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Maleriet illustrerer ”Den første røde perlen” Kjærlighet, agape. Bildet inngår i
Kunstinnstallasjonen om Kristuskransen i Bragernes kirke 15.august – 31. august.

Kristuskransen
– en bønne- og
 editasjonskrans
m
SE SIDE 12

Avskjed med
vår prost
Astrid Bjellebø Bayegan
SE SIDE 8–9

Menighetsstaben

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

Prest PER ARNE FAYE
faye@drammen.kirken.no
fung. prost fra 1. juni -08
Tlf. arbeid: 32 21 12 18

Sokneprest kristin fæhn
fehn@drammen.kirken.no
Mobil: 92 26 23 83

Kapellan stig kaarstad
kaarstad@drammen.kirken.no
Mobil: 47 28 28 92

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

Kantor Anders E. Dahl
dahl@drammen.kirken.no
Privat tlf. 97 65 47 72

Kantor Jørn Fevang
jfevang@drammen.kirkenr.no
Privat tlf. 32 84 08 48

Kantor
Beate Strømme Fevang
bfevang@drammen.kirken.no
Privat tlf. 32 84 08 48
Mobil: 90 56 70 55

Menighetspedagog
Eva Brekke Voss/vikar for
Ellen Tordis G. Nordkil, permisjon
voss@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid: 32 21 82 48

Fung. kirketjener
ODDVAR TOMTA
Tlf. arbeid: 32 21 82 48

Til ettertanke

v/sokneprest Kristin Fæhn

V

årens første sommerfugl så jeg oppe
i Bragernesåsen, en lysende gul
sitronsommerfugl, mot mørk skogbunn.
Tankene gikk til Henrik Wergelands sang
som han skrev i 1840, og som nok mange av
Kirkepostens lesere sang på skolen som barn.
Den prektig kledde sommerfugl
er fløyet fra Guds hånd.
Han gav den gyldne ringer
og røde purpurbånd.
Han lærte den å flyve høyt, høyere enn jeg er.
Den har nok fuglens lyster,
men ei dens dun og fjær.
Og alle verdens mennesker og alle kongebud
ei gjøre kan en sommerfugl.
Det kan alene Gud.
(Norsk salmebok nr. 285)
”Fløyet fra Guds hånd”, et poetisk uttrykk for
Guds skapende kraft! Tepper av hvitveis som
vitner om Guds ødselhet, blomster som vitner
om Guds sans for skjønnhet. Alt gitt av Gud for
å prise Gud selv og glede oss mennesker.
Guds skapende kraft er også pinsens budskap.
Den hellige ånd er i stadig i aksjon, langs

veier vi ikke ser, men vi ser sporene – der
mennesker trøster hverandre, oppmuntrer
hverandre, der mennesker spør etter Gud og
folder hendene om kvelden. Og mye, mye
mer! Kirkeklokkene i Bragernes kirke går også
Den hellige ånds ærend hver gang de kaller
til gudstjeneste, til bønn og takk for Guds
velsignelser.
Gud, vi takker for den verden du har gitt oss
å leve i; for naturen som omgir oss, for livets
mulighet som er gitt oss, for barna, for venner
som tenner lys i mørket, for alt som minner
om din gode skapervilje.
Vi ber om at du må se til
den verden som lider og
forbarme deg over ditt
skaperverk. Gi de sultne
å spise. Gi dem som
gråter, trøst. Du som alltid
lengter, alltid ser og alltid
bryr deg: Hør vår bønn!

Frivillige medarbeidere Bragernes menighetskontor
Kontoret er åpent mandag – fredag kl. 10.00 – 13.00.
Telefon 32 21 82 40

HANNA MOEN

ANNE GRETHE JOHANSEN

ANNY GETZ
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HILSEN FRA MENIGHETSRÅDSLEDEREN:
Jeg er sikkert på at de aller fleste storkoste seg i det dei
lige været vi hadde i begynnelsen av mai, og forhåpent
ligvis blir det flere nydelige dager utover sommeren.
1. – 4. mai var Bragernes vertskap for ”Rikskirkesangfesten 2008”. Det ble mye sang til glede for alle som
var til stede. Gratulerer og takk til de ansvarlige for
arrangementet.
Menighetshuset var fullsatt etter samtaleguds
tjenesten for konfirmantene 5. mai. Kjempehyggelig at
så mange familiemedlemmer ble med på samlingen.
Håper alle hadde en flott og minnerik konfirmasjons
dag.
Det er alltid litt vondt når noen slutter, og denne
våren er det ekstra rart ettersom vi mister flere av de
ansatte. Både prost Astrid Bjellebø Bayegan og kirketje
ner Gudny Schultzen slutter i mai. Jeg håper for Gudny
at hun vil trives i sin nye stilling med en mer stabil
arbeidstid, noe som gir mer tid til å være sammen med
døtrene. Takk og lykke til. Heldigvis har vi en vikar
kirketjener - en stor takk til Oddvar Tomta.
Enda en av staben vår slutter. Forleden dag fikk vi
høre at vår diakon Cato Thunes skal forlate oss i slut
ten av juni. Cato har lenge hatt en drøm om å bli prest,
og nå har han fått en mulighet. Vi ønsker ham lykke
til og takker ham for de 2 årene han har hatt tjeneste
i Bragernes. Det blir en spennende tid utover når nye
medarbeidere skal ansettes.
De første fem månedene i dette året har vi sett en
økning av besøkende til ”Formiddagstreff ” i eldresen
teret og på arbeidsstuen. Dette er gledelig, og vi ønsker

