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Menighetsrådet samlet til møte. Per Erik Brodal var gjest denne gang. Blant viktige saker på 
dette møtet var forberedelse av kirkevalget den 13. og 14. september. 

Menighetsrådet oppfordrer alle til å bruke stemmeretten!

Takk til Kaye Westeng, SIDE 4  •  Chris Pender ønskes velkommen, SIDE 6 

• Kirkevalget, med presentasjon av kandidatene SIDE 7–10 

• TV-aksjonen 18.10, SIDE 10  •  Konserthøsten i Bragernes kirke, SIDE 12–13 

• Kveldsgudstjenester SIDE 15



Menighetsstaben

Prost Øystein Magelssen
magelssen@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 
voss@drammen.kirken.no
tlf. arbeid: 32 21 82 48

kirketjener 
oDDvar toMta
tlf. arbeid: 918 71 251

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 Per erik BroDal
tlf. arbeid 32 21 82 40

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

Bragernes menighet, Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Tlf. 32 21 82 40, telefaks 32 21 82 41.
Menighetskontoret er betjent mandag til fredag kl. 10–13.

Eldresenteret, Albumsgate 8, tlf. 32 83 58 19
Mandag til fredag fra kl. 8.30 – 14.30.
Fot- og hårpleie, tlf. 32 83 19 15. Fotpleie tirsdager og tors dager. 
Hårpleie onsdager og fredager. 
(Direktetlf. fotpleie 97 72 23 26, frisør 41 62 08 90.)

Kirkekontoret – Fellesrådets administrasjon
Bragernes torg 6, 3017 Drammen, tlf. 32 21 12 00. 
Åpent mandag – fredag 8–15, torsdag 8–17.

DEN NORSKE KIRKE
Bragernes menighet

Velkommen til gudstjenester og konserter i 
Bragernes kirke.

Diakoniarbeider Chris PenDer
pender@drammen.kirken.no
tlf. arbeid: 32 21 82 43
Mobil: 47 30 52 80

Tidebønner i Bragernes 
kirke

Tirsdagskvarter
Hver tirsdag kl. 12.00 – 12.15 er det 
middagsbønn i kirken.

Morgenbønn
Hver onsdag kl. 08.15 – 08.30 er 
det morgenbønn i kirken. Noen 
onsdager utvides dette til en 
 morgenmesse (med nattverd) 
og varer da noe lenger.

Alle er velkommen til å delta!

Bladkorpset trenger flere medlemmer. 
Distribusjon av Kirkeposten gjøres av frivillige. 

Kan du tenke deg å gjøre en viktig jobb for menigheten fire 
ganger i året? Ring tlf 32 21 82 40.

Kan vi regne med deg på den store valgdagen? 
Med dette gir jeg en oppfordring til deg som er medlem av 
Den norske kirke om å delta i kirkevalget 13. og 14. septem
ber! Da kan du stemme ved 3 valg: stortingsvalg, menighets
rådsvalg og bispedømmeråds/Kirkemøtevalg. 

For mange er kirken et sted de oppsøker ved høytidsdager og ved livets 
store anledninger. Men kirken er mye mer enn det. Kirken er et fel
lesskap for alle som selv ønsker å være en del av den. Nå inviteres du 
til å være med å forme kirken og din egen menighet.   

Her i vårt bispedømme skal vi velge 114 nye menighetsråd – foruten 
medlemmer til det nye bispedømmerådet og Kirkemøtet.  

Mange mener mye om kirken vår. Ved å være med å stemme på hvem 
som skal styre kirken, er du med på å forme fremtidens kirke! 

Bruk derfor stemmeretten din! 

Laila Riksaasen Dahl – biskop 
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Har du møtt Jesus?
Til ettertanke – Kapellan Per Erik Brodal

Kanskje har noen av dere fått det spørsmålet før: 
Har du møtt Jesus? Kanskje er det stilt som et 
slags test-spørsmål på om du er ”skikkelig kris-
ten” eller om en har hatt en stor åndelig opplev-
else. Mange føler seg ikke så vel når de får slike 
spørsmål. Og det forstår jeg godt. 

