, hjelpe dem som
trenger en håndsrekning, eller vise omsorg på andre måter.
Bare ei hand å holde i og noen ord med på veien kan bety mer
enn vi er klar over. Vi ønsker hverandre lykke til med vårt nyttårsforsett.

Et årsskifte er alltid en tid mange tar til ettertanke.
Også i en aktiv menighet som Bragernes er det nødvendig å se framover, 
og da på bakgrunn av året som ligger bak oss. Hva kunne vi gjort for å 
nå flere mennesker som trenger oss? Hva gjorde vi ikke godt nok?
Hva med å få  flere av de som sokner til Bragernes å søke til kirken,
enten til søndagens gudstjeneste eller andre samlinger i et fellesskap?
Hva gjorde vi bra, og hva kan vi arbeide videre med?
Evaluering er på sin plass, og i den prosessen er det viktig med tilbake-
meldinger.
Bruk gjerne menighetsbladet som formidler.

Hilsen til nye lesere
Er du en av de mange som har flyttet til vår menighet ? Velkommen skal 
du være. Boligbygging i sentrum medfører at det blir flere og flere som 
sokner til menigheten vår.
Bragernes menighet strekker seg fra Olaf Bergers vei i vest til Nøste-
bekken (grensen til Lier) i øst.
Menighetsbladet er, for mange, den faste kontakt man har med sin 
menighet, og derfor prøver vi å formidle informasjon om menighetens 
tilbud til barn, unge og voksne og å få med litt informasjon om det som 
”rører” seg i menigheten.
Vi har ca. 40 trofaste frivillige som trosser vær og vind, året rundt, og 
finner fram til akkurat din postkasse, men vi har behov for flere frivillige 
som kan hjelpe til med utdeling av bladet.
Kontakt gjerne menighetskontoret for nærmere informasjon.

Et godt nytt år ønskes alle våre lesere.

Menighetsstaben
tlf. 32 21 82 40

Prost 
ASTRID BJELLEBØ BAYEGAN
bayegan@drammen.kirken.no
Privat tlf. 66 79 64 15
Mobil: 90 92 90 47

Sokneprest 
kRISTIN fæhN
fehn@drammen.kirken.no
Mobil: 92 26 23 83

kirketjener
GuDNY SchuLTzEN
schultzen@drammen.kirken.no
Privat tlf. 32 89 33 69
Mobil: 95 77 75 42

Menighetspedagog 
EvA BREkkE voSS
voss@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid: 32 21 82 48

kantor 
ANDERS E. DAhL
dahl@drammen.kirken.no
Privat tlf. 97 65 47 72

kantor 
BEATE STRØMME fEvANG
bfevang@drammen.kirken.no
Privat tlf. 32 84 08 48
Mobil: 90 56 70 55

kantor 
JØRN fEvANG
jfevang@drammen.kirkenr.no
Privat tlf. 32 84 08 48

Diakon 
cATo ThuNES
thunes@drammen.kirken.no
Privat tlf. 32 88 75 52
Mobil: 41 45 02 05

Nytt år og nye muligheter

Bragernes menighetskontor KirKegaten 7 – 3016 Drammen

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

kapellan 
STIG kAARSTAD
kaarstad@drammen.kirken.no
Mobil: 47 28 28 92

oRd FRA RedAKTØReN

Fung. redaktør
Bjørg Evensen
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Påsken er en vidunderlig høytid…feiret på den 
vakreste tid av året.
Budskapet om Jesu Kristi oppstandelse fra de døde 
blir understreket av naturens egen oppvåkning 
fra vinterdvale til full blomstring gjennom vår og 
sommersol.
Selv om påsken i år kommer ekstra tidlig, og snøen 
fortsatt kan skjule det spirende liv, så er det vår i 
luften og forventing til det som ligger foran oss, den 
lyse og varme årstid.
Gjennom årets syklus, får vi leve vårt liv som 
enkeltmennesker og kirke i kraften av Den 
oppstandne Kristus. Det er mennesker over hele 
jorden som daglig erfarer dette, og som takker med 
salmistens ord (salme 118): ”Herren er min kraft og 
min styrke,
Og han er blitt min redning.”
Gjennom sin død og oppstandelse: ”gjorde han opp 
med synden, en gang for alle. Det liv han lever, er 
et liv for Gud. På samme skal dere regne dere som 
døde for synden, men som levende for Gud i Kristus 
Jesus.”( Rom 6.)

Dette er mektige ord, som vi nok kan grunne over 
både lenge og vel, og teste på våre liv, før vi virkelig 
forstår alt hva de innebærer. Men vi kan få gjøre 
profeten Jesajas ord til våre: 
”Se, dette er vår Gud! Vi ventet på ham, og han 
frelste oss;
Dette er Herren som vi satte vårt håp til.
La oss juble og glede oss over hans frelse.”

Jeg gleder meg over frelsen….den har gitt meg et 
livs erfaring av Guds trofasthet, av hans nåde og 
barmhjertighet, uendelig mange erfaringer om hans 
godhet, som han har omsluttet meg med, også de 
gangene da livet kjentes vanskelig. Hans velsignelser 
har vært talløse.

Når jeg nå står ved veis ende som prest i Bragernes 
menighet og prost i Drammen prosti etter 19 
års tjeneste, så er det både med vemod og 
takknemlighet.

Vemod – ved  å ta farvel med kirke, menighet og 
medarbeidere, som har vært en så stor og viktig del 
av mitt liv disse årene i Drammen. 
Vemod - ved å ta farvel med et prosti hvor jeg har 
møtt så mye velvilje, men mest av alt erfart et stort 
engasjement for kirken og kirkens Herre.

Til ettertanke 
påskebetrakninger og avskjed

Vemod -  ved å forlate et kollegafelleskap som jeg har 
lært mye av og er blitt glad i.
Vemod  - ved tanken på ikke lenger å høre til 
biskopens nære medarbeidere.
Vemod -  ved å ikke lenger være en del av en aktiv 
stab på ”Torget 6”.

Ja, det er også vemodig å forlate Drammen by, som 
jeg har hatt som ”min by” i så lang tid…byen som 
har forvandlet seg til å bli en vakker og attraktiv 
by. I denne byen har jeg også hatt et nært og godt 
samarbeid med andre kirker og trossamfunn, som har 
gledet meg stort. Jeg har også møtt mye forståelse og 
engasjement for kirkens arbeid gjennom politikere 
og folkevalgte. Og ikke minst, jeg har møtt mange 
av byens innbyggere i utallige sammenhenger, der vi 
har fått utveksle tanker og ideer. Men de aller fleste 
har jeg nok møtt gjennom gudstjenester og kirkelige 
handlinger. Mange har tillitsfullt latt meg få ta del i 
deres gleder gjennom barnedåp og vigsel, andre har 
latt meg  gå et stykke vei sammen med dem i deres 
sorg da de mistet en av sine kjære.

Men alt dette, og mere til, som gjør meg vemodig ved 
tanken på å forlate det, det er også dette og mye mer, 
som har gitt meg gleder og velsignelser. Tiden her 
har ikke vært uten sorger og bekymringer, men det 
hører også livet til. Jeg vil se tilbake på de nitten år i  
Drammen med dyp takknemlighet, det var en lærerik 
tid, og rikest av alt var gudstjenestene og fellesskapet 
der.

”Alltid har jeg Herren for øye;
Han er ved min høyre side,
Jeg skal aldri vakle.