flere velkommen til å besøke de
forskjellige tilbudene i vårt eldre
senter. Eldresenterets kokk,
Per Kristian, lager deilig mat alle
ukedagene, og når det gjelder catering så er
det blitt mer og mer populært.
ÅPEN KIRKE. Fra juni og frem til 1. sept. vil kirken
igjen være åpen alle ukedagene mellom kl. 12.00 og
15.00. Har du lyst til å være kirkevakt av og til, så er det
bare å si fra på menighetskontoret. Det er en trivelig
jobb hvor du kommer i kontakt med hyggelige turister
og ellers andre som stikker innom.
Er det noen som holder på med en opprydding eller
er på flyttefot og har noen pene gjenstander, så vil
menighetsrådet gjerne ta imot det som måtte være til
overs. Ja, det blir altså Julemarked i år også.
Oppussing av menighetshusets storsal er i gang, og vi
ser frem til å ta i bruk storsalen igjen etter ferien.
Vi vil gjerne ha litt hjelp med pynting av kirken til
søndagsgudstjenestene. Er du interessert og glad i å
stelle med blomster, så ring undertegnede på
32 83 52 48.
Snart er det tid for ferie, og på vegne av menighetsrådet
ønsker jeg alle en god sommer. Ha en god og trygg reise
hvor hen du enn skal.

Kirkeposten takker for gaver!
Innkommet:
Over giro kr. 23.400.00.
På kontoret kr. 900.00.
Hjertelig takk til alle dere som støtter utgivelsen
av menighetsbladet.
Bladet skal være selvfinansiert. Utgifter til trykking
skal dekkes av annonseinntekter og gaver.
Forøvrig kan nevnes at alt arbeid er frivillig innsats.
Distribusjon av bladet.
Vi har et bladkorps på ca. 40 personer som gjør en flott
jobb for menigheten, men vi trenger flere medarbeidere
som er villig til å ta en rode (stor eller liten eller vikariat )
Det er mange nye boliger i Bragernes menighet, og vi vil
gjerne nå ut til våre nye menighetslemmer med informasjon.
Ønsker du mer info? Ring Menighetskontoret tlf. 32 21 82 40
Kl. 10.00 – 13.00. Eller kom innom for en prat.
				
Hilsen fung.red. Bjørg Evensen.
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En vennlig hilsen
Kaye Westeng

Konfirmanter 2008

Konfirmantene i kirken
Konfirmantene har som en av sine oppgaver i løpet av konfirmasjonstiden å være
medhjelper – ministrant – ved gudstjenesten, 4-5 hver gang. Tidligere brukte
konfirmantene de samme kappene som
til konfirmasjonen når de hadde denne
tjenesten. Men i februar ankom nye kapper
til kirken til dette bruk. De er også lange
hvite, men med flotte broderier. De skiller seg tydelig fra de som vi bruker ellers
i kirken, og disse er det meningen at bare
ministrantene skal få bruke. Av bildet ser
man litt av hvor flotte de er!

nes menighet kontakt med den koptiskortodokse kirke og et kloster der som driver dette tekstilverkstedet. Kappene er de
samme som både prester og medhjelpere
bruker under gudstjenestene i kirken der
nede. Slik blir bruken av disse kappene
til ministrantene et synlig uttrykk for vårt
vennskap og slektskap med denne kirken i
det nordlige Afrika.
Da kappene ble tatt i bruk hadde vi endatil
besøk i gudstjenesten av en av medarbeiderne fra kirken i Egypt, selv iført denne
kappen.

