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Bragernes MenighetsBlad

Adventsfestivalen arrangeres 
for 15. gang i år. Vi gratulerer!

Foto fra Adventsfestivalens åpningskonsert i 2006



Menighetsstaben

Fung. prost PER ARNE FAYE
faye@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid: 32 21 12 18

Sokneprest kRiSTiN FæhN
fehn@drammen.kirken.no
Mobil: 92 26 23 83

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

kirketjener 
oDDvAR ToMTA
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

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

Hanna Moen – Anne Grethe Johansen – Anny Getz – 
Frivillige medarbeidere på kontoret.

Bragernes kirke
Gudstjeneste søndag kl. 11.00

Tirsdagskvarteret kl. 12–12.15

     Orgelhalvtime
         lørdag kl. 13.00

Men engelen sa til dem: «Frykt ikke! 
Jeg kommer til dere med en stor glede, en 
glede for hele folket: I dag er det født dere en 
frelser i Davids by; han er Kristus, Herren.»

(Fra juleevangeliet, Lukas 2,10-11)

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 KIRKE Bragernes torg 6 – 3017 Drammen

Kirkekontoret telefon 32 21 12 00

Kontoret er åpent mandag, tirsdag, onsdag og 
fredag kl. 08.00–15.00 og torsdag kl. 08.00–17.00



Til ettertanke v/sokneprest Kristin Fæhn

FORVENTNING!
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Da jeg var liten hadde jeg en advents
kalender med motiv fra en snøkledt 

skog; der var rådyr og dompapper og skikke
lig julestemning! Og kalenderen var over
strødd med glitter! Den ble brukt om igjen år 
etter år. Og hvert år – i slutten av november 
– kan jeg ennå huske forventningen som 
meldte seg når julekalenderen med glitteret 
ble hentet fram.
Og deretter fulgte juleforberedelsene et 
fast mønster fram mot den store dagen, 
julekvelden. Det lå noe forutsigbart, trygt og 
godt i dette. Og på julekvelden ble forvent
ningene oppfylt, med Jesusbarnet som ble 
lagt på plass i krybben under lesningen av 
Juleevangeliet og julegavene under treet.

Men barndommen varer ikke evig. For
ventingene må justeres etter som årene går. 
Også denne adventtiden går mange julen 
i møte med mye bekymring og skjøre håp, 
håp om at det tross alt vil bli en god jul?  
Familien har kanskje skilt lag, dødsfall har 
satt sine spor i nærmeste familie, ingen ting 

er som det var før. Den gode gamle jule
stemningen og juleforventningen er kanskje i 
ferd med å gå tapt?  

Det er noe som blir stående, uansett, grun
nen til at vi feirer jul, Himmelbarnet fra 
Betlehem. Lån derfor gjerne ditt hjerte til 
bønnen nedenfor i denne førjulstiden.

Himmelbarn fra Betlehem
kjærlighetens kilde

fyll hjertene med godhet
så vi varmer vår neste

skap livsmot i sjelen så vi blir sterke

spre gnister av glede over oss 
så vi omfavner livet

vi lener oss mot Deg
møter livet med forventning

(Tove Houck i ”Spor i hjerte”)
Kristin Fæhn

Å, kom nå med lovsang, jordens kristenskare!
Å, kom nå med lovsang til Betlehem!

Kom for å se ham, kongen i en krybbe!
Kom, tilbe ham, Guds under: 

Vår Herre Krist!

(1. vers av nr. 49 i Salmeboken)
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Julehilsen fra 
 biskopen

Gud bor i et lys, dit ingen kan gå,
Gud kan vi ei se og ikke forstå.
Men Gud kommer nær, han vil være her.
Så blir han et barn, som Maria bær!
 
Denne teksten er opprinnelig svensk og 
skrevet av Margareta  Melin, med ukjent 
oversetter, og står som nr. 40 blant de nye 
salmene i forslaget til ny norsk salmebok.
 
“Et barn, som Maria bær.” Julens evan
gelium viser oss at Guds vei gikk og går 
gjennom svakhet. Gud gjorde seg sårbar i 
Kristus. Gud ble en av jordens små, og tok 
bolig midt iblant oss!
 
“Kristus iblant oss!” er Tunsberg 
bispedømmes parole. Det er julens bud
skap. Vi feirer at han kom!
 