Du lærer meg livets vei.
For ditt åsyn er det en fylde av glede,
Ved din høyre hånd en evig fryd.” (Sal 16)

I  takknemlighet
Astrid Bjellebø Bayegan
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Menighetsrådet ønsker alle lesere et godt år. Det nye 
rådet ble presentert for menigheten søndag, 13. januar, 
og vårt første møte var 22. januar. Det blir spennende, 
både for de nye medlemmene og for dem som har sittet 
i rådet en stund. Som leder av rådet ser jeg frem til et 
godt og hyggelig samarbeid. Vi får mange utfordringer 
som skal drøftes i løpet av året, og forhåpentligvis blir vi 
enige når vedtak skal tas.
 For å få et innblikk over vårt arbeid er det hyg-
gelig om så mange som mulig møter opp på vårt 
menighetsmøte ( årsmøte ) 30. mars rett etter guds
tjenesten  like over påske.

Året begynte med  en juletrefest i Eldresenteret 4. januar, 
og  søndag 6.januar, etter en fin gudstjeneste, begynte 
juletrefesten for hele familien. Begge var veldig koselige, 
og selv om det kom mye snø den dagen ble det et godt 
fremmøte. Takk til Hanne Bredde Vig som tok ansvar 
for  julespillet ” Baburska”. Barna var flinke og sjarmerte 
alle som var til stede. Det ble sang med de minste og lek 
med dem som er litt større. Gang rundt juletreet hører 
med. Soknepresten lyste velsignelsen før De hellig tre 
konger besøkte oss med poser til barna. En stor takk til 
alle som var med.

De fleste vet om menighetens vennskap med Den 
Koptiske kirke i Egypt og  St.Peter’s church i England. 

Mange vil huske Revd. Michael 
Hatchett fra  St. Peter’s church i Gt. 
Totham.  Tidligere prest i St. Peters, 
Revd. Michael Hatchett, kommer 
på besøk i mai sammen med sin kone, 
Ruth. Vi ser frem til å hilse på dem igjen. 

De siste årene har vi  hatt  en del forandringer i vår 
menighet, og i mai tar vi farvel med  prost Astrid 
Bjellebø Bayegan. Prosten har hatt en 50% prestestilling 
i Bragernes kirke, så det er vel naturlig at savnet kanskje 
blir størst i vår menighet. Jeg tror nok likevel det  vil  
blir et savn for hele byen. Menighetsrådet takker prosten 
for hva hun har betydd for så mange. Prosten har hatt 
omsorg for mennesker i alle livssituasjoner. Vi ønsker 
henne alt godt i fremtiden, og jeg er sikker på at hun 
ser frem til å kunne være mer sammen med sin mann, 
Markus.
 25. mai blir det kirkekaffe i menighetshuset rett etter 
avskjedsgudstjenesten.Velkommen!

Det er deilig å tenke på at vi går mot lysere tider, og det 
er mye som skjer i menigheten. Rådet håper at vi kom-
mer til å møtes på gudstjenester eller et annet arrange-
ment utover våren.  

En vennlig hilsen
Kaye Westeng

HILSEN FRA MENIGHETSRÅDSLEDEREN:

Hva er Kvinnenes internasjonale bønnedag? 
 
Historisk bakgrunn 
Feiringen av Bønnedagen ble startet av kvinner i USA i 
1887. Bakgrunnen var nøden de så blant immigranter og 
etterkommere av slaver. Kvinner fra ulike kirkesamfunn 
samlet seg om en felles bønnedag for disse. Noen år 
senere ble det satt fokus også på de globale utfordringene. 
I 1920 sendte den amerikanske komitéen et opprop til 
kristne kvinner over hele verden om å komme sammen 
til bønn første fredag i fasten. De fant fram til felles 
bønneemner, og ofringene ble gitt til indre- og ytremisjon. 
Etter noen år ble det vedtatt å benytte den første fredag i 
mars som bønnedag.   
 
I dag 
I dag har bønnedagen (World Day of Prayer) komitéer 
i mer enn 170 land og regioner.  I Norge startet 

bønnedagstradisjonen på slutten av 1920-årene. Det 
er ca. 10 år siden Norsk Økumenisk Kontaktforum for 
Kvinner (NØKK) ble medlem av den internasjonale 
World Day of Prayer- komitéen.  Kvinner over hele landet 
feirer nå bønnedagen sammen med kvinner fra de andre 
kirkesamfunnene på stedet - virkelig et eksempel på 
økumenikk på grasrotplanet! 
 
Bønnedagen 2008 
Opplegget for bønnedagen det enkelte år forberedes 
av en kvinnegruppe fra ett av landene som er med i 
World Day of Prayer International. I  2008 er det 
kvinner fra Guyana som har laget opplegget, dvs. forslag 
til bibeltekster, sanger og bønner. Mottoet for dagen er: 
”Visdom fra Gud gir ny innsikt”  (“God’s Wisdom Provides 
New Understanding”)

Velkommen til Kvinnenes Internasjonale bønnedag 2008
Fredag 6. mars kl.11.00 blir det samling i Baptistkirken. Prost Astrid Bjellebø Bayegan og et kor fra 
Frelsesarmeen deltar. Kl. 19.00 blir det samling i Landfalløya kapell. Sokneprest Kristin Fæhn og en 
gruppe fra Drammens Damekor deltar.  Alle er hjertelig velkommen til en felles bønnedag.
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Fasteaksjonen 2008: FRA DRØM TIL VIRKELIGHET
Krig og terror stjeler menneskers drømmer. Sammen kan vi ta drømmene tilbake. Bli med 
på fasteaksjonen 11. mars 2008!  

I 2008 setter Kirkens Nødhjelps fasteaksjon fokus på mennesker som lever i skyggen av krig og 
terror.   

Krig og terror stjeler menneskers drømmer. Som engasjerte enkeltmennesker og menigheter i 
Norge kan vi bidra til å ta drømmene tilbake - enten det er drømmen om skolegang, drømmen om 
ikke å være redd, eller drømmen om å kunne leve i et fritt land. Bragernes menighet er med og 
arrangerer dør-til-dør aksjon den 11. mars.  Ta godt i mot bøssebærerne!

Landfalløya 
Kapell
Torsdagsfest kl. 19.00
21.februar: Andakt ved 
 sokneprest 
 Kristin Fæhn.
 Sang ved Vitorio Marin.
27.mars: Andakt ved kapellan Stig Kaarstad.
 Sang ved koret OMNIBUS
17.april: Andakt ved sokneprest Dag Arne Roum.
 Sang ved Drammens Sangforening. 
15.mai: Andakt ved Torstein Lalim.
 Sang ved Rolf Paulsen
 Ved  piano Olav Soltun. 

Kapellets Kunstlotteri er trukket og alle gevinstene 
er levert til vinnerne. Takk til alle som støttet vårt 
lotteri som ga kr.30.000.-til kapellets drift.

Styret.

Vårens store begivenhet
Misjonsbasaren
Et av byens eldste kulturarrangement åpner med 
Misjonsgudstjeneste i Bragernes kirke søndag 30. 
mars kl.11.00.
Basaren er åpen hver dag hele uken 
31. mars–5. april fra kl. 11.00 til 17.30.
Torsdag er det langdag til kl.19.00.
I tillegg til å ta lodd kan du få med deg sang og 
andakt på ettermiddagen.
Du er hjertelig velkommen til Misjonsbasaren. Her 
kan du ta lodd på mange flotte gevinster, kjøpe 
varer fra misjonsland og innta lunsjen i kafeteriaen.

En kirkelig ressursside på nett. Kirkenorge.no.
Her finner du blant annet bilder av kirker, prekener, kirkeårets tekster, bokanmeldelser og linker til de  
menigheter som har  nettsider. En Nettbutikk med et stort utvalg bøker, CD og video, kan anbefales.