Store åndelige opplevelser kan sikkert være fint 
for dem som erfarer det, men jeg har en tro på 
at Jesus Kristus oftere kommer oss i møte på en 
mye mer stillferdig måte. Jeg har en tro på at han 
møter oss i det daglige:
 I barnet som smiler mot deg, i den gamle som 
trenger ei hånd å holde i, i han eller henne du 
ikke kjente, men som du kom i prat med på 
torget, i tiggeren som står utenfor butikken, i alle 

ofrene for krig, sult og katastrofer som kommer til 
oss gjennom media
Eller: når vi leser i Bibelen, synger en salme eller 
lytter til vakker musikk, når vi ber en bønn, når vi 
får ta imot ham i nattverdens brød og vin og ikke 
minst i dåpen, der han tar imot oss.

Han er der og han møter oss, selv om ikke vi 
alltid tenker over det eller føler det så sterkt der 
og da. Han er der uansett. Og kanskje møter han 
oss oftest gjennom andre mennesker – i hans 
minste søsken (Matt. 25,40).

Så om noen skulle stille deg spørsmålet Har 
du møtt Jesus?, da kan du svare med stor fri-
modighet: Ja, han møter meg hver eneste dag!

Vi er på vi inn i høsten, og det betyr også at vi starter et 
nytt konfirmant år med nye konfirmanter i Bragernes me-
nighet. 65 ungdommer har allerede meldt seg på konfir-
mantundervisningen, og det er vi glade for! Det er fortsatt 
plass til flere, så om du ønsker å konfirmere deg i Bragernes 
menighet våren 2010, er det bare å melde seg på. Mer infor-
masjon og påmeldingsskjema finner du på hjemmesiden vår 
www.drammen.kirken.no/bragernes eller ved å henvende 
deg til menighetskontoret. Siste mulighet til å melde seg på 
er 22. september, som også er første undervisningsdag. 

I løpet av året som ligger foran oss skal konfirmantene være med på gudstjenester, ha 
undervisning og samlinger, dra på weekend til Uvdal, lage gudstjeneste, være ministranter 
(medhjelpere) i gudstjenesten, delta på nattcup og mye mer. Konfirmasjonsgudstjenestene i 
2010 er søndag 9. mai kl. 11.00 og 13.00.

Det er fint om dere tar med konfirmantene i deres forbønn.

Vi som står for konfirmantopplegget ser frem til å bli bedre kjent med konfirmantene og 
deres familier!

Per Erik K. Brodal
Konfirmantprest

Nå starter et nytt konfirmantår!
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Takk kjære Kaye!

Jeg husker så godt dagen da jeg spurte om Kaye 
kunne tenke seg å stille til valg for menighets rådet. 

Hun var innom på Bragernes menighetskontor en liten 
tur, slik hun ofte var, og ble både overrasket og glad 
over forespørselen, men også spørrende. 

Kaye Westeng var aktiv i Bragernes menighet, det 
hadde hun vært i mange år, også som aktivitetsme-
darbeider på Eldresenteret. Men samtidig var hun som 
medlem av Den anglikanske kirke også engasjert i St. 
Edmunds kirke i Oslo. Spørsmålet ble da om hun som 
anglikaner kunne være medlem av et menighetsråd i 
Den norske kirke. Og hadde det ikke vært for en stor 
begivenhet som hadde funnet sted året før, i 1996 i 
Nidarosdomen, hadde det heller ikke vært mulig. 

Men da, 1. september under en festgudstjenste i 
”Domen”, undertegnet de øverste lederne for ni kirker 
en samarbeidsavtale kalt ”Poorvo -avtalen”. Den inne-
bar at De lutherske kirkene i Norden og Baltikum og 
de anglikanske kirkene i England, Skottland, Irland og 
Wales gikk inn i et kirkefellesskap. Dette gjorde de på 
bakgrunn av felles forståelse av kirkens vesen og opp-
drag, en grunnleggende enighet om troen og en felles 
forståelse av bispeembetes funksjon. Dette innebar bl.a 
at innen kirkefellesskapet kan biskoper, prester og dia-
koner gjøre tjeneste i hverandres kirker uten ny ordi-
nasjon eller vigsling. Men for oss var det avgjørende 
punkt i avtalen at de døpte medlemmer av de enkelte 
kirker kan betraktes som medlemmer av andre kirker 
i kirkefellesskapet. Dermed var veien nesten klar for 
Kaye inn i MR. Avtalen var imidlertid så pass ny at 
få kjente til den, og vi var de første som kom med en 
konkret forespørsel av denne karakter… så det gikk litt 
tid før vi fikk et tydelig klart signal. Men da det kom 
var også Kaye klar, og siden har hun alltid vært klar for 
nye oppgaver, store og små innenfor menigheten.