Dette er kapper som er sydd på et tekstilverksted Naqada i Egypt. Der har Brager-

Kristin Fæhn

Velkommen som konfirmant i år 2009
Innskriving i Kirkegt. 7, onsdag 4.juni 08 fra
kl.17–19. Hvis du ikke kan komme, kan du sende
påmelding i posten. Skjema finner du på Bragernes
menighets internettside. Fyldig informasjon med
undervisningsplan for høsten 2008 kan du lese på

www.drammen.kirken.no/bragernes.
Skulle det være noe du eller dine foresatte lurer på,
er det bare å ringe menighetskontoret, 32 21 82 40
eller kontakte kapellan Stig Kaarstad, 32 21 82 46.
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VÅRE DÅPSBARN

VÅRE NYGIFTE
LAURITZ KITTELSEN
DANICE CECILIE PHIRI

02.02.2008
LENA LØVLAND OG ROGER SOLHAUG

30.03.2008
LEO EDVARD FYRIE‑DAHL
NORA HARTZ‑KVANDE
FILIP JOHAN BAKKER
ØYVIND FINSETH BREIVIK
KAISA BERGLI

23.02.2008
KRISTINA GROVA LYSTAD OG OLAV TRYGGVASON

06.04.2008
KRISTIAN PRØSCH‑ODDEVALD
MILLA BJØRMARK
JONAS WESSEL‑LYNGÅS
17.02.2008
HAAKON RØD FILIP BYE
MØLLER
24.02.2008
ISELIN NILSEN RISLIEN
(FROGNER KIRKE)
OLIVER AASLUND ULVIN
(STRØMSØ KIRKE)
02.03.2008
ERIK ØHREN
09.03.2008
KASPER EDVARDSEN
PETTER BUSLAND
STEINSHAMN
23.03.2008
ALEXANDER SOLBERG SØRLI
24.03.2008
LISELOTTE OLAFSEN
MARIE REIERTH STAMSVIK

13.04.2008
THEODOR GILLINGSRØD WARLOFF
20.04.2008
ERIK NICOLAI KNUDSEN BODAHL
SONDRE MATHIAS KLYPE
IVAR JOHANNES SØSTRAND BU
(Nøtterøy krk)
27.04.2008
OLIVIA BERGER LERVIK
OLIVER AASLUND ULVIN (Strømsø krk)
JOHANNES KALDESTAD
01.05.2008
DENNIS APPEL‑WADEL
PEDER ANDRE WADEL
04.05.2008
TEODOR FRØSLIE SVENDSEN
MAGNUS HORGEN WAHL
18.05.2008
LAURITZ BØHM NORDAHL
JAKOB HENRIK KIRUDD LETMOLIE

Overnatting fra Estland?
I juli får Bragernes kirke besøk av kammerkoret
”Orthodox singers” fra Estland. Dette er et
berømt kammerkor som framfører musikk
fra den ortodokse kirkes liturgi. Konserten i
Bragernes kirke er onsdag 16. juli kl 2100, og
kantor Anders Eidsten Dahl medvirker på orgel.
Dette koret trenger hjelp til overnattingen i
Drammen mellom tirsdag 15. og torsdag
17. juli. Om du har en seng eller to ledig, ta
kontakt med Anders Eidsten Dahl på tlf
976 54 772 eller e-post: dahl@drammen.kirken.no
For mer informasjon om koret,
se www.orthodoxsingers.com
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08.03.200
THERESE TYBRING NILSEN OG BENT INGE HJÅS
24.05.2008
MARIANNE LINDGREN KARLSEN OG KNUT NATVIG
ELISABETH LAMM‑KITTELSEN OG TOMAS BRATTERUD
LINA KRISTENSEN OG PETTER FJOGSTAD
30.05.2008
CARINA STENSETH OG HENRIK WALLAND LUND
31.05.2008
INA MATHISEN OG NICOLAI LAACHE

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. Nye og tidligere brukere av Knøtteklubben
ønskes hjertelig velkommen.
JUNI
5. juni - Ta med niste. Vafler.
Aktivitet: Utelek.
12. juni - Lunsj. Aktivitet: Frilek,
inne og ute.
19. juni - Ta med niste. Vafler.
Aktivitet:
Sommeravslutning ute.

Oppstart etter ferien:
AUGUST
28. august - Ta med niste.
Frukt.
4. september - Lunsj.
11.september - Ta med niste.
Frukt.
18.septembe - Lunsj.
25.september - Ta med niste.
Frukt.

Vi i Bragernes menighet ønsker alle brukere av
Knøtteklubben en fin sommer.

Landfalløya kapell
HØSTEN 2008
Gudstjenester følgende søndager:
31. august – 14. september –
9. november og Julaften 24.desember.
Torsdagsfester:
18. september – 16. oktober – 20. november –
11. desember.

Siste nytt om oppussing av kirken utvendig
Etter sommerferien blir det etter hvert satt opp
stillaser. Det første som vil skje er arbeidet med å
reparere tak samt å lage nye tårn, kors og spir der hvor
disse mangler eller er dårlige. Kirketaket er dårlig, og i
vinter har det lekket vann inn på stadig flere steder. Det
er flott at Drammen kommune ved kirkelig fellesråd nå
skal pusse opp kirken utvendig.
Rehabiliteringen er beregnet til å bli ferdig 31.12.2010.