Hei alle små og store barn!
I Bragernes kirke er det søndagsskole! Alle små 
og store er velkommen dit!  Søndagsskolen foregår 
samtidig med høymessen, unntatt de søndagene 
det er familiemesse. Da er alle samlet under hele 
gudstjenesten.
Når det er 
søndagsskole, 
går barna - gjerne 
sammen med 
foreldre og 
foresatte - ut i det 
lille vigselskapellet, 
rett etter dåps-
handlingen. Der 
synger vi sammen, ber, hører fortellinger fra Bibelen, 
tegner og kanskje blir det tid til litt andre aktiviteter 
også.  Deretter går vi inn i kirken og blir med på 
nattverden og avslutningen av gudstjenesten.
 

Det er også barnekrok bakerst i kirken, med leker og 
tegnesaker!

Gudstjenester
Sportskapellet 
ved Tverken
VÅREN 2008
Februar: 17/2 og 24/2.
Mars: 2/3 - 9/3- 16/3 og 30/3.
April 6/4 -13/4 - 20/4  og 27/4.
Mai: 4/5 - 18/5  og 25/5.
Juni: 1/6 -8/6 og 15/6.
Gudstjenesten begynner kl. 12.00.
Peisestuen er åpen fra kl.11.00.
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Kjære konfirmanter, det er enda en stund til 
deres store dag i mai. Enda noen samlinger og 
samtaleguds tjenesten står igjen, og disse gleder vi 
oss til. Likevel vil menighetsrådet gi dere en hilsen 
nå siden tiden frem til konfirmasjon går så fort.

Så blir de stående, disse tre: Tro, Håp og Kjærlighet. 
Men størst blant dem er kjærligheten. 
(Paulus 1.brev til menigheten i Korint, kap.13, v.13.)

Disse ordene fra Bibelen er vår hilsen. De er ment 
som et godt følge videre… og ikke takk for nå og ha det bra…! Det er en livslang 
prosess – det å lære om troen… leve med troen… leve i troen… leve av troen….

Vi som har levd en tid vet at troen er noe du må jobbe med hele livet. Men du 
må vite at du ikke er alene i verden med spørsmål og uro, glede, sorg, latter 
og hva det enn måte være. Du kan snakke med Gud når som helst. Gud elsker 
deg akkurat slik du er og der du er… Han vil ta vare på deg. Alle vi som bor i 
menigheten skal vise dette for hverandre… at vi tar vare på hverandre, viser 
omsorg,  tillit og gir nye muligheter.

Menigheten har gledet seg når dere har vært ministranter i søndagsgudstjenestene. Det har vært og er 
hyggelig å møte dere, og noen av oss har hatt muligheten til å bli litt mer kjent. Dette har vi satt pris på. Vi 
håper dette året har satt noen gode spor; at dere vet og kjenner at dere har et sted dere hører til: kirken  og 
menigheten…. her i Bragernes og alle steder der hver av dere måtte bo… Livet er dyrebart - ta vare på det. 
Bruk det godt! Godt følge videre!

På vegne av Bragernes menighet og konfirmantprestene.
Kaye Westeng.

Hilsen til konfirmantene i Bragernes våren 2008

ANDERSEN  ANDREA  EULL
ANDERSEN  SIMEN  ALEXANDER
ANDERSEN  CHRISTIAN  MØRCH
AUNE  BENEDICTE  
BERG  NATALIE ISABELLE  FARAAS
BERGET  HANNAH  ELISABETH
BERGLI  KARINA  
BJERKETVEIT  OLA  HAGEN
BORGERUD  MICHELLE  
BOYLE  PERNILLE  
BREMBO  JØRGEN  
BURUD  JOAKIM  
BØRTNES  SNORRE  OLSEN
EDMAN  FERDINAND  KVAN
EIVIK  ANNA MATILDA  
ENDRESEN  FANNY MARIE  MØLLER
ENGEBRETSEN  EMILIE  
FAGERÅS  MAGNUS  
GRINDELAND  BENDIK  PRAG
GULLAKSEN  ERIK  HESTDAL
HANNEVOLD  MATHIAS  SVERRE

HANSEN  MARIUS  BREKKE
HATLEBERG  INE  KNUTSEN
HATLESTAD  TRYM  KARLSEN
HAUKJEM  FREDERIK  
HEGRESTAD  KENNETH  
HENNINEN  ANDRE  
HENNUM  SUSANNE  
HERMANSEN  HERMAN  KILEN
HILDEN  TONJE  CATHRINE
HILLEREN  ODA  CHARLOTTE
HOVLAND HANSEN  ANNE-MARIE  
INGVALDSEN  FRIDTJOF ANTHONY  BIGELOW
JOHANNESSEN  CAROLINE  GOMMERUD
JONAS  JULIE  BRÅTTNES
KARLSEN  KAJA  BLAKSTVEDT
KITTELSEN  LAURITZ  
LISLOTT  ULRIK  
LØKEN  ESPEN  MICHAEL
LØYNING  CATHRINE  
MYHRE  THEA-MARIE  
NILSEN  ERLEND  OLDEBRÅTEN

NILSEN  TORGRIM  OLDEBRÅTEN
NÅLBY  CHRISTOPHER  
OLAFSEN  LISELOTTE  
PHIRI  DANICE  CECILIE
REINI  LINN  TERESE
RAAHOLT  NICKLAS  
SALTERØD  ANE  SOOT
SAMUELSEN  DANIEL  SINCLAIR
SIVERTSEN  CHARLOTTE  
STAMSVIK  MARIE  REIERTH
STENDE  TOM  
SVENDSEN  SYNNE  ILDAHL
SØHOEL  MADS  NEVERDAL
TANBERG  FABIAN  
VADSETH  MADICKEN  STRYKEN
WAHL  KARSTEN  HARTVIG
WINNESS  EIRIK  
WOLDSTAD  MARTHIN  NORDVIK
AABY  MAGNUS  
AASERUD  LOTTE  

Konfirmanter 2008
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Palmesøndag.
gudstjenesten starter kl.11.00 i St.Laurentius kirke
hvor ”palmegrener” blir velsignet etter gammel katolsk 
tradisjon. De frammøtte samler seg utenfor kirken og 
deltar i en Palmeprosesjon ned til torget og videre opp 
til Bragernes kirke.
Kapellan Stig Kaarstad og sokneprest Janusz Fura fra 
Den katolske menighet leder gudstjenesten.

Skjærtorsdag kl. 11.00  Skjærtorsdagsmesse i 
Landfalløya kapell ved sokneprest Kristin Fæhn.

Kl. 18.00 Skjærtorsdagsmesse i Bragernes kirke ved  
sokneprest Kristin Fæhn og kantor Beate Strømme 
Fevang. Aftensmåltid i Menighetshuset etter messen.
  
Langfredag kl.15.00    Pasjonsgudstjeneste i Bragernes 
kirke ved prost Astrid Bjellebø Bayegan.
Bragernes kirkes Solistensemble framfører bl.a. 
Trond Kvernos vakre ”Improperia Nostri” (Vår Frelsers 
bebreidelse).

Påskeaften
Lørdag kl.12.00 Velkommen til PÅSKeeggeT i Bragernes menighetshus. Underholdning, 
bevertning, og utlodning.

Påskedag kl.11.00 Høytidsmesse
Dåp og nattverd. Kirkens ansatte deltar.
Påskedag er kirkeårets gladeste dag. Da minnes vi Jesu oppstandelse. Dette er en festdag.
Alteret er pyntet med lys og hvite blomster.
Hvitt er gledens farge. Menigheten synger:
”Påskemorgen slukker sorgen”.