Kaye trivdes i menighetsrådet, og hun fant snart veien 
til menighetens mange aktiviteter. Smilende og blid, 
hjertelig og raus med klemmer og oppmuntring var 
hun stadig på farten. Men alltid hadde hun tid til en 
prat. Etterhvert har hun fått et stort kontaktnett, ikke 
bare i menigheten men også i prostiet. 
Kaye engasjerte seg. Hun syntes det var meningsfylt 
å være aktiv i MR, og ble snart leder. Dette innbar 
at hun også ledet mange av menighetens fester og 
arrangementer, hun representerte MR utad i sty-

rer og komitéer. Sjarmerende og varm, humørfylt og 
godt forberedt besteg hun talerstoler og behersket 
mikrofoner. Etterhvert som hun ble ”scenevant” stor-
trivdes hun. Hun er glad i mennesker, glad i kirke og 
menighetsliv, og har et varmt hjerte for Guds rikes 
arbeid i vid forstand. Kaye har øye for de store og vik-
tige saker, men også for den enkelte, enten det gjelder 
MRs medlemmer, staben, som hun følger opp med 
regelmessige besøk på stabsmøtene, konfirmantene, 
som hun skiver en personlig hilsen til på konfirmas-
jonsdagen, de eldre i menigheten, med årlige hilsener 
og blomster til hver jul, eller menighetens mange for-
skjellige medlemmer som hun treffer til gudstjeneste, 
konserter og ulike arrangement.

Både som engasjert kirkemedlem og som leder for 
MR har Kaye sett mange oppgaver og utford ringer, 
ikke minst har det vært viktig å holde menighetshuset 
i god stand. Derfor har det også blitt pusset opp både 
grundig og vakkert, til glede for alle brukerne, både 
små og store. Like viktig har det vært å skaffe medhjel-
pere til alle arrangementene som foregår i MR-regi i 
menighetshuset, og de er ikke få. Og her har Kaye hatt 
en lang liste av gode medarbeidere som har stilt opp 
enten det har vært til kirkekaffe, ”Påskeegget” eller en 
annen ”festlig ”anledning.

Men Kaye har også sett viktigheten av å rekke ut en 
hånd for å skape fellesskap og forståelse i forhold til 
andre religioner og trossamfunn. Hun ble en viktig 
medspiller i starten av samarbeidet mellom kristne, 
muslimer og mennesker med andre religioner, og har 
bidratt til at dette arbeidet i dag er både formalisert og 
godt strukturert. Samarbeidet mellom de ulike kirker 
og trossamfunn har vært svært godt i Drammen i 
mange år. Her har også Kaye vært en svært god støt-
tespiller.

Takk kjære Kaye for ditt varme engasjement for 
menigheten, for den enkelte og for fellesskapet. Takk 
for smil og varme klemmer. Det er godt å vite at du 
fortsetter i menigheten selv om du går ut av ”Rådet”.
Takk for godt samarbeid og mange gode samtaler.
 Og PS. Takk til Erik som har gitt avkall på mye tid 
sammen med deg til fordel for menigheten!!

Guds velsignelse til dere begge over tiden som kom-
mer.

Astrid Bjellebø Bayegan
Prost emeritus

En hilsen til snart avtroppende 
menighetsrådsleder Kaye Westeng 
fra Astrid B. Bayegan



2. august ble kantor Anders Eidsten Dahls første orgelsoloplate på det norske 
plateselskapet LAWO lansert.