Vi feirer hvem han er, han som kom. Han 
som ble født som Jesusbarnet. Han fikk 
etter sin livsgjerning tilnavnet Kristus. 
Det innebærer at han er den salvede, han 
som kommer for å redde sitt folk. Han er 
Guds inngrep i en verden som har mistet 
fellesskapet med ham. Jesus Kristus kom 
fordi Gud vil ha fellesskap med sin skapn
ing; med deg og meg.
 
Vi feirer at han kom, og at han ble! For han 
er også i dag midt iblant oss. Troen på hans 
oppstandelse skapte kirken. Der er han. 
Han taler gjennom sitt ord, han møter oss i 
natt  verden, vi får fellesskap med ham i vår 

dåp. Han er her, også nå! Han er med oss 
alle dager, inntil verdens ende. Midt iblant 
oss, ved sin Ånd.
 
Han virker, midt iblant oss. Han skaper tro 
og han reiser mennesker opp. Ved sin død 
skapte han grunnlaget for forsoning både 
mellom mennesker og Gud, og mennesker 
imellom. Han gjør det også mulig for oss 
å forsone oss med oss selv, fordi han viser 
oss at vi er elsket og verdifulle.
 
Dette er verdt å feire. Dette er verdt å takke 
Gud for. Dette er verdt å gi Gud ære for, slik 
Margareta Melin gjør i annet vers:
 
Ære være deg, o Gud, som er stor,
du som kommer hit som vår lille bror.
Ja, du kommer nær, du vil være her.
Så blir du et barn, som Maria bær.
 
Velsignet jul, med Kristus iblant oss!
 

Laila Riksaasen Dahl
Biskop
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Den første snø har falt og vi kjenner på 
temperaturen at vinteren er kommet. Men 
for en praktfull høst det har vært med alle 
de flotte høstfargene. Jeg kan ikke huske når 
vi sist hadde så mye farger og som varte så 
lenge. En fin høst før vinteren setter inn er 
noe vi setter pris på.
Men høsten har ikke vært bare grei for alle. 
På kontoret har det vært tungt for staben 
og de frivillige. Å være underbemannet i en 
så aktiv menighet har ikke vært lett. La oss 
håpe at staben igjen blir fulltallig om ikke så 
lenge. Menighetsrådet takker hver enkelt for 
innsatsen. 
Alle er spent på å få høre hvem som blir ny 
prost i Drammen. Ukene går og hver fredag 
regner vi med å høre fra statsråd hvem som 
blir utnevnt. La oss håpe at vi slipper å vente 
mye lenger. I mellomtiden har vi heldigvis 
Per Arne Faye, en dyktig fungerende prost.

Takker for seg. 
Igjen skal rådet rette en takk til noen som 
forlater oss. Menighetspedagog Ellen Tordis 
Nordkil slutter første desember og har valgt 
å bli hjemme med sin nydelige jente og det 
forstår vi. 
Ellen Tordis startet kirkeskolen i 2002 og var 
med å bygge den opp. Dette takker vi Ellen 
Tordis for. Familien Nordkil vil heldigvis 
fortsatt bli å se i byen og i kirken.
Kapellan Stig takker for seg første januar 
2009. Stig Kaarstad har takket ja til en 
administrativ stilling i Norsk Misjon i Øst og 
vi gratulerer. Det har vært en glede å bli kjent 
med Stig og mange vil savne ham, hans måte 
å være på og hans fine prekener. Begge vil få 
en takk på menighetens juletrefest 4. januar. 
I mellomtiden ønsker vi Ellen Tordis og Stig 
alt godt!

Gratulerer!
I år er det 15 år siden den 
første Adventsfestivalen ble 
arrangert. Festivalen ble startet 
av Raag Rolfsen og etter noen få år overtok 
kantor Jørn Fevang. Den har vært styrt på 
en meget profesjonell måte og krevet mye 
tid. Menighetsrådet retter en stor takk til 
Adventfestivalens general. Både kirketjener 
og frivillige har gjort en stor innsats alle disse 
årene og menighetsrådet takker for flott 
arbeid! 

Juletrefesten 4. januar er for hele familien og 
i år får vi besøk av en tryllekunstner. Det blir 
også gang rundt juletréet og utdeling av poser 
ved ”De Hellige Tre Konger”. Juletrefesten 
begynner rett etter gudstjenesten.
Kirkeposten trenger en ny redaktør, har du 
lyst? 