2. Påskedag  kl.11.00 Høymesse. Dåp og nattverd ved kapellan Stig Kaarstad 
og kantor Beate Strømme Fevang.

Dette skjer i påsken 16.MARS – 24. MARS 2008

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

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

Frykt ikke mere!
Evig er han med.
Troens øye ser det:
Han gir liv og fred.
Kristi navn er ære,
seier er hans vei,
evig skal han regjere,
aldri frykter jeg.
N.S 187.
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At en kvinne kunne være prost var ingen 
selvfølge for 19 år siden. Avisene fortalte 
den gang at Astrid Bjellebø Bayegan møtte 
motvilje da hun skrev seg inn i historien 
som Norges første kvinnelige prost. Selv sier 
Bayegan i dag at hun merket lite til motviljen 
i 1989: ”Det gode med motstand er jo at da 
kommer jo også alle dem som er for deg, på 
banen”. 

Hun tar imot ”Kirkeposten” i et lyst, rommelig 
kontor på Bragernes torg. Vi skal snakke om at 
hun, som så mange av medsøstrene fra den såkalte 
68-ergenerasjonen, nå er i ferd med å forlate yrkeslivet. 
Om Bayegan rent aldersmessig hører til 68-erkvinnene, 
så gjør hun på ett punkt mine fordommer om slike til 
skamme: I klesveien. Bayegan trår høye hæler og bærer 
et elegant, feminint antrekk. (ingen fotformsko eller 
lilla skjerf her i gården). Kilder har opplyst at Astrid 
i ungdommen var svært ettertraktet. Ja, prosten i 
Drammen er simpelthen en skikkelig dame.    
 
en slags sorg
Når hun til sommeren går av med pensjon, er dette en 
beslutning hun har tenkt lenge og grundig gjennom. 
”Jeg trengte tid på å bearbeide sorgen”, medgir hun. 
Og dveler noen sekunder ved ordet ”sorg”. Er det for 
sterkt?  Raskt faller hun ned på at nei, det er faktisk en 
viss type sorg for henne å ta avskjed med yrkeslivet. 
”Jeg har jo vært yrkesaktiv helt siden 1972, bare avbrutt 
av fire korte fødselspermisjoner. Det er ingen ting ved 
jobben jeg er lykkelig for å skulle være ferdig med. Det 
er vanskelig å slippe!”

Fra tiden i Drammen nevnes høydepunkter i fleng: 
Bragernes kirkes 125-årsjubileum i 1996. Innsamlingen 
til og innvielsen av nytt orgel i Bragernes i 1998. 
Grunnsteinnedleggelse og innvielse av Konnerud kirke. 
Møtene med kronprins- og kongeparet. Deltagelse ved 
to bispeutnevnelser i Tønsberg, og en bispeavskjed.
   
”Hvorfor vil du gå av nå, da?” 
”Fordi jeg vil gå av mens jeg enda er frisk, og mens jeg 
enda kan tilbringe tid sammen med familien. Mannen 
min er også pensjonist. Jeg har fire voksne døtre og 
tre barnebarn. Dem ser jeg veldig frem til å ha mer tid 
sammen med. Den aller første tiden etter at jeg går 
av, kommer jeg nok til å være sammen med datteren 
min i USA. Hun venter sitt andre barn 24.mai. Det er 

For en dame!
Av: Kristin Briseid

deilig å ha muligheten til å kunne hjelpe henne. Ellers 
har jeg jo også forventninger om å kunne utnytte min 
kompetanse og erfaring til andre prosjekter etter hvert.”

”For eksempel til hva?”

” Rådgivning og sjelesorg står mitt hjerte nært”. Hun 
svarer kryptisk med vilje. Mer om den saken får vi nok 
ikke vite i denne omgang.

Tiden er kostbar
I følge Astrid selv vil den store utfordringen ved 
pensjonistlivet bli å ”holde en struktur på dagen”. 
Journalisten, som er av den noe yngre garde, stusser: 
Må man stresse med å holde struktur på dagen som 
pensjonist også? Er det ikke da man endelig kan unne 
seg å slutte med slikt?”

”Jeg har det jo veldig innebygget, dette at man skal være 
til nytte”, slår hun lett selvkritisk fast. ”Samtidig føler 
jeg at tiden min er kostbar. Det har kanskje noe å gjøre 
med at jeg nå har mer levd liv bak meg enn foran meg. 
Jeg vet også at jo eldre man blir, jo mindre garanti har 
man for at helsen holder. Og jeg ønsker en fin balanse 
mellom på den ene siden det å være fri, uten noe 
som helst – og på den annen side: å gjøre noe nyttig, 
være både til glede og hjelp for andre. Det å utnytte 
kompetanse og erfaring man har ervervet seg gjennom 
livet, er også viktig i en pensjonisttilværelse. Som eldre 
kan vi gi av vårt gode forråd til den oppvoksende slekt.   

Ble ”omvendt”
At hun en gang skulle bli prost i Drammen var det nok 
ingen som drømte om den gang hun kom til verden i 
Fjelberg i Sunnhordland. Foreldrene var, i følge Astrids 
egen beskrivelse, ikke det man vil kalle ” personlig” 
kristne. Men av dem lærte hun både kristen etikk og 
tro. Moren ba aftenbønn med barna og sørget for at  
de alle kom på søndagsskolen. Faren lærte barna å be 
bordbønn. Barna fikk ikke banne eller spille kort, og i 
hjemmet hersket respekt for Gud og det hellige. Som 
15-åring ble hun ”omvendt” under en vekkelse på 
bedehuset. Når Astrid foreller om dette i dag, lager hun 
hermetegn med fingrene rundt ordet ”omvendt” – som 
om det egentlig ikke var en omvendelse det dreide seg 
om.

”Du lager hermetegn, ser jeg?” 
”Ja, for det er jo et sånt ord som ikke brukes lenger. Men 
for meg var det nettopp omvendt jeg ble. Det var veldig 
radikalt. Jeg måtte ta farvel med venner. Jeg kunne ikke 
synge popmelodier mer. Jeg kunne ikke danse”. 

”Hva tenker du om dette nå?” 
”Det gode ved det var at vi valgte en vei som hadde 
konsekvenser for oss. Det var et nytt miljø og et totalt 
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skifte av fokus. Men det er nok ikke sikkert at jeg i dag 
ville være helt enig i måten ting ble gjort på”. 

At hun ble prest, var ellers mest et resultat av 
eliminasjonsmetoden. Hun ville verken bli sykepleier, 
lærer eller jurist. Veien mot teologistudiet åpnet seg 
fordi hun visste hva hun ikke ville bli. Dessuten var 
hun fascinert av og engasjert i misjon. ”Tanken om å bli 
misjonær var der absolutt”, avslører hun. 

”du er her, men er her ikke!”   
Misjonær ble hun riktignok ikke. Men det 
utradisjonelle utdanningsvalget har preget livet hennes 
dramatisk på alle måter. 17 rike år hadde hun som 
sykehusprest ved Aker sykehus i Oslo og ved Blakstad 
sykehus i Asker: 

”Det å kombinere barn og familieliv med yrkesaktivitet 
var lettere da jeg var i sykehuspresttjeneste. Der er 
arbeidstiden mer regulert. Men også på den tiden 
var jeg ganske opptatt fordi jeg hadde sentrale verv i 
presteforeningen. Årene som prest og prost i Drammen 
har vært veldig lærerike og utfordrende. Både familien 
og jeg har blitt velsignet gjennom denne tjenesten. Men 
det har ikke vært så lett for familien, dette at jeg skulle 
så mye ut; at jeg har vært så lite hos dem. Ofte har jeg 
jo vært borte når de har hatt fri, nemlig på søndagene. I 
tillegg har jeg hatt forberedelsene. ”Mamma, du er her, 
men du er her ikke”, fikk jeg ofte høre fra jentene mine. 