Stor takk til vår prost Astrid for
det arbeid hun har nedlagt for det
økumeniske arbeid i Drammen
For 15 år siden tok prost Astrid Bjellebø
Bayegan initiativ til å samle alle
menighetene i Den norske kirke og de
fleste frimenigheten i Drammen til en
fellesgudstjeneste 2. pinsedag.
På en solfylt 2. pinsedag var det i år rundt
550 som hadde tatt turen til torget.
Biskop Laila Riksaasen Dahl var for første
gang på utendørs pinsegudstjeneste.
Hun synes det var flott med en så stor
menighet på torget og var opptatt av at så
mange menigheter kunne vise hva vi har
felles.
Tradisjonen med utegudstjeneste på
torget var det vår prost Astrid som startet.
Det ble derfor litt vemodig med denne
siste gudstjeneste, men hun håpet på at
tradisjonen ville fortsette med 2. pinsedags
samling ute i det offentlige.
En god kollekt på ca. 18.000 kroner gikk til
støtte av Betzy Krisesenter.
Tekst/foto Bjørg Evensen

110 år siden
April 1898
Erkjentlighetsgave
Kantoren ved Bragernes Kirke, Hr. Herman Olsen,
blev i dag fra Kirke- og Kirkegaardskoret overragt
en smuk søvbeslaaet Merskumspibe som Bevis
paa Aktelse og Sympathi. Hr. Olsen reiste i dag til
Kristiania for at overtage sin nye Lærerpost.

Med velvalgte ord med hilsen og takk fra Drammen kristne
lederforum, fikk vår prost overrakt blomster til stående
applaus fra menigheten på torget.

100 år siden
April 1908
Til fattige Konfirmander vil der udstilles Bøsser for i
Strømsø og Tangen Kirker
førstkommende Søndag.

Klipp fra DT
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Avskjed med prost Astrid Bjellebø Bayegan
Gledesfylt avskjed med en kjær prost
Bilder fra arkivet

Hilsen til prosten fra Kirkepostens redaksjon.
Kjære Astrid.
I alle dine år som sokneprest og prost har du jevnlig fått forespørsler om å bidra
med stoff til menighetsbladet.
Du har fått oppgitt ulike tema fra vår redaksjon, og alltid har du gitt uttrykk for
at det har væt hyggelig å bli forespurt. Du har alltid satt av tid til Kirkeposten og
levert stoff til avtalt tid.
Nevnes må dine velskrevne ord ”Til ettertanke / Andakt” på side 3 i bladet.
Her har du satt budskapet i sentrum på en lettfattelig og personlig måte som har
gitt gode tilbakemeldinger fra våre lesere.

Fam. Bayegan etter inn
settelsen 28. mai -89.

Til redaksjonen har du vært raus med hyggelige tilbakemeldinger om
bladet. Du har inspirert oss til å gjøre vårt beste i det frivillige arbeid
med utgivelsen av et, forhåpentligvis, leseverdig blad for Bragernes
menighet.
Hjertelig takk for et hyggelig samarbeid og lykke til med nye
utfordringer, i tiden som kommer, etter at du nå pensjonerer deg fra
din stilling som prost i Drammen prosti.
For Kirkepostens redaksjon - Bjørg Evensen, fung. redaktør.

Møte med Kronsprinsparet på deres
første besøk i Drammen 16. okt.
-94. Overrekkelse av et litografi fra
Bragernes menighet.

Trafikkofrenes dag 12.1.02. Fakkeltog fra
torget til Bragernes Kirke.

Overlevering av Orgelbrev til
Sparebanken Øst.
Orgelbrus produsert på Aass Bryggeri til
inntekt for nytt orgel.