Menighetsrådet takker både Berta Lucia 
Abarzua-Lara og Bjørg Evensen for den 
store innsats de har gjort som redaktører 
av Kirkeposten. Begge har nå valgt å trekke 
seg og dermed håper rådet at en med stor 
interesse for vårt kirkeblad og litt tid til overs 
vil hjelpe oss med dette. På forhånd takk!

Håper menigheten vil besøke vårt 
JULEMARKED lørdag 29. november – 
vi møtes da.

På vegne av menighetsrådet ønsker jeg alle 
lesere en velsignet adventstid, julehøytid og 
nytt år!

Vennlig hilsen
Kaye Westeng

Hilsen fra menighetsrådleder



Konfirmantene møter veggen
I år er det 62 ungdommer som har funnet veien til Bragernes menighet for 
å bli med på et annerledes år. Konfirmantåret er allerede godt i gang med 
undervisning, gudstjenester og opplevelser for både kropp, 
sjel og ånd.  

Weekend i Uvdal
I oktober reiste konfirmantene i to grupper på weekend 
til Uvdal Resort. Der var de med på et opplegg som 
heter Kreativ Mestring, som er en aktivitetsløype med 
alt fra lekne opp gaver til mer kompliserte gruppeopp
gaver. Kommunikasjon, tillit og ansvar er nøkkelord, 
og konfirmantene fikk bryne seg på mange oppgaver 
og kjenne litt på egne grenser. Det var ikke noe å si 
på innsatsen til konfirmantene i løypa, og sammen 
så løste de det meste i fellesskap. Både edderkopp
nettet og veggen var poster som konfirmantene 
likte å løse, selv om de måtte starte på nytt noen 
ganger når de stod fast.

Avslutning av høstsemesteret
Det siste som skjer for konfirmantene før jul, det er en gudstjeneste på 
2. søndag i advent, den 7. desember. Den gudstjenesten skal ungdommene være med 
å forme. I førjulstida setter vi fokus på noen av artiklene i menneskerettighetserklæringen som 
har 60årsdag den 10. desember. Ta med familie og venner og bli med på en gudstjeneste med vid 
horisont.

Stig Kaarstad

Foto: Leif Hagen
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Bragernes kirke har et stort behov for 
rehabilitering. Noe ikke minst alle bøttene 
til oppsamling av regnvann på loftet vitner 
om. Nå kan alle se at noe skjer. I oktober ble 
det montert stillasjer ved kirkens østende. 
Bragernes kirke skal gjennomgå en full 
utvendig rehabilitering. Det betyr at blant 
annet takene skal tettes. Arbeidene er 
omfattende og vil pågå fram til slutten av 
2010. Da alt skal være klart og kirken være 
nyoppusset utvendig til byjubiléet i 2011. En 
del av arealene rundt kirken blir avstengt 
i bygge perioden, så det blir begrenset 
mulighet for parkering i tiden framover. 
Det vil også være begrenset bruk av kirken 
til begravelser og vielser mens arbeidene 
pågår.

BAM

Christmas 
Carol Service
drammen ladies 
guild arrangerer 
Carol service i år 
i strømsø kirke 
onsdag 17. desember 
kl. 19.00. 
hvert år er det flere og flere nordmenn som 
syntes det er hyggelig å være med å synge 
kjente julesanger og høre på tekstlesninger 
på engelsk. the revd. Canon Janet heil 
forretter og kantor andrew smith og 
medlemmer av st. edmunds church choir 
deltar.
Vi er takknemlig for det gode samarbeid 
mellom den norske kirke og den 
anglikansk kirke, st. edmunds church in 
Oslo.

alle er velkommen!
Arr: Drammen Ladies Guild.

Stillasjer 
ved kirken

7



I mange år har det vært populært for artister å holde konserter av forskjellig slag 
i Bragernes kirke. Mange musikere og sangere har alltid meldt seg – særlig i 
førjulstiden.

Da kapellan Raag Rolfsen kom til Bragernes menighet, fikk han idéen om å samle 
alle disse adventskonsertene under en ”paraply”. Han kalte paraplyen
”Adventsfestivalen”. Bjørg Evensen ble hans ivrige og trofaste medhjelper, og 
Adventsfestivalen ble en suksess. Konsertene ble markedsført under ett, og det 
ble svært populært å gå på adventsfestivalkonsert.