Hele innspillingen er gjort i Bragernes kirke høsten 2008 og vinteren 2009. Det å 
lage en plate er en lang prosess med planlegging, innøving og ikke mist finansiering. 
Denne innspillingen er finansiert med midler og støtte fra Norsk Kulturråd, Lydia og 
Harald Lyches fond og Drammen kommune. Musikken på platen er delvis Drammens- 
og Bragernesbasert ved at komponisten Arne Eggens storslåtte Ciaconna er et av 
hovedverkene. Eggen var organist i Bragernes kirke og har dermed spilt på en del av 
pipene som fortsatt står i kirkens hovedorgel! Ellers inneholder innspillingen musikk av 
Fartein Valen og Robert Schumann. I mars 2008 ble det gjenoppdaget et orgelstykke 
skrevet av selveste J. S. Bach, og denne lille begivenheten har også fått plass på platen. Det er ikke første gang 
stykket spilles inn, det har allerede andre rukket å gjøre, men det er i hvert fall en av de aller første gangene det 
er mulig å få kjøpt dette stykket på plate. Platelanseringen skjedde under Festspillene i Elverum 2. august. Den 
22. august var det godt besøkt lanseringskonsert i Bragernes kirke. Anders E. Dahl spilte utdrag fra repertoaret 
på platen og fikk velfortjent applaus. Etter konserten var det flere som ønsket å gratulere. Jørn Fevang 
understreket bl.a. hvor mye arbeid som ligger bak en slik plateinnspilling. I tillegg til ordinært butikk- og nettsalg, 
blir det mulig å få kjøpt platen i Bragernes.

Sommerkonsertene er slutt for i år og snart er 
sommeråpen kirke over for i år. Takk til alle som har 
hjulpet oss ved å være kirkeverter slik at vi kunne 
holde kirken åpen.. Det har vært en del innom den 
åpne kirken og det er hyggelig både med turister og 
andre som har besøkt oss denne sommeren. Kanskje 
du har lyst til å være en kirkevert ved åpen kirke 
neste sommer! Det er bare å si fra. Det er gledelig å 
se at mange setter pris på sommerkonsertene og at 
de fleste stopper opp og tar en prat på kirkebakken 
etter konserten.

Nå har vi igjen en fulltallig stab, noe som vi 
alle er meget glad for. I tillegg ønsker vi over 60 
ungdommer velkommen for å begynne på sitt 
konfirmantår. Menigheten ser frem til å møte alle 
sammen og deres familier. La oss alle tenke på dem 
og gi dem en varm velkomst og hjelpe dem til å 
trives, det er et viktig år for hver enkelt. Menigheten 
vil etterhvert få møte ungdommene når de assisterer 
ved gudstjenestene. 

I september vil de fleste aktivitetene starte opp igjen 
etter sommerferien. Det er godt å komme i gang, 
damene i arbeidsstuen i menighetens eldresenter 
sa nylig hvordan de hadde gledet seg til å begynne 
igjen. Likedan er det med menighetspleiens damer. 
Begge gruppene sitter med sitt håndarbeid som 
selges på en felles salgsmesse i november. De tar seg 

alltid tid til en matpause. Det 
sosiale er vel så viktig som alt 
det håndarbeid de lager. Er du 
interessert så kan du snakke med 
en på menighetskontoret, tlf. 32 21 82 40.
Nesten hver søndag er det dåp i kirken. Det er 
noe spesielt å oppleve at et barn blir døpt. Hele 
menigheten gleder seg sammen med barnets familie 
og venner.

”Vi samles til dåp i din kirke på jord, vi vet at du 
selv er tilstede. 
Du innbyr oss, Gud, ved ditt hellige ord, du møter 
oss, Herre, med nåde.
Så led oss, O Gud, ved din Hellige Ånd, som barn av 
ditt himmelske rike!
Ja, styr du vårt liv med din mektige hånd og la oss 
få bli i din nåde.” 

En hilsen til alle som har litt tid til overs eller som 
føler seg ensom. Kom å bli med i vårt fellesskap. Det 
er mye som skjer utover i høsten og vinteren. Håper 
vi møtes en eller annen gang. Husk å ta kontakt!

En vennlig hilsen Kaye Westeng

HUSK å stemme ved menighetsråds- og 
bispedommerådsvalget 13. og 14. september!

Hilsen fra menighetsrådleder
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Med ansettelsen av Chris Pender 
som Bragernes menighets nye 
diakoniarbeider er staben endelig 
fulltallig. Det er en lettelse etter 
flere år med ubesatte stillinger og 
vikariater. Noe som har vært krev-
ende for alle, ikke minst for staben. 