Prost Astrid Bjellebø Bayegan hadde sin siste dag som
prost 31. mai. Dette ble markert søndag 25. mai med
festgudstjeneste i Bragernes kirke og stor kirkekaffe i
menighetshuset. Mange mennesker hadde møtte fram
for å ta avskjed med henne. I spissen for dem var biskop,
ordfører og fylkesmann. Et flertall av byens prester
deltok sammen med en fulltallig menighet. Prost Astrid
B. Bayegan ledet gudstjenesten og prekte med sedvanlig
engasjement og overbevisningskraft. Det var en spesiell
og vemodsfylt dag for menigheten og sikkert også for
hovedpersonen, men vemodet fikk ikke prege dagen.
Gudstjenesten ble gjennomført som den var tenkt: En
festgudstjeneste med takk til Gud og takknemlighet fra
Astrid B. Bayegan for å få avslutte 19 års prostetjeneste
på en slik måte. I menighetshuset ventet snitter, kaffe og
kaker der rundt 250 mennesker deltok. Det ble en hyggelig kveld, preget av hjertevarme – helt i prost Astrids ånd.
Menighetsrådsleder Kaye Westeng ledet og styrte det hele
med sikker hånd. Mange ville overrekke gaver og takke
Astrid: Fylkesmann, ordfører, biskop, prostekolleger,
prestekolleger, ektemann, representanter for byens menighetsråd og sist men ikke minst Bragernes menighet.
Mye pent ble sagt. Hennes vennlige og vinnende vesen,
hennes inkluderende holdning til alle mennesker, hennes
medmenneskelighet og hennes klokskap ble nevnt av
mange. Ordføreren understreket betydningen av den fine
måten hun har frontet og representert Den norske kirke
på i offentlige sammenhenger. Den har vært et viktig
bidrag til det gode forhold som eksisterer mellom kommunen og Den norske kirke, og til den velvilje kirken i
mange sammenhenger har blitt møtt med, ikke minst når
økonomi og bevilgninger er tema. Prost Astrid har vært
en unik ambassadør for kirken i Drammen. Bragernes
menighet fikk ordet til slutt representert ved sokneprest
Kristin Fæhn, kantor Jørn Fevang og menighetsrådsleder
Kaye Westeng. De hadde alle sin takk å fremføre, og til
avslutning ble en flott nyskrevet hymne sunget av alle.
Astrid Bjellebø Bayegan har hatt tittelen prost i all sin tid
i Drammen, men for Bragernes menighet har hun vært
mer. Hun har vært menighetsprest med stor M, en prest
som har blitt en nær venn og et kjært medmenneske for
svært mange. Det vil vi på vegne av Bragernes menighet
takke deg for Astrid!

Prosesjon etter gudstjenesten.

Astrid med ordfører Thore

Hansen.

Gaveoverrekkelse
fra Bragernes
menighet.
To lysestaker.

Sommer KONSERTENE 2008

Sommerkonsertene i år er som vanlig varierte og med spennende utøvere fra inn- og utland. I år vil det også være et
par orgelkonserter søndag kveld. Ellers har konsertene en liturgisk ramme med tekstelesninger og velsignelse.
Om ikke annet er oppgitt, har konsertene fri entré.
Mandag 16. juni kl 2000. Konsert med Bragernes kirkes Ungdomskor. Koret synger USA- turens turnéprogram. Bill kr 150,-.
Barn under 12 år fri entré. DT-kortet: 120,Onsdag 25. juni kl 2100. Birgitte Stærnes, fiolin og piano Ketty Teriaca.
Onsdag 2. juli kl 2100. Ole Andreas Fevang orgel og Heidi Svansrud trompet.
Onsdag 9. juli kl 2100. Domitila Ballesteros. Konsertorganist fra Rio de Janeiro og Brasil!
Søndag 13. juli kl 1900. Orgelkonsert med den engelske orgelvirtuosen William Whitehead. Bill kr 50,- ved inngangen.
Onsdag 16. juli kl 2100. Orthodox Singers. Et kammerkor fra Estland med ortodoks musikk i samspill med Anders Eidsten Dahl.
Onsdag 23. juli kl 2100. Duo A corda. Martin Haug, gitar og Birgitte Stærnes, fiolin.
Onsdag 30. juli kl 2100. Inger Johanne Østby, fløyte og Beate S. Fevang, orgel.
Søndag 3. august kl 1900. Orgelkonsert ved Christopher Lichtenstein Bill kr 50,- ved inngangen.
Onsdag 6. august kl 2100. Håvard Svendsrud. Lokal trekkspillvirtuos.

Ungdomskorets sommerkonsert

Mandag 16. juni kl. 20.00 inviterer Bragernes kirkes
Ungdomskor til sommerkonsert med programmet
for USA-turen.
Koret reiser til Minnesota 20. juni og skal holde
konsert i Minneapolis, Decora, Iowa og Wisconsin.
Koret har med seg guttesopranen Sebastian
Willumsen som sammen med koret har et variert
og blandet norsk program i tillegg til noe engelsk
repertoar.

e

Foto: Ann

KONSERT ONSDAG 6. AUGUST
kl. 21.00
Håvard Svendsrud,
trekkspillvirtuos spiller
fransk barokkmusikk av Jean
Philippe Rameau og russisk
samtidsmusikk av Sofia
Gubaidulinas og bl.a. hennes
verk ”De profundis” har
utgangspunkt i teksten i Salme
130.
Grønn

KONSERT ONSDAG 15.
JULI kl. 21.00. Orthodox
Singers er et kammerkor
fra Estland med ortodoks
musikk i samspill med
Anders E. Dahl.