Mange konserter har fylt kirken til ”randen”, og i år er Adventsfestivalen selvsagt 
her igjen med en flott blanding av rikskjendiser og lokale utøvere. Leder for 
Advents festivalen har siden 1999 vært kantor Jørn Fevang.

Hjertelig velkommen til årets Adventsfestival!
BjH

www.drammen.kirken.nO/bragernes

Våre samarbeidspartnere:

15 
år!
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Førjulstidens travelhet 
tar oss. Vi løper i butikker 

med eviglange handlelister, 
vi baker, vasker og pynter. mange finner fram 
adventskransen med fire lys. de tennes, ett for 
ett, hver søndag fram til jul og gir en god opple-
velse av ro og hygge. adventsfestivalen gir små 
ekstra lys til våre adventskranser. disse kan ten-
nes innimellom de fire; - kan få oss til å stanse 
opp og gi pusterom i hektiske desemberdager. 

adventsfestivalen arrangeres for 15. gang med 
mange og varierte tilbud. Festivalen foregår 

hovedsakelig i bragernes kirke, men også andre 
kirker i byen har del i festivalprogrammet.

i konsertene møter vi ulike kunstnere og artis-
ter, profesjonelle og amatører, rikskjendiser og 
lokale utøvere. alle er med på å tenne små lys til 
den store adventskransen. i adventsfestivalens 
program kan du finne små ekstra lys som kan 
tennes i din adventskrans og kirkerommet gir 
mulighet til å dvele ved høytiden og høytidens 
budskap. Ta med deg denne muligheten og sitt 
igjen med en strålende lys adventskrans. god 
adventstid!! 

Händel-året 2009 innledes med oratoriet messias!
messias er verdens mest berømte oratorium, og søndag 15. februar 2009  
kl. 19.00 oppføres verket i bragernes kirke i 250-årsmarkeringen for Händels  
død i 1759.

konserten er også det første punktet på programmet for feiringen av bragernes kantoris 20-års 
jubileum.

gjestedirigent for bragernes kantori, orkester og solister er domkantor i Oslo 
 domkirke Terje kvam. kvam er en av norges fremste dirigenter.

Bruk billetter som julegaver! For bestilling: jfevang@drammen.kirken.no  
Bill kr. 250,- på menighetskontoret og ved inng. DT-kortet kr. 200,-

Innvielse av kor-orgelet skjer i høymessen søndag 15. mars kl.11.00.  
musikk: widors messe for to kor og to orgler og Parry: i was glad. 
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Nå tenner vi vår adventskrans…

Menighetens juletrefest   Hellig-Tre-Kongers dag

søndag 4. januar kl. 12.15
rett etter gudstjenesten i 
kirken.

PrOgraM:
Bevertning
Vi får besøk av 
tryllekunstneren hartvig 
Kloster.
gang rundt juletreet mm.

arr.: Bragernes menighetsråd
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Fredag 7.11 til lørdag 8.11 var 
ansatte og menighetsråds
medlemmer i Den norske 
kirke i Drammen samlet 
til konferanse på Bolke sjø. 
Samlingen var en oppfølging 
av tilsvarende arrangement i 
2006. Otto Hauglin hadde også 
denne gangen hovedansvaret 
for gjennomføringen. 
Konferansens tema var:

GUD I DRAMMEN
KIRKENS NÆRVÆR, TILGJENGELIGHET OG TJENESTER

Målet for konferansen var:
Å oppleve utfordringer  Bli inspirert  Få idéer  Se konkrete opp gaver.

Konferansen ga deltakerne anledning til å bli bedre kjent og til å utveksle idéer og 
 erfaringer. Bildet viser noen deltakere fra Bragernes menighet i arbeid før avslutningen 
på lørdag.

BAM

Bragernes eldresenter
Aktivitetssenter og kafeteria 

for pensjonister

5. desember
Adventstreff. Olav Soltun spiller.

12. desember
Hyggebingo.

19. desember
Julemiddag. 

Olav Soltun spiller.

9. januar 2009
Juletrefest. Olav Soltun spiller.

Frivillig i 
Eldresenteret

Det er behov for en frivillig i 
Eldresenteret. Arbeidoppgaver: 

Servering og oppvask 2–3 timer i uken. 
Passer for en pensonist.

Kontakt daglig leder 
Evelyn Hansen, for nærmere 

informasjon. 
Tlf. 32 83 58 19, tirsdag til 

torsdag kl. 9–15.