Chris Pender begynte i sin nye still-
ing den 1. august. Han er født i 
Manchester, England og vokste 
opp med foreldre som arbeidet 
i Frelsesarméen. Deltakelse på 
søndagsskole i Frelsesarméens 
regi sammen med to søstre hørte 
med. Hvordan havnet han så i Norge? Han traff Ann fra 
Norge under studietiden i London, det ble kjærlighet og 
etter noen år giftet de seg. Etter utdannelsen arbeidet 
han en del år som offiser i Frelsesarméen i England, før 
ekteparet etter 7 år flyttet til Norge. Først til Bryne og 
deretter til Asker. I Frelsesarméen har Chris arbeidet som 
korpsleder (menighetsleder), en stilling som innebærer 
både åndelig og administrativt ansvar. (Han har ledet 
mer enn 50 begravelser i sin tid som korpsleder.) De 
siste årene har han arbeidet ved Frelsesarméens 
 ettersøkelseskontor, bl.a. med familie-gjenforening, noe 
som kan være litt av et detektivarbeid.

Etter 23 år i Frelsesarméen følte han behov for en ny 
utfordring. Han søkte diakonstillingen i Bragernes og 
ble svært glad da han fikk jobben. De siste årene har 
han følt en dragning mot kirken (Den norske kirke) og 
det den står for. Han har gått regelmessig på søndags-
gudstjenester og følt seg hjemme i kirkens liturgi. Chris 
Pender har gradvis skaffet seg rimelig god kjennskap til 
kirken og det den står for. (Han er selvfølgelig medlem 
av Den norske kirke.)

Vi spør om han har rukket å tenke 
på prioritering av arbeidsoppgaver. 
Det er jo ikke mangel på oppgav-
er... Han svarer at Plan for diakoni 
vil være én retningsgiver for hans 
virke, menighetens virksomhetsplan 
en annen. Ellers vil dialog med stab 
og menighetsråd være viktig i ut-
forming og prioritering av oppgaver 
fremover. Det som allerede er klart 
er at han vil assistere kapellan Per 
Erik Brodal i deler av konfirmantar-
beidet. Når det gjelder det diako-
nale arbeidet, er Chris opptatt av 
både menighetens egne og byen i 

det hele tatt. Det blir viktig å kartlegge hva andre in-
stanser gjør, og finne frem til udekkede behov. Han 
kjenner forøvrig Drammen godt etter å ha bodd her i 
åtte år. Nå er han bosatt i Asker med sin familie, kona 
Ann og to tenåringsjenter; Amy på 19 og Hannah på 16 
år. Vår nye diakoniarbeider snakker godt norsk. Han for-
teller at han gikk på norskkurs den første tiden i Norge 
og at han da fikk en god innføring i språket.

På spørsmål om fritidsinteresser nevner han golfspill og 
musikk. (Han spiller kornett.) Ellers er han Italiafrelst, og 
interessert i engelsk fotball. Coventry er favorittlaget.

Chris Pender ser fram til å bli kjent med så mange som 
mulig i Bragernes i tiden fremover. Han sier at han føler 
seg motivert for opp gavene som venter.

Vi ønsker ham hjertelig velkommen og lykke til!

Tekst/Foto: Bent A. Møller

4. sept. Formiddagstreff. Bli kjent med vår nye diakon Chris 
Pender. Han spiller og synger for oss.
11. sept. Hyggebingo.
18. sept. Formiddagstreff. Emil Skartveit forteller om salme-
dikteren H. A. Tandberg
25. sept. Hyggebingo. 
2. okt. Formiddagstreff. Lisett A/S, Mannekengoppvisning.
9. okt. Hyggebingo.
16. okt. Formiddagstreff. Kirsten Nilsen forteller om de store 
norske kunstmalere.
23. okt. Hyggebingo. 
30. okt. Formiddagstreff. Dag Arne Roum, sokneprest.

Onsdag 4. nov. Salgsmesse. Kl 10 – 17 (merk tiden).
Torsdag 5. nov. Salgsmesse. Kl 10 – 14 (merk tiden)     
13. nov. Hyggebingo. 
20. nov. Formiddagstreff. Chris Pender presenterer noen av 
verdens vakreste melodier.
27. nov. Hyggebingo.
4. des. Formiddagstreff. Adventsbetraktninger ved prost 
Øystein Magelssen
11. des. Hyggebingo. 
18. des. Julemiddag. Kl 12 (merk tiden). Kapellan Per Erik 
Brodal
8. jan. Juletrefest.

Formiddagstreff og hyggebingo høsten 2009 i Bragernes Eldresenter, 
fredager kl. 11–13

Fra DEtEktIv tIl DIakonI



8. Jannicke Døvre, 21 år
Korene (etter å ha sunget der i 11 år). 
Barne- og ungdomsarbeid. Rekruttering 
og sosiale tiltak for denne alders gruppen. 
Musikk og kunst er andre områder som 
jeg mener er viktige for rekruttering og 

bruken av kirkerommet. Det er viktig å være en menighet 
som ikke er redd for å gå nye veier.

9. Anny Getz, 65 år
Jeg liker meg godt sammen med både unge 
og eldre mennesker.  Ønsker mer ungdom 
i kirken og vil være med å arbeide for det. 
Har siden ungdommen hatt interesse og 
glede av det kristne fellesskap og åndelig 

oppbyggelse, med bønn og lesing fra Bibelen. 

10. Eldny Bjerke Bredde, 79 år
Et menighetsfellesskap som omfatter 
alle aldre, og spesielt aktivitetene for 
barn/unge gjennom de imponerende 
koraktivitetene.

1. Morten Løberg Strand, 24 år
Kirkemusikalsk virksomhet, bevaring 
av den klassiske kirkemusikken. 
Korvirksomhet og korenes rolle som 
trosopplæring og opp læring i liturgi og 
kirkelig kultur. Konfirmant/ ungdomsarbeid. 

Økumenisk arbeid, vennskaps menigheter. Kirkens rolle som 
samlingspunkt: Kulturell og sosial arena i nærmiljøet.

2. Bjørn Ove Ødegaard, 67 år
Generelt arbeide for at kirkens budskap og 
innhold kan være nær folk i alle aldre og 
livssituasjoner.

3. Ellen Marie Theodorsen, 49 år
Tydelig satsing på barne- og ungdoms-
arbeid. Ser behovet for å utvide 
ungdomsarbeidet vårt i tillegg til 
korene. Et miljø for de unge før og etter 
konfirmanttiden er viktig. Menighetens 

arbeid for eldre er viktig. Viktig å knytte til oss flere 
frivillige, at flere får delta i meningsfylte oppgaver i 
Bragernes kirke og menighetsarbeidet.

4. Eli-Sofie Thorne, 63 år
Ny liturgi. Kirkens kulturaktiviteter. 
Tilpasning av ny liturgi til gamle kirke rom, 
muligheter og utfordringer.

5. Håvard R. Skarre, 31 år
Åpenhet og raushet. Kirkens funksjon 
og betydning som kulturbærer og 
kulturformidler. Kirkens delaktighet i 
samfunnet.

6. Marit Bjørnstad Carlsen, 53 år 
Gudstjenesten. Mangfold og inkludering. 
Kirke og kultur.

7. Bjørg Haugseth, 63 år
Gudstjenestene. Kirkeutsmykning. 
Kirkemusikk. Menighets- og 
gudstjenesteliv generelt.

På de neste sidene presenteres kandidatene ved menighetsrådsvalget og bispedømmeråds-
valget. Kirkevalget er altså todelt. Valgdager er søndag 13. og mandag 14. september. Søndag 
er valglokalene åpne kl. 15–20, mandag fra kl. 9–21. Valgsteder i Bragernes er Fjellheim skole, 
Bragernes menighetshus og Øren skole. Det er mulig å avgi forhåndsstemme på kirkekontoret, 
Bragernes torg 6, tlf. 32 21 12 00 fram til fredag 11. september.

Kandidatene ved menighetsrådsvalget i Bragernes
Her presenteres kandidatene og hva de ønsker å prioritere.

kirkevalget 2009

Regler for endring av stemmeseddelen 
ved menighets rådsvalget
Kandidatene er satt opp i prioritert rekkefølge.
Velgeren kan:
•  Kumulere navn, det vil si, føre opp navn en gang til ved å 

sette et kryss, eller ved å skrive kum ved navnet, eller ved 
å skrive navnet en gang til.

•  Føye til navn på valglisten og tydelig angi hvor på listen 
navnet skal stå. Nye navn som tilføyes kan ikke kumuleres.

•  Stryke navn på valgliste ved å sette strek over navnet
•  Endre rekkefølgen på navn ved å endre nummer  foran 

navnene eller endre plassen på stemmeseddelen.

Hver velger har det antall stemmer til rådighet som til svarer 
antall medlemmer og varamedlemmer som skal velges. I 
Bragernes 10 stemmer. Skal kumulering ha virkning, må 
den/de kumulerte kandidater stå så høyt på listen at det blir 
plass til ekstrastemmen man gir ved kumuleringen blant de 
plasser (stemmer) man har til rådighet regnet fra toppen. 
Eks.: Er det 12 kandidater på en liste, og det skal velges 8 
medlemmer og vara medlemmer, må den/de som kumuleres 
stå blant de 7 øverst rangerte på listen for at kumulering skal 
ha effekt.

NB! Det skal velges 5 faste medlemmer og 5 varamedlemmer 
ved  menighetsrådsvalget i Bragernes. 
(Ikke 10 medlemmer og 5 varamedlemmer som oppgitt på valgkortet.)



Harald Askeland, 46 år. Rektor
Menighet: Torød. Prosti: Domprostiet
Satsingsområder: 
Diakoni – både menighetsdiakoni og 
institusjons diakoni, Barne- og ungdom-
sarbeid/trosopplæring.

Torbjørn Aurlien, 57 år. Daglig leder.
Menighet: Sandar. Prosti: Sandefjord
Satsingsområder: 
Gudstjeneste livet, Barn og unge, 
Tydelig folkekirke, 
Være en stemme for de svake i vårt 
samfunn og i verden for øvrig.

Helene Bjerkestrand, 23 år. 
Student/lærer.
Menighet: Nedre Eiker. Prosti: Eiker
Satsingsområder: Ung i kirken, 
Skaperverk og klima, Kirkemusikk, 
Gudstjeneste, Trosopplæring.

Ingjerd Sørhaug Bratsberg, 42 år. 
Lærer.
Menighet: Sande. 
Prosti: Nord-Jarlsberg
Satsingsområder: 
Trosopplæring for barn i skolealder, 
foreldre og fadder støtte i trosopplæring, 
gudstjenestedel takelse, unge voksne i 

kirken, misjonsengasjement.

Merethe Kjønnø Dahl, 25 år. 
Sosial kurator.
Menighet: Horten. 
Prosti: Nord-Jarlsberg
Satsings områder: 
Trosopplæring, diakoni, gudstjenesteliv, 
frivillighet.

Kirsten Margrethe Bolstad Strømme 
Finch, 20 år. Student. Menighet: Stav-
ern. Prosti: Larvik
Satsingsområder: 
Barne- og ungdomsarbeid, diakoni, 
trosopp læringen, den nye salmeboken, 
liturgireformen.

Berit K. Fonsdal, 58 år. Rektor
Menighet: Kongsberg. Prosti: 
 Kongsberg
Satsingsområder:
Kirken som kulturbærer, betydningen 
av møteplasser for medlemmer og 
andre også utenfor kirkerommet, kirke 
og miljø, demokratisering av kirkelig 

virksomhet, bedre rammebetingelser for kirken.

Arnstein Hardang, 21 år. Student.
Menighet: Strømsø. Prosti: Drammen
Satsingsområder: Barn og unge i 
kirken.

Ingjerd Breian Hedberg, 44 år. 
Husmor/gårdbruker.
Menighet: Sem. Prosti: Domprostiet
Satsingsområder:
Forbønn for ledere i den norske kirke 
og bygge lokale bønnenettverk. Arbeide 
for sjelesorg og forbønn. Arbeide for 
en tydelig og bibeltro kirke som våger 

å stå klart og tydelig for Guds ord. Arbeide for fornying 
med tydelige røtter i kirkens tradisjoner . Større frivillig 
involvering i gudstjenesten og i menig heten. Fokus på 
tverrkirkelig arbeid.

Astrid Norunn Høisæter, 70 år. 
Pensjonist
Menighet: Slemmestad/Nærsnes. 
Prosti: Lier
Satsingsområder: 
Drive menighetsutvikling preget av 
fornyet gudstjeneste feiring, trosop-

plæring og diakoni. Være med å skape et inkluderende 
fellesskap der vi verdsetter mangfold og respekterer 
ulikheter.