30. JULI kl. 21.00.
Inger Johanne
Østby, fløyte
og Beate S.
Fevang, orgel.
Program: Kjente
musikkstykker av
Gabriel Fauré,
Erik Satie, Evert Taube mfl.

KONSERT ONSDAG 25. JUNI kl. 21.00.
Birgitte Stærnes, fiolin og Ketty Teriaca,
piano. 23. juli kl. 21.00. Birgitte Stærnes,
fiolin og Martin Haug, gitar.
2. JULI kl.21.00. Ole Andreas
Fevang, orgel og Heidi
Svansrud, trompet. Program:
Musikk skrevet blant anne av
K.M. Karlsen, Wallin og Plog.
I tillegg spilles to av Edvard
Griegs norske danser.

Flott markering av 15 års korjubileum i
Bragernes kirke 20. april 08
Jubileumskonserten i Bragernes kirke ble en imponerende mønstring av ung sangglede.
Jentekor, guttekor, aspirantkor og ungdomskor med instrumentalister og solister underholdt.
Dirigenter var Beate Strømme Fevang og
Jørn Fevang. Anders E.Dahl spilte på orgel og
klaver.
Ekteparet Fevang fikk nok en gang
bevist hvilket stort og viktig barne- og
ungdomsarbeid de har utført i løpet av 15 år.
Et stort publikum var imponert over et variert
repertoar og korenes store sangglede.
Kirkeposten gratulerer med jubileet og ønsker
korister og dirigenter lykke til videre
med øvelser og konserter.

Guttekorene starter opp igjen onsdag 20. august og
Jentekorene starter opp igjen torsdag 21.august
Har du lyst til å synge i et godt miljø med mange spennende oppgaver i 2008/09?
Ta kontakt med dirigentene (se under).
Gutteaspirantkoret (2. klasse – 3. klasse)
Øvelse hver onsdag fra kl. 17.00 – 17.45.
Guttekoret (f.o.m. 4. klasse)
Øvelse hver onsdag fra kl. 17.30 – 19.00
Kontakt Jørn Fevang 975 66 762
Jenteaspirantkoret (f.o.m 2. klasse - 4.klasse)
Øvelse hver torsdag fra kl. 17.00 – 18.00
Jentekoret (f.o.m. 5.klasse -8.klasse)
Øvelse hver torsdag fra kl. 18.00 -19.30
Ungdomskoret (f.o.m. 9.klasse – ca. 22 år)
Øvelse hver torsdag fra kl. 19.40 – 21.30

Guttekoret

Kontakt Beate Strømme Fevang 905 67 055
Til sammen er det ca 150 gutter og jenter i korene, som reiser på årlige turer og holder mange
spennende og flotte konserter i løpet
av året.
En sangpedagog er i også knyttet til korene som
gir guttene og jentene sangteknisk veiledning.
Jenteaspirantkoret
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KRISTUSKRANSEN
er en bønne- og meditasjonskrans som gir hjelp
til å leve nær mennesker og nær Gud.
Er det mulig å lage noe som sier viktige
ting om livet og samtidig hjelper
til konsentrasjon i bønnen?
Noe som er så konkret at
det går an å ta på det og
holde det i hånden?
Den svenske biskopen
Martin Lønnebo hadde
fundert lenge på
dette. Etter at han ble
pensjonist for over ti år
siden, satt han en dag på
en liten gresk øy og tegnet
kranser. Resultatet ble
Kristuskransen.
Kristuskransen er en bønnekrans, et kjede
av 12 runde og 6 avlange perler. De tolv
runde perlene har forskjellige farger. Hver
av dem har sin egen mening og står for
viktige sider ved troen og livet. Samtidig
inviterer de oss inn i troen, tilbedelsen og
forbønnen.
Den første røde perlen står for:
Kjærlighet, agape, som er en gave vi
mottar.
Her opplever vi kjærlighetshugrige
mennesker at vi er sett og elsket slik vi
er, og ikke slik vi burde være. Dette er
den store kjærligheten. Dette er den store
befrielsen.
Nattverden er det synlige tegnet.
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Blant de runde perlene er det også
seks avlange perler. De kalles
taushetsperlene og gir hjelp til
stillhet og refleksjon.
Mange har med årene
fått stor hjelp av denne
lille bønnekransen
til fordypning og
regelmessig bønneliv.
Kunstinnstallasjon
i Bragernes kirke 15.
august–31. august.
Kunstnerne Torill
Glimsdal og Anthony Wootton har
utformet Kristuskransen som 18
meditasjonsstasjoner med malerier, tekster
og ”perleskåler”. Hver av stasjonene
representerer en av perlene i kransen.
Målet med dette prosjektet er å gi
menigheter og enkeltmennesker hjelp til å
fokusere på kjernen i den kristne tro og til
å strukturere bønne- og meditasjonslivet.
Boken KRISTUSKRANSEN av Martin
Lønnebo, utgitt på Verbum Forlag, er nyttig
å lese ved bruk av bønnekransen.
Boken inneholder blant annet:
forberedelse, øvelse og fordypelse.