9

   Gud i Drammen
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Menighetens Julemarked
Lørdag 29. november kl.10.00 – 15.00
Stort utvalg av pent brukte ting. Håndarbeid.

Stort utvalg av bøker. Godt utvalg av småkaker.
Tombola – loddsalg – Skopuss.

Juleverksted. Kafeteria.

Bragernes kirkes jenteaspiranter synger kl. 11.30
Bragernes kirkes jentekor kl.13.30 

Bragernes kirkes guttekor og gutteaspiranter kl.14.30
Trekning kl. 14.45



En aften for frivillige i menigheten
Menighetsrådet og staben invitere alle frivillige, og vi mener 

alle til en hyggelig aften i vårt menighetshus

Tirsdag 3. februar 2009 kl. 19.00.

For at vår menighet skal fungere er vi avhengig av dere: Frivillige hjelpere i eldresenter, klok-
kere, kirkeverter, de som gi kirken en ekstra vask fra tid til annen, det trofaste bladkorps, alle 
som er involvert i kirkens korvirksomhet, de som sitter i et styre/utvalg, bakere av alle deilige 
kaker, bibelgruppe, festkomitéen, osv. Vi ønsker at alle som gjør en stor eller liten tjeneste 
for menigheten skal føle seg velkommen!
Vi skal minne dere om datoen litt nærmere den 3. februar, men du kan gjerne melde deg 
på når som helst. Påmelding til menighetskontor tlf. 32 21 82 40 mellom kl.10.00-13.00 alle 
hverdager.

Vennlig hilsen
Menighetsrådet og staben

... er ett av Bragernes menighets mange gode tilbud til mennesker i alle aldre og livssituasjoner. 
To søndager i halvåret møtes vi. Noen ganger på menighetshuset, andre ganger i private 
hjem, alltid klokka 16. For tida kommer det gjerne rundt tretti personer på en middag. Men 
det er plass til mange flere. Det eneste som står på programmet er felles middagsspising, 
kaffedrikking og opprydning. Det er ganske hyggelig! 

Bragernes menighet har arrangert fellesmiddager jevnlig i mange år. I begynnelsen deltok 
hovedsakelig småbarnsfamilier. Men etter som tida har gått, har sammensetningen av 
middagsgjestene blitt stadig mer spennende. Mange barn kommer det fortsatt. I tillegg har vi 
ofte besøk av en og annen ungdom, noen pensjonister og noen enslige voksne. Og den som 
tror at det bare er den indre kjerne i Bragernes menighet som føler seg velkommen, får tro 
om igjen. Riktignok synges “O du som metter liten fugl” før maten. Men ellers er det såpass 
lav terskel og såpass høyt undet taket at både ikke-troende og mennesker fra andre religioner 
og kirkesamfunn deltar. Vel møtt du også, om du skulle ønske det! Vi spleiser forresten på 
utgiftene til maten, men det pleier ikke å være så veldig dyrt. 

Neste fellesmiddag er den 22. november. 
Vil du vite mer om fellesmiddagene eller melde deg på? 

Kontakt i så fall Tom Georg Rødland: tlf. 32 89 15 05/481 22 105 (tom.georg.rodland@sb-hf.no) 
eller Elin Stubberud: tlf.32 83 78 76/926 99 259 (elinstu@online.no).  

Kristin Briseid

Fellesmiddager



I vår kom det i stand en politisk avtale om 
grunnleggende endringer i forholdet stat og 
kirke. En viktig del av endringene er ord
ningene for valg i kirken, den demokratiske 
strukturen.

Alle medlemmer i kirken har per i dag 
 anledning til å gjøre sin stemme gjeldende 
ved menighetsrådsvalg og på denne måten ha 
innflytelse på hvem som sitter i menighetsråd, 
bispedømmeråd og Kirkemøte. Men svært få 
benytter seg av denne rettigheten.  

Bragernes menighet har også i år blitt 
 begunstiget ved tildelinger fra Lydia og  
Harald Lyches fond:
Til menighetshuset 100.000 kroner.
Til kororgelet 50.000 kroner.
Til bordalter i kirken 25.000 kroner.

Bragernes menighet takker hjertelig for gavene.