Hilde Nygaard Ihle, 38 år. Koordinator
Menighet: Kongsdelene. Prosti: Lier
Satsingsområder: 
Trosopplæring, utfordringer knyttet til 
innføring av trosopplæringsreformen i 
menighetene. Barne og ungdoms-
arbeid i samarbeid med org,  

internasjonalt samarbeid.

Ole Kristian Karlsen, 60 år. Lektor
Menighet: Bragernes. Prosti: Drammen
Satsingsområder: 
De tradisjonelle oppgavene i forbin-
delse med ord og sakrament, diakoni, 
misjon. Fastholde stat/kirke-ordningen. 
Utvikle god kommunikasjon mellom 

tradisjonelt kirkefolk og de såkalte kirkefremmede. Ta 
vare på trad. kirkekunst og gi rom for de ulike kunst-
uttrykk i dag. Skaperverk-miljø. ”Grønn kirke”.

Harald Kollstrøm, 67 år. Pensjonist
Menighet: Hønefoss. Prosti: Ringerike
Satsingsområder: 
Prøve å bedre det frivillige engasje-
ment/arbeid i menighetene. Arbeide for 
en større forståelse og dialog mellom 

Valg til Bispedømmeråd/Kirkemøte
Kandidatpresentasjon – leke kandidater Tunsberg bispedømmeråd 

Kandidatene er presentert i alfabetisk rekkefølge.
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bispedømmet og menigheter/prosti ang. de utfordringer 
som begge parter møter i det daglige arbeidet. Arbeide 
for at den nye gudstjeneste reformen gjør terskelen for 
kirkebesøk lavere. Prøve å utvikle tiltak som kan hjelpe 
menighetene i barne- og ungdomsarbeidet.

Tom Reffhaug, 44 år. Salgssjef
Menighet: Fjell. Prosti: Drammen
Satsingsområder:
Interfaith dialogarbeid. Kristen kunst-
historie.

Svein Ommund Ringøen, 63 år. 
Seniorrådgiver
Menighet: Tjøme. Prosti: Domprostiet
Satsingsområder: 
At menigheten legger til rette for å gi 
barn og unge gode oppvekstvilkår. At 
gudstjenesten blir variert og mangfoldig 

og blir menighetens sentrale samlingspunkt. At kirken 
blir markert og tydelig i nærmiljøet.
At menigheten samarbeider med alle gode krefter lokalt.

Kåre Olav Solhjell, 67 år. Forfattar
Menighet: Gol. Prosti: Hallingdal
Satsingsområder: Kyrkja må halde 
fast ved kjernen i evangelisk forkynning 
samtidig som ho søker å femne om 
mangfaldet i kyrkjeliv og samfunnsliv. 
Kyrkja må særleg satse på arbeid 

blant barn og unge. Kyrkja skal vere ei misjonerande 
kyrkje og ei diakonal kyrkje. Kyrkja skal vise mangfald i 
arbeidsformer, ikkje minst på det musikalske området. 
Kyrkja skal vere ein føregangs institusjon når det gjeld å 
skape godt samarbeid og gode mellommenneskelege 
relasjonar.

Kjell Guldvog Staalesen, 64 år. 
Leder Ressurssenter for oppvekstmiljø 
Menighet: Kongsberg. 
Prosti: Kongsberg
Satsingsområder: At de døpte får 
kjenne at kirken er deres. At de døpte 
får oppleve en bærekraftig og livsbe-
jaende relasjon til kirkens Herre, og 

kjenne tilhørighet, identitet og bekreftelse fra kjærlighet-
ens Gud – vår grensesprengende Gud. At de som ikke 
er døpt skal vite at kirkens dører alltid er åpne.

Anne Lise Sundøen, 58 år. 
 Førstekonsulent i Oslo byfogdembete. 
Menighet: Hole. Prosti: Ringerike
Satsingsområder: 
Vil gjerne synliggjøre at kirken er der 
for alle, bidra til både verdighet og 
folkelighet i kirken. Lytte til menig-

hetens medlemmers meninger og formidle dette videre 
til kirkelige