Ensomhet og fellesskap
I perioder av historien har man dyrket
ensomheten, fordi menneskene angivelig er
friere når de er alene enn når de går og tråkker
i hverandre. Og det er sant at det av og til er
godt å slippe unna – hvis det er selvvalgt. Det
kan til og med ligge en slags melankolsk gevinst
i å sitte alene på en fjelltopp eller på en benk
i Bragernesåsen og se hele verden under seg.
Men bildet er et annet når ensomheten ikke
er selvvalgt, men påtvunget, fordi de andre er
forsvunnet, eller fordi de man engang kjente nå
bor et annet sted. Den påtvungne ensomheten
har ikke mange gevinster å lokke med.
I romantikkens litteratur var den frivillige
ensomheten som idé gjerne knyttet til
svermeriet for naturen og landskapet. Man
fant et sted å sitte med god utsikt og dyktig
fuglesang. Og så betraktet man sceneriet
fornøyd og glad som Skaperen på den syvende
dagen. Men også den frivillige ensomheten kan
bli ufrivillig – om den varer for lenge.

Derfor er det ofte så
mange smilende ansikter
på bevertningssteder i
marka. Man har mye
å fortelle og spørre
om når man endelig
ser folk igjen. For meg
har sportskapellet på
Tverken vært et slikt
ventende fellesskap i et landskap hvor jeg ellers
oppsøker ensomheten. Der kan man skryte
av hva man allerede har rukket på en søndag
formiddag – kanskje har man sett en hare eller
snurten av en elg – når man er heldig og møter
noen som vil høre på. Og når man setter seg
ned på kirkebenken og hører salmesangen, er
man hjemme i fellesskapet på en ganske annen
måte enn man var hjemme på den ensomme
utkikkspost.
Trond Berg Eriksen
Professor i idéhistorie

Gudstjenester i Sportskapellet kl.12.00.
Peisestuen er åpen fra kl.11.00.
Sportskapellet ligger i Drammens nordmark. Den mest ”populære”
veien å ta seg innover på er via parkeringsplassen ved Landfalltjern.
Deretter er det en spasertur på en god skogsvei på ca. 45 minutter.
Sportskapellet er vigslet og skal benyttes til gudstjenester,
sportsandakter, kirkelige møter og overnattinger. I årenes løp har
det blitt foretatt både barnedåp og vigsler her. Kapellet er tilsluttet Den norske kirke og virksomheten er
forpliktet på dens lære. I år er det 70 år siden kapellet ble innviet.
Et historisk tilbakeblikk…
Sokneprest Ole Narum i Bragernes menighet kastet fram tanken om et sportskapell i et foredrag, og idéen
fikk straks tilslutning. En komité på ni medlemmer kom sammen første gang 11. januar 1935. Formann ble
sokneprest Ole Narum og nestformann rektor Kristiansen. Byarkitekt Bugge ble oppnevnt som formann i
en byggekomité og ble engasjert til å utarbeide tegninger. Seilmaker Peter Høeg ble valgt som formann i en
finanskomité. Det tok tre år å bygge kapellet.
Søndag 30. januar 1938 ble en stor dag på Heia da Sportskapellet ble innviet av biskop Bergrav.
Kapellet er eid av menighetene: Bragernes, Åssiden, Strømsgodset, Strømsø, Fjell, Tangen, Konnerud og Frogner
(Lier). Ifølge lovene skal alle menighetene nominere representanter til styret.
Gudstjenester: 1. juni – 8. juni og siste gudstjeneste før ferien 15.juni.
Starter opp igjen etter ferien den 17. august. Se annonser i dagsavisen.
Bjørg Evensen
13

Skisser av glassmaleri fra Bragernes kirke
befinner seg i Holmsbu kirke.
Kirken er et ”smykkeskrin” som er verd et besøk.
Representanter fra Foreningen for vern av
Holmsbu kirke var nylig på besøk i Bragernes
kirke. Da et nytt orgel står på ønskelisten til
Holmsbu kirke, fikk de frammøtte en
interessant omvisning på orgelgalleriet av Jørn
Fevang, som viste hvordan et orgel er bygd opp
og hvordan det fungerer. Mange nyttige råd
vedrørende kostnader og markedsføring ble det
også gitt.
Mangeårig leder av Venneforeningen, Cecilia
Wahl, f. Rosati, benyttet anledningen til å bese
glassmaleriene i kirken som henne bestefar
Oluf Wold Torne har utført sammen med Hans
Ødegaard. Skissene til glassmaleriene av
Paulus og Johannes ble forært av hennes mor
til Holmsbu kirke.
Cecilia Wahls morfar, Oluf Wold Torne,
underviste i mange år på Statens Håndverksog Industriskole hvor han bl.a. hadde
kunstneren Henrik Sørensen som elev.
Sammen ble de en fast stamme av den kjente
kunstnerkolonien i Holmsbu.