Demokrati i kirken
Nå vil det bli endringer i valgordningen fra høs
ten 2009, en endring som man håper vil stimu
lere til økt deltakelse. Endringen innebærer at 
valg vil holdes samtidig med Stor tingsvalg/kom
munestyrevalg (noe vi allerede har praktisert i 
Bragernes), 15-åringer vil få stemmerett (også 
prøvd ut i Bragernes), og det vil bli innslag av 
direktevalg til bispedømme råd og Kirkemøte.  

Neste valg foregår 13. og 14. september 2009, 
og sittende menighetsråd starter forbere
delsene til dette på nyåret. Nærmere orienter
ing følger i neste nummer av Kirkeposten.  

Sokneprest Kristin Fæhn

Orgelet 10 år
Lørdag 29. november kl. 13.00 er det 
10-års konsert for orgelet i Bragernes 
kirke. På dagen 10 år etter orgelets 

innvielse spiller professor Bjørn Boysen 
musikk av J.S. Bach, L. Marchand, 

C. Saint-Saëns og L. Vierne. 
Fri entré.

Lydia og Harald Lyches Fond



Konsertsesongen våren 2009
Våren 2009 vil bli preget av flere større musikal
ske begivenheter. En av de store begivenhetene 
for menigheten, er innvielsen av kororgelet i 
Bragernes kirke søndag 15. mars. Denne inn
vielsen blir etterfulgt av en uke med konserter. 
Uke 12 blir det forøvrig mye orgelmusikk i 
Drammen; Fjell kirke innvier også sitt orgel  
15. mars etterfulgt av diverse konserter. Denne 
orgelfestuken i Drammen er et samarbeid 
 mellom Fjell og Bragernes menigheter. 
Men allerede i januar starter konsertsesongen i 
Bragernes kirke med Vokal oktetten La Speranza 
lørdag 24. januar, og orgelkonsert med musikk 
av Petr Eben lørdag 31. januar. Lørdagene utover 
til og med april er det orgelhalvtimer kl. 13.00 og 
søndag 15. februar framfører korene i Bragernes 
Händels Messias under domkantor Terje Kvams 
myndige taktstokk. 
Følg ellers med på kirkens egne konsertoversikter 
og i pressen for mer detaljert informasjon utover 
våren.

Anders E. Dahl

06.09.2008  siV Karin eBeLtoFt 
og ariLD martinsen

06.09.2008  annette Lian og 
rUne FisKUm

06.09.2008  Hege Breen BaKKen 
og Dag erLenD 
LoHne moHn

VIGDE

07.09.2008 BJØrn Kristian QVaLe Hansen
07.09.2008 mina engeBretsen
14.09.2008 FreDriK HoLm sKJÆVeLanD
14.09.2008 isaK KnUtsen
14.09.2008 soFia Lin ØHren
14.09.2008 Jonas KnUtsen
21.09.2008 JULie JoHansen grØsLanD
21.09.2008 maLin Haga WestaD
21.09.2008 matHias sKJeLLViK toLLeFsen
21.09.2008 LinÉa Wang Hansen
21.09.2008 sYnne oma engeViK
28.09.2008 martine Larsen
28.09.2008 FeLiX JoHannes CHristensen
28.09.2008 JonatHan sLeViKmoen

VÅRE DÅPSBARN
12.10.2008 aLeKsanDer BaDer KaLstaD
12.10.2008 niCoLine sKJØnHaUg-VeKsetH
19.10.2008 toBias BJØnnes oLsen
19.10.2008 ViCtoria BoCeViC
19.10.2008 HaraLD JoHan FLatHUs
19.10.2008 maLin tostrUP sUnDBYe
19.10.2008  CHristoFFer VrÅLe rØnning  

(sportskapellet)
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Velkommen til  k irke
Søndag 1. desember 1. søndag i advent
Kl. 11.00: ”Folkefrelsar til oss kom”. 
Kantatehøymesse.
J.S. Bachs kantate nr. 62. Bragernes Kirkes 
Solistensemble og orkester og solister. Dir. 
Jørn Fevang. Sokneprest Kristin Fæhn, kantor 
Anders E. Dahl. Søndagskole.

Kl. 19.00 Adventfestivalens åpningskonsert.

Onsdag 3. desember kl. 21.00 i St. Laurentius 
katolske kirke: 
Completorium. Medlemmer av Bragernes 
kantori.

Torsdag 4. desember kl. 18.30 
Rotarygudstjeneste. Bragernes kirkes jentekor. 