”Hva tror du kunne gjort det lettere å kombinere 
prestetjeneste med familieliv?”
”Jeg kunne nok ha gjort noe selv i begynnelsen: Jeg 
kunne ha sett på hvilke forventninger som var knyttet 
til stillingen, dernest på mine egne forventninger og 
på arbeidstiden. Så kunne jeg ha vært mer nøktern 
og nedprioritert det som var mulig. For man er et 
menneske med god vilje, og… Når prester har hatt mye 
å gjøre en periode, så mener jeg også at de må kunne 
avspasere i de ”rolige” periodene. Dessuten kan det 
være lurt å se på hvilke muligheter man har for å bruke 
nådegavene sine i en slik stilling også. Kanskje noe kan 
delegeres? Andre kan gjøre ting på en mer effektiv måte 
enn man kan selv, og så kan man bruke mer tid der 
man har sine ”sterke” sider”
Dessuten ville jeg nok ha kjøpt flere tjenester på 
hjemmebane, fast hjelp i huset, for eksempel.

Kjærlighet tar tid
Astrid har befunnet seg helt på innsiden av en prosess 
der kvinners rolle i samfunnet har blitt radikalt 
forandret. Deltakelsen i denne prosessen oppsummerer 
hun slik: 

”Vi som har vært i kampen har opplevd gleden ved 
å erobre nytt land, gå nye stier, inn i nye oppgaver. 

Samtidig har vi hatt arven 
fra våre mødre som var 
fulltids husmødre. Jeg hadde 
høye ambisjoner, også for 
hjemmet. Og jeg hadde 
vanskeligere for å si nei enn 
ja. Å finne en god balanse 
har vært en smertefull 
prosess. Våre ektemenn 
hadde dessuten ”gamle” 
oppfatninger av kvinnerollen, 
og skulle lære å ta sin del av 
husarbeidet. Barna våre fikk 
for lite. Jeg husker slagordet 
om at det ikke kom an på kvantiteten med tid vi hadde 
sammen med barna, så lenge vi hadde kvalitetstid med 
dem. Men kjærlighet tar tid. Skal du vise barna hva 
kjærlighet er, så må du ha nok tid”.

Etter denne nådeløse selvransakelsen tar hun en 
tenkepause og sier helhjertet: 

”Men jeg gleder meg, jeg fryder meg, når jeg ser at 
kvinner i dag har ledende stillinger og er aktive i 
yrkeslivet på alle plan i samfunnet. Kvinner har alltid 
vært i bakgrunnen. Nå får de også være i front.    

Takknemlighet
”Er det noe du er spesielt stolt over å ha fått til i løpet av 
ditt yrkesaktive liv?” 

”Nei, egentlig ikke. Men det er mange ting jeg er 
veldig takknemlig for: Jeg er dypt takknemlig for alle 
gudstjenestene jeg har fått være med å feire, og for et 
lærerikt samarbeid med kantorer og andre kirkelige 
ansatte. I gudstjenestefellesskapet har jeg erfart at 
Den Hellige Ånd gjør Ordet levende og vi kjenner 
Jesu nærvær, og jeg har lært menigheten å kjenne, 
og er blitt veldig glad i den.  Her har jeg fått mange 
uventede velsignelser. Jeg er takknemlig for alt jeg har 
lært i møte med prostiets mange menigheter, jeg har 
sett mye trofasthet og kjærlighet til Gud og kirken, 
både fra prester, andre kirkelig ansatte…og ikke minst 
fra menighetens mange frivillige. Jeg er takknemlig 
for å ha fått bidra til at så mange dyktige frivillige er 
aktive i Bragernes menighet. Det gleder meg også at 
vi har innført morgenbønn for prostiets prester, og at 
så mange møter regelmessig. Det nære samarbeidet 
mellom alle kirker og trossamfunn i Drammen er 
jeg også glad for; ikke minst at vi gjennom mange år 
har feiret 2. pinsedagsgudstjeneste sammen.. Endelig 
er jeg glad for å ha fått være med å bidra til en god 
dialog mellom kristne, muslimer, sikher og andre 
trossamfunn. Gjennom nitten år er det mye man får 
oppleve og mye man kan glede seg over.”
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KONSERTER
Velkommen til en ny sesong med varierte kulturopplevelser i Bragernes kirke. Som vanlig er lørdagens orgelkonsert det 
regelmessige tilbudet på konsertfronten.
Den betydelige franske komponisten og organisten Olivier Messiaen (1908-1992) er en av årets jubilanter, og hans musikk blir å 
finne på en del av konsertprogrammene i Bragernes kirke i år.
Sesongen avsluttes med Johan Halvorsen Musikkfest 2008.

Lørdag 1. mars kl 1300. Orgelhalvtime ved Ole Andreas Fevang. Musikk av bl.a. A. Sandvold og L Vierne. Fri entré.
Lørdag 8. mars kl 1300. Orgelhalvtime ved Anders E. Dahl og Mariann Fjeld Olsen. L. Vierne: ”Les Angélus” opus 57, tre Mariasanger for sopran 
og orgel. Fri entré.
Lørdag 15. mars kl 1300. Orgelhalvtime ved Victor Riakhine. Musikk av J. S. Bach og L. Lefébure-Wely. Fri entré.
Lørdag 22. mars kl 1300. Orgelhalvtime ved Ian Richards. Messiaen: utdrag fra ”Livre du Saint Sacrement”, ”Sakramentsboken”. Fri entré.
Tirsdag 25. mars kl.1930. Konsert med The Baldwin School Choir, Pennsylvania og Bragernes kirkes Ungdomskor. 150,-. Barn under 12 år fri 
entré. DT-kortet 120,-.
Lørdag 29. mars kl 1300. Orgelhalvtime ved Kristina Flatebø. D. Buxtehude: Magnificat Primi Toni, BuxWV 203 og utdrag fra L. Viernes 
Orgelsymfoni nr. 1 i d - moll, op. 14. Fri entré.
Lørdag 5. april kl 1300. Orgelhalvtime ved Yngve S. Breievne. J. S. Bach: Preludium og fuge i Ess-dur BWV 552, Christ ist erstanden BWV 624, 
C. Franck: Fantasi i C-dur. Fri entré.
Søndag 6. april kl 1900. Orkesterkonsert med ”Festival Orchestra Berlin”, en multikulturell forening av musikere fra ledende, europeiske 
orkestre. I tillegg til orkestersuite av J. S. Bach, får vi bla høre den unge russiske fiolinisten Olga Pak som solist i Mendelssohns fiolinkonsert. 
Hun høstet stor anerkjennelse etter sin debut som solist med Berlinfilharmonien i 2006. Dir. er Stefan Bevier. Bill 280,-/230,-/ 140,-
For billetter, kontakt Drammens Teater på tlf 32 21 31 00, e-post: billettbestilling@drammensteater.no
Lørdag 12. april kl 1300. Orgelhalvtime ved Marilyn Brattskar. Musikk av J. S. Bach og Alexandre Pierre Bôely. Fri entré.
Lørdag 19. april kl 1300. Orgelhalvtime ved Galina Trintsoukova. Musikk av Bach og Boëlmann: Suite Gothique. Fri entré.
Søndag 20. april kl.1900. 15-års jubileumskonsert. Bragernes kirkes Jentekor, Guttekor, Aspirantkor og Ungdomskor. Dirigenter Beate 
Strømme Fevang og Jørn Fevang. Klaver / orgel: Anders E. Dahl m. fl. Bill. kr. 150,-. Barn under 12 år fri entré. DT-kortet kr. 120,-.
Lørdag 26. april kl 1300. Orgelhalvtime ved Anders E. Dahl. A. Eggen: Ciaconna. Fri entré.
Torsdag 1. mai, Kristi Himmelfartsdag kl 1930. Orgelkonsert ved Anders E. Dahl. Messiaens ”L’Ascension”. Fire symfoniske meditasjoner 
over Kristi Himmelfart. Fri entré. 
Fredag 2. mai kl 1930. Korkonsert under Rikskirkesangfesten 2008. Bragernes kirkes Kantori m.fl. 
Søndag 18. mai kl 1900. Orgelkonsert ved Daniel M. Bruun. Musikk av Grigny, Bonnal og Duruflé. Billetter kr 50,-
Fredag 30. mai kl 1900. Korkonsert med Sysle Blandede kor og the Royal Free Singers fra Windsor, England. Denne konserten er en av flere 
arrangement som koret legger opp til i forbindelse med sitt 100 års jubileum. Dir. Eldar Steen og Ben Gunner. Solist: operasanger Torbjørn 
Lindhjem, Abram Bezuijen, klaver og orgel. Bill. 150,- ved inngangen. 

Stor jubileumskonsert 
søndag 20.april i 
Bragernes kirke

Dette året markerer Jentekorene, Guttekorene, Aspirantkorene og 
Ungdomskoret i Bragernes kirke 15 års jubileum.
Jentekoret startet opp i januar 1993, og samme høst startet Guttekoret og 
Jenteaspirantkoret opp. Noen år seinere startet Ungdomskoret opp med de 
eldste jentene fra Jentekoret. Det har vært flotte år med mange spennende 

opplevelser. Vi kan nevne  medvirkning i Den Norske Operas oppsetning av Carmen  i Drammens Teater i 1999, sang i  teateret under 
festforestillingen 17. mai 2004, sang for Kongen og Dronningen ved hundreårsmarkeringen 1905 – 2005, medvirkning i Händels 
Messias m.fl., en rekke flotte gudstjenester samt musicals,-og Disneykonserter i Harmonien og på Union Scene.
Korene har spilt inn 3 CD-plater, i tillegg til Ungdomskorets CD “Brumbaskøn“, som ble spilt inn i 2007.
Jubileet markeres i Bragernes kirke der alle korene medvirker med egne sanger og fellessanger. Korene framfører også Bibelspillet 
Den rike Mann og Lasarus av Egil Hovland.



Jentekorene reiser 
på hver sin tur i 2008.

Siste helgen i mai reiser Jenteaspirantene 
til Tusenfryd og overnatter i en av 

kirkene i området.
I juni reiser Jentekoret til Gøteborg. Jentene 

gleder seg til å  synge i Haga kyrka i sentrum 
av Gøteborg, og kommer i tillegg til å    

til bringe mange timer i Tusenfryd.

Fredag 20 juni reiser 39 jenter i alderen 
14–22 år til Minnesota i USA. Koret skal 

tilbringe 6 hele dager i Minnesota 
og Wisconsin.

Guttekorene med 
rekrutteringskampanje!

Buskeruds eneste guttekor kaster seg inn i 
det nye året for full musikk. Guttekoret vil 

gjerne ha noen flere gutter, og dersom du er 
gutt, eller dersom du kjenner gutter som vil 
synge, kan du ta kontakt med kontoret eller 

med dirigenten, kantor Jørn Fevang.
Denne våren skal guttekoret bl.a feire 15-års 
jubileum sammen med jentekorene, og koret 

skal på tur til Gøteborg i juni. 
Guttekoret øver på onsdager kl. 17.30, 

mens gutteaspirantene, 2. og 3. klasse, øver 
samme dag kl. 17.00.                 

Hjelp oss med å få med flere 
sangglade gutter i koret!
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VÅRE DÅPSBARN
16.12.2007
toBias Bo meJer rasmUssen
anDrea BaYegan steen
ingriD iVersen
Karsten WiBe ØsterDaHl 
nYBlin

06.01.2008
maria isaBella eiDe lUZio

13.01.2008
marielle mYrVang  
torgersrUUD
Helle  Fosser JoHansen
FaBian rolFsrUD Helle

20.01.2008
liam lUDVigsen larsson

27.01.2008
sanna sKilDrUD

03.02.2008
linn maanUm Well
linn elisaBetH anDresen eiDe

10.02.2008
HÅKon BriseiD rØDlanD

17.02.2008
HaaKon rØD

MARS
Torsdag 6. Lunsj.Aktivitet:
Påskeverksted.
Torsdag 13. Ta med niste.Vafler.
Aktivitet: Påskesamling i kirken.
Torsdag 27. Lunsj.Aktivitet:
Så karse, ta med melkekartong.

APRIL
Torsdag 3. Ta med niste.Vafler
Aktivitet: Frilek
Torsdag 10. Lunsj. Aktivitet:
Rive-klippe-lime.
Torsdag 17.Ta med niste.Vafler
Aktivitet:Fingermaling.
Torsdag 24. Lunsj. 
Aktivitet: Frilek.

MAI
Torsdag 8.Ta med niste Vafler.
Aktivitet Lage maiblomster i filt.
Torsdag 15. Lunsj.Aktivitet:
Frilek.
Torsdag 22. Ta med niste.Vafler.
Aktivitet: Klippe blomst med bilde
av barnet.
Torsdag 29. Lunsj. Aktivitet: Frilek

Kontaktperson: 
Rosangela Da Silva.
Telefon: 45852570.

Ansvarlig: Diakon Cato Thunes
Tlf.:32218243/ 41450205.

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.

Kvam er en av Norges aller beste dirigenter og en av våre mest sentrale kirkemusikere. 
Terje Kvam har hatt ansvaret for musikklivet i Oslo domkirke siden 1982. Han underviste i 
mange år ved Norges Musikkhøgskole, og våre egne kantorer Beate Strømme Fevang og 
Jørn Fevang har studert med domkantoren.. 
Planen er at Terje Kvam også skal dirigere Messias av Händel i forbindelse med 
orgelinnvielsen om et år. 

J.F.

domkantor Terje Kvam gjestedirigent under 
høymessen søndag 13. mars



Gjennom de siste 15 årene, 
har 2.pinsedagfeiringen i 
Drammen prosti vært preget 
av fellesskap. De første årene 
omfattet Drammen prosti også 
Lier, Røyken og Hurum. Da ble 
det besluttet, med biskopens 
velsignelse; at alle prostiets 
menigheter kunne feire 2. 
pinsedag med en gudstjeneste i 
Bragernes kirke, prostiets hovedkirke.
Ønske om å komme sammen om 
gudstjenestefeiringen denne dagen, sprang ut 
av en felles erfaring; det var få mennesker som 
kom til gudstjeneste i de fleste av menighetenes 
kirker 2. pinsedag.
Senere har prostiet blitt delt, men fellesskaps-
feiringen har fortsatt, nå med andre 
samarbeidspartnere. I Drammen har det i 
mange år, også før min tid som prost, vært et 
godt samarbeid og et fint fellesskap mellom Den 
norske kirke og de andre tros- og kirkesamfunn. 
Prester og pastorer kom regelmessig sammen 
i Predikantringen, der var det bønn, foredrag, 
samtale og oppdatering om hvordan det gikk i 
de ulike menighetene.
Predikantringen har i mellomtiden skiftet 
navn til Drammen kristne lederforum, men 
fellesskapet er det samme, selv om også 
programmet kan skifte fra gang til gang.
Noe vi sto sammen om var Fellesmøtene, der 
både Bragernes kirke og Filadelfia ble benyttet 
som felles møtelokaler. Etter hvert utviklet 
fellesskapet seg i retning av også  å feire 2. 
pinsedag sammen. Det har vi gjort. Etter at 
Bragernes torg ble fornyet og utviklet seg til å 
bli en vakker og sentral plass i det offentlige 
rom, har vi, de ganger været har tillatt det, 
feiret 2. pinsedag med gudstjeneste, nattverd og 
kirkekaffe på torget.
Alle gode tilbakemeldinger som vi har fått, 
tyder på at dette har vært et tiltak som mange 
har satt pris på. Det gjelder også de ganger 
gudstjenesten har måttet flytte inn i Bragernes 
kirke p.g.a.dårlig vær.

Pinse 2008

Pinsen 2008  fortsetter vi tradisjonen med at alle 
menigheter flytter sine gudstjenester til en felles 
feiring på Bragernes torg. Dette gjelder ikke bare 
menighetene i Drammen prosti, men også alle 
frikirker og trossamfunn i byen. 
(Bragernes kirke er fortsatt alternativet hvis 
været blir dårlig.)
Gjennom dette fellesskapet er vi et fint 
eksempel på at vi kan være sammen om det som 
er sentrum for all kristen gudstjenestefeiring, 
nemlig menneskenes frelser og forsoner; Jesus 
Kristus. Det er Han som samler og forener…
til tross for forskjeller. Vi ønsker ikke å viske ut 
forskjellene, vi ønsker bare å finne gode måter 
der vi i kan stå sammen og peke på Han som er 
sentrum for alle, Den oppstandne Kristus.
Han var det som lovet å sende sin Hellige Ånd 
til alle som ville ta i mot Ham. Og det var i 
pinsen Den Hellige Ånd kom med sin ild og 
satte hjerter i brann….og Den første kirke ble 
grunnlagt.
Gjennom Den Hellige Ånd er kirken fortsatt 
levende og engasjert,
og det er KIRKEN..Den verdensvide kirke…
som også vi, ulike kirker og menigheter i 
Drammen, er en viktig del av.

Biskop Laila Riksaasen Dahl vil være sammen 
med oss om denne gudstjenesten, og hun blir 
også dagens predikant. Det gleder vi oss over. I 
tillegg blir det også i år god sang og musikk, og 
alle er som vanlig hjertelig velkommen.

Astrid Bjellebø Bayegan
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 100 år siden

Januar 1908
25 aar var det ved Nyttaar, siden Sangen i 
Bragernæs Kirke og ved Begravelser gikk over til 
voxne Kor, blandet Kor i Kirken og Mandskor paa 
Kirkegaarden. Tidligere besørgedes Sangen af 
Gutter fra Folkeskolen.

KOR-ORGELET KOMMER!
Orgelet skal være ferdig i januar 2009.
Riksantikvaren har godkjent plasseringen under 
sidegalleriet ved siden av prekestolen, og gitt 
klarsignal til at det arbeides videre med den 
fasadetegningen som er avbildet her. Detaljer og 
fargevalg er ikke bestemt. 
Orgelet har en kostnadsramme på ca 1.9 mill. 
kroner, og da komiteen hadde sitt forrige møte 
i november, gjensto det ca 650.000,- kroner 
å samle inn. Etter den tid er det kommet inn 
en del gaver. Alle som vil bidra med gaver 
til denne viktige saken kan ta kontakt med 
menighetskontoret, soknepresten eller en av 
kantorene.

Byens kanskje mest monumentale bygg er i svært 
dårlig forfatning. Det er svært lenge siden det 
har vært gjort noe med kirken utvendig, og store 
reparasjoner er helt nødvendig. 
Det første som vil skje er arbeid med å reparere tak 
samt å lage nye tårn, kors og spir der hvor disse 
mangler eller er dårlige. 
Kirketaket er svært dårlig, og i vinter har det lekket 
vann inn på stadig flere steder. Sist julaften rant 
vannet ned i midtgangen inne i kirken, og over 
orgelet har det i mange år ligget presenninger i 
tilfelle vannet skulle renne inn. 
Det er flott at Drammen kommune ved kirkelig 
fellesråd nå endelig skal pusse opp kirken. I lang 
tid framover vil kirkens utseende bære preg av at 
omfattende arbeider er på gang Vi bør fryde oss når 
vi framover vil se stillaser, plast og kraner rundt 
kirken! Bruken av kirken går som normalt.

Stor oppussing av kirken 
starter denne våren!

Rikskirkesangfest i 
Drammen 1. – 4. mai.
Hvert fjerde år arrangeres det Rikskirkesangfest 
for voksenkor i Norge. Norges kirkesangforbund er 
arrangør, og når dette arrangementet nå legges til 
Tunsberg bispedømme er Bragernes og Drammen 
valgt som festivalsted. Mange korsangere fra ulike 
steder i Norge treffes i Drammen disse dagene, 
og det blir konserter, seminarer og gudstjenester. 
Bragernes kantori er sentralt i planleggingen av 
sangerstevnet. Til den store høymessen søndag 
4. mai kl. 11.00 har komponisten Kjell Mørk 
Karlsen skrevet et helt nytt korverk ”Exaudi”. 
Bragernes kirkes ungdomskor er engasjert til synge 
åpningsgudstjeneste fredag 2. mai kl. 13.00. 
Gudstjenestene og konsertene er åpne for hele 
menigheten, og for øvrig kan alle som har lyst til å 
være deltagere også på seminarer etc fortsatt kan 
melde seg på ved å ringe menighetskonoret. Du 
trenger ikke være medlem i noe kor for å melde deg 
på. Ved å ta kontakt med kontoret får du vite hva det 
koster å delta på hele festivalen.
Følg med på vår hjemmeside. 
www.drammen.kirken.no/bragernesgiRo VedLAgT

I denne utgivelsen av Kirkeposten vil du 
finne en giro innbetalingsblankett som vi 

håper du vil benytte. Vi er avhengig av 
frivillige gaver for å finansiere bladet 

og alle gaver mottas med takk. 
Gaver kan også mottas 
på menighetskontoret.

Kirkeposten, Bragernes menighetsblad, 
Kirkegt.7, 3016 drammen.

Knt.  2200.12.10398
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VELKOMMEN TIL
Bragernes 

Eldresenter
Formiddagstreff og bingo
Fredager kl. 11.00 – 13.00

07.mars Mannekengoppvisning 
 ved Lissett som viser vårens nyheter. 
14.mars: Hyggebingo,
28.mars:  Formiddagstreff, Olav Soltun spiller, 
04.april: Formiddagstreff, ”Ut i hagen” med 
 Anne Rugaard, Olav Soltun spiller, 
11.april: Hyggebingo, 
18.april: Formiddagstreff, Olav Soltun spiller, 
25.april:  Formiddagstreff, Olav Soltun spiller,
9.mai:  Hyggebingo, 
23.mai:  Formiddagstreff, 
30.mai:  Hyggebingo,
06. juni: Hyggebingo, 
13.juni: Dagstur, 
20.juni: Grillfest.Vidars musikk deltar.

Å preke er et følsomt og skjørt prosjekt. Mye må 
”stemme”, og det henger ikke bare på predikanten. 
Kirkefader August var ved siden av mye annet en 
av Oldtidens største predikanter - utstyrt med en 
tankekraft som få i hele vår vestlige åndshistorie. 
Han hadde med sin utrustning kort og godt alle 
forutsetninger for å kunne fengsle sin menighet. 
Likefullt – han innså klart at hvis menigheten ikke 
aktivt spilte sin rolle i den følsomme prosess som 
prekenkommunikasjon er, så kunne han bare pakke 
sammen.
I ethvert kirkerom, under enhver preken, ligger det 
en u-utsagt kontrakt: den underliggende forståelse 
at å preke er et vekselspill- i gjensidig ansvar- 
mellom prekestol og kirkebenk.
I dagens kulturklima – skapt i underholdnings-
industriens bilde - er denne tause kontrakt langt på 
vei brutt i stykker. Vekselspillet mellom predikant 
og menighet er blitt omformet til rollene aktør – 
publikum. En pastoral aktør skal tilfredsstille et 
publikum som har hørt så mye øregodt at det har 
blitt bortskjemt. Dessuten er det så mye medieskapt 
øresus at det likefremt er vrient å få gehør.
Men: Det er himmelvid forskjell mellom en 
menighet og et publikum En TV-titter som er ukjent 

Preken og prek
Prekenkommunikasjon

Ungdommens SMS.bønn – GED - Gud Elsker Deg.
”Det er en selvfølge for oss å sende tekstmeldinger med SMS-språk 
på bibelvers og bønner”, sier ungdommer i en menighet i byen.
”For eksempel når det er noen vi kjenner som har det vanskelig, da 
sender vi en SMS til kanskje tre andre i menigheten, de sender det 
videre og på kort tid har vi dannet et bønnenettverk.
Når vi får en bønne-SMS er det ikke sånn at vi går til et eget rom, 
kneler, lukker øynene og folder hendene. Bønn trenger ikke være så 
formelt. Vi trenger ikke mange sekunder på å sende en tanke opp. Det 
kan gjerne skje hvis jeg er på skolen”, sier en av ungdommene. 

i hoppsporten kan se hvorledes prestasjonene hever 
seg når det er oppdrift i bakken. En kirkegang kan 
høynes betraktelig hvor det er skapt en oppdrift av 
forventning og medengasjement i rommet. Det som 
før lød som prek, kan nå oppstå som preken.

Kilde:KP 5/94.
Bj.E.
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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

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

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

Bok & Media
KRISTELIG BOKHANDEL

V i  h a r  g o d t  u t v a l g  i  g a v e r  t i l
k o n f i r m a n t e r ,  b i b l e r  o g  s a l m e b ø k e r

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

Konfirmant- og
familiefotografen

fotografmester
Knut Hoftun Knudsen

N.Storg. 20, 3015 Drammen (tidl. «Gjerde»)
Tlf. 32 83 21 07

N. Storgt. 11 - Tlf. 32 83 15 10
GÅGATA

HOUSE OF



16

KIRKEPOSTEN
Redaktør: Bjørg Evensen 
Tlf.: 32 83 49 23 / 917 78 620
bj-evensen@drammen.online.no
Red.medlemmer: Bent A Møller, kristin Briseid. 
korrektur: Trulte Ellingsen, Bent A. Møller. 
Annonser: hanna Moen.
Design: Øyvind Grøtting oyvind@capellamedia.no
Trykk: 

finansiering: Frivillig kontingent.
Kirkeposten, Bragernes menighetsblad,
kirkegt. 7, 3016 Drammen
Bankgirokonto: 2200.12.10398

Trykk: Grøset tm

Velkommen til kirke

Trenger du skyss til søndagens gudstjeneste? 
Kontakt menighetskontoret 
telefon: 32 21 82 40. 

Kirkeskyss

Søndag 2. mars – 4. s. i faste
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prest og rådgiver Per Arne 
Faye og kantor Beate S. Fevang.  Frimurere deltar.
Kirkekaffe i frimurerlosjen.

Landfalløya kl. 11.00: Høymesse. Sokneprest Kristin Fæhn

Fredag 7. mars: Kvinnenes internasjonale bønnedag
Kl. 19.00: Samling i Landfalløya kapell. Sokneprest Kristin Fæhn

Søndag 9. mars – Maria Budskapsdag
Kl. 11.00: Familiemesse. Dåp og nattverd. Jentekoret med dirigent 
Beate S. Fevang. Prost Astrid Bjellebø Bayegan og kantor Anders 
E. Dahl.

Søndag 16. mars – Palmesøndag
Kl. 11.00: Økumenisk gudstjeneste. Kapellan Stig Kaarstad, pater 
Janusz Fura og kantor Anders E. Dahl. 
Oppmøte ved St. Laurentius kl. 11.00

Skjærtorsdag, 20. mars
Kl. 18.00: Skjærtorsdagsmesse. Sokneprest Kristin Fæhn og kantor 
Beate Strømme Fevang. Aftenmåltid etter messen.

Landfalløya kapell kl.11.00: Skjærtorsdagsmesse. Sokneprest 
Kristin Fæhn

Langfredag, 21. mars
Kl. 15.00: Pasjonsgudstjeneste. Prost Astrid Bjellebø Bayegan. 
Bragernes kirkes Solistensemble. dir. Jørn Fevang. 

Påskedag 23. mars    
Kl. 11.00: Høytidsmesse. Dåp og nattverd. Kirkens ansatte.  

Mandag 24. mars – 2. påskedag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Stig Kaarstad og 
kantor Beate S. Fevang. 

Søndag 30. mars – 1. s. e. påske
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn og misjonær Jørgen Korsvik. Markering av åpningen av 
misjonsbasaren. Bragernes kirkes guttekor, dir Jørn Fevang, kantor 
Anders E. Dahl. Menighetsmøte etter messen.

Søndag 6. april – 2. s. e. påske
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Astrid Bjellebø 
Bayegan. Kantor Anders E. Dahl.  Gruppe fra kantoriet.

Landfalløya kapell kl. 11.00: Høymesse. Kapellan Stig Kaarstad 

Søndag 13. april – 3. s. e. påske
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn 
og kantor Jørn Fevang. Bragernes kantori med gjestedirigent 
domkantor Terje Kvam.

Søndag 20. april – 4. s. e. Påske
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Dåp. Kapellan Stig Kaarstad og 
kantor Anders E. Dahl. Speiderne deltar

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

Søndag 27. april – 5. s. e. påske
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. 
Sokneprest Kristin Fæhn og kantor Beate 
Strømme Fevang

Torsdag 1. mai – Kristi himmelfartsdag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Torstein Lalim 
og kantor Anders E. Dahl.

Fredag 2. mai
Kl. 13.00: Åpningsgudstjeneste Rikskirkesangfest 
2008. Sokneprest Kristin Fæhn, Bragernes kirkes 
ungdomskor, dir Beate S. Fevang, kantor Anders E. Dahl 

Søndag 4. mai – 6. s. e. påske
Kl. 11.00: Høymesse på Rikskirkesangfest 2008. Sokneprest Kristin 
Fæhn, Bragernes kantori med flere, dir. Jørn Fevang, kantor 
Anders E. Dahl. 

Landfalløya kapell kl.11.00: Høymesse. 

Mandag 5. mai
Kl. 18.00: Samtalegudstjeneste med konfirmantene. Kapellan Stig 
Kaarstad

Søndag 11. mai – Pinsedag
Kl. 11.00 og kl.13.00: Konfirmasjonsgudstjenester. Kapellan Stig 
Kaarstad. Bragernes kirkes ungdomskor, dir Beate S. Fevang, 
kantor Anders E. Dahl, 

Mandag 12. mai – 2. pinsedag
Fellesgudstjeneste på torget. Biskop Laila Riksaasen Dahl og byens 
prester

Lørdag 17. mai – Grunnlovsdag
Ca. kl. 10.30: Gudstjeneste. Prost Astrid Bjellebø Bayegan.  
Mannskoret Barden. Sverre Moe og kantor Jørn Fevang  

Søndag 18. mai – Treenighetssøndag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Stig Kaarstad og 
kantor Jørn Fevang

Søndag 25. mai – 2. s. e. pinse
Kl. 17.00: Gudstjeneste og avskjed med prosten. Nattverd. 
Menighetens ansatte. Biskop Laila Riksaasen Dahl, prost Astrid 
Bjellebø Bayegan, gruppe fra Bragernes kantori

Søndag 1. juni – 3. s. e. pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Stig Kaarstad
Vikarorganist.

Velkommen til ”Tirsdagskvarteret” kl.12–12.15.
Tekstlesning og orgelmusikk.
Det er søndagskole hver søndag unntatt i påsken 
og når det er familiegudstjenester.