Cecilia Wahl studerer
glassmaleriet som
fremstiller PAULUS.

Skisser til glassmaleri i Bragernes
kirke på kordøren til prekestolen i
Holmsbu kirke.

Konsert i Holmsbu kirke
Lørdag 8.august kl.19.00.
Pianisten Håvard Gimse spiller
”Klassiske klaverperler fra musikkens mestere”.
Han vil selv introdusere og fortelle underveis.
Arr.: Foreningen for vern av Holmsbu kirke.

Ved oppussing av Holmsbu kirke i 50-årene tok
Henrik Sørensen initiativ til
utsmykning av kirkerommet. Drammenserne
Kåre Øijord og Erling Clausen
bidro også med kunstverk, og kirken ble et
”smykkeskrin” som er verd et besøk.
Venneforeningen ønsker at kirken skal være
tilgjengelig for besøkende, og i juli måned
er kirken åpen fra søndag den 13. og videre
mandager- onsdager og torsdager kl.1600 –
18.00.
Tekst / foto Bjørg Evensen.

SYNSPRØVE – TIMEAVTALE
TLF.: 32 27 78 00
Briller - Kontaktlinser - Synsprøver

Frigjør tid – knytt til deg kompetanse
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Velkommen til kirke
Søndag 1. juni – 3. søndag e. pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Stig
Kaarstad og prest Einar Tjelle fra Kirkens Nødhjelp.
Organist: Ole Andreas Fevang
Søndag 8. juni – 4. søndag e. pinse
Kl. 11.00: Festgudstjeneste under Johan Halvorsen
musikkfest. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn og
kantor Anders E. Dahl. Bodø domkirkes jentekor.
Søndag 15. juni – 5. søndag e. pinse
Kl. 11.00: Høymesse på Skaperverkets dag. Dåp og
nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn og kantor Beate
Strømme Fevang
Søndag 22. juni – Jonsok
Kl.11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Stig
Kaarstad og kantor Jørn Fevang
Søndag 29. juni – 7. søndag e. pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin
Fæhn og
kantor Jørn Fevang.
Søndag 6. juli – 8. søndag e. pinse
Kl.11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin
Fæhn og
kantor Beate Strømme Fevang
Søndag 13. juli – 9. søndag e. pinse
Kl.11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prest Eli Flåten og
kantor Anders E. Dahl.
Søndag 20. juli – 10. søndag e. pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin
Fæhn og
kantor Anders E. Dahl.
Søndag 27. juli – Olsok
Kl.11.00: Høymesse ved Olsok. Dåp og nattverd. Kapellan
Stig Kaarstad og kantor Jørn Fevang

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.kirker.net/bragernes

DEN NORSKE KIRKE bragernes torg 6 – 3017 Drammen
Kirken i Drammen Telefon 32 21 12 00
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Kontoret er åpent mandag, tirsdag, onsdag og
fredag kl. 08.00–15.00 og torsdag kl. 08.00–17.00

Søndag 3. august – 12. søndag e. pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Stig
Kaarstad og kantor Beate Strømme Fevang.
Søndag 10. august – 13. søndag e. pinse
Kl.11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Fung. prost Per Arne
Faye og kantor Anders E. Dahl.
Søndag 17. august – Diakoniens dag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Stig
Kaarstad og kantor Anders E. Dahl
Søndag 24. august – 15. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Høymesse under Elvefestivalen. Dåp og nattverd.
Sokneprest Kristin Fæhn og kantor Jørn Fevang.
Søndag 31. august – 16. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Gudstjeneste med pres. av konfirmantene. Dåp.
Kapellan Stig Kaarstad og kantor Beate Strømme Fevang.
Kl. 11.00: Landfalløya kapell: Høymesse. Sokneprest
Kristin Fæhn
Søndag 7. september – 17. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Fung. prost Per
Arne Faye

Søndag 8. juni er Søndagskolens siste dag før
sommerferien. Den starter opp igjen
søndag 7. september.

Sommeråpen kirke

Juni – juli – august.
Alle ukedager fra kl. 12.00 - 15.00.
Onsdager i forbindelse med Sommerkonserter:
kl. 20.30–22.30
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