Søndag 7. desember 2. søndag i advent
Kl. 11.00: ”Noen må våke”. En gudstjeneste 
hvor våre medmennesker står i sentrum. 
Konfirmantene deltar. Kapellan Stig Kaarstad 
og kantor Beate Strømme Fevang. Søndagskole
 
Onsdag 10. desember kl. 21.00 i St. Laurentius 
katolske kirke 
Completorium. Medlemmer av Bragernes 
kantori.

Søndag 14. desember 3. søndag i advent
Kl. 11.00: ”Rydd vei for Herren!”. Høymesse. 
Dåp og nattverd. Kantor Anders E. Dahl og 
Kapellan Stig Kaarstad. Søndagskole

Kl. 17.00: Lysmesse.Bragernes kirkes Jente,-og 
Gutteaspirantkor. Kantor Beate Strømme og 
Jørn Fevang. Kapellan Stig Kaarstad. 

Onsdag 17. desember kl. 21.00 i St. Laurentius 
katolske kirke 
Completorium. Medlemmer av Bragernes 
kantori.

Søndag 21. desember 4. søndag i advent 
Kl. 11.00: ”Tenn lys!”. Høymesse. Dåp og 
nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn og kantor 
Jørn Fevang

Tirsdag 23. desember
Kl. 23.00: Midnattskonsert Bragernes kirkes 
solistensemble, dir Jørn Fevang.   

Onsdag 24. desember Julaften
Kl. 13.45: Julaftensgudstjeneste. 
Jenteaspirantkoret. Messingblåsere. Kapellan Stig 
Kaarstad.
Kl. 15.00: Julaftensgudstjeneste. Guttekoret, 
Sverre Moe. Messingblåsere. Fung prost Per Arne 
Faye.
Kl. 16.15: Julaftensgudstjeneste. Jentekoret og 
Ungdomskoret, Sverre Moe, messingblåsere. 
Sokneprest Kristin Fæhn.

Kl. 14.00: Julaftensgudstjeneste i Landfalløya 
kapell. Sokneprest Kristin Fæhn

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

Fredag 26. desember 2. juledag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. 

Søndag 28. desember Søndag etter jul
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. 

Onsdag 31. desember Nyttårsaften
Kl. 23.15: Midnattsmesse.  

Torsdag 1. januar Jesu navnedag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd.  
 

Fortsetter på baksiden



Søndag 4. januar Helligtrekongersdag
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Dåp. 
Juletrefest i menighetshuset rett etter 
gudstjenesten (kl.12.15)
Avskjed med kapellan Stig Kaarstad og 
menighetspedagog Ellen Tordis Nordkil.

Landfalløya kapell kl.11.00: Høymesse. 

Søndag 11. januar 1.s.e. Kristi åpenbaringsdag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. 
Søndagskole.

Søndag 18. januar 2.s.e. Kristi åpenbaringsdag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. 
Søndagskole.

Kl. 20.00: Kveldsmesse .

Søndag 25. januar 3.s.e. Kristi åpenbaringsdag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Biskop 
em. Øystein Larsen deltar. Søndagskole. 
Kirkekaffe i menighetshuset.

Søndag 1. februar Vingårdssøndagen/
Kyndelsmesse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd.   
Frimurerlosjen deltar. Søndagskole.
Kirkekaffe i frimurerlosjen.

Søndag 8. februar Såmannssøndagen/
Bibeldagen
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Dåp. 
Jenteaspirantkoret.
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten.

Landfalløya kapell kl. 11.00: Høymesse. 

Søndag 15. februar Kristi forklarelsesdag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. 
Søndagskole. Vokaloktetten La speranza.

Kl. 19.00: Konsert

Søndag 22. februar Fastelavnssøndag 
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. 

Onsdag 25. februar Askeonsdag
Kl. 20.00: Kveldsmesse. Nattverd. Bragernes 
kantori

Søndag 1. mars 1. s. i faste
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og natt verd. 
Frimurere deltar. Kirkekaffe i Frimurerlosjen

Da vikarsituasjonen etter kapellanens fratreden 
1. januar p.t. ikke er avklaret, står det ingen 
navn i gudstjenestelisten denne gangen.

Husk søndagskolen 
hver søndag kl. 11, 
unntatt når det er 
familiegudstjeneste og i 
skolens ferier.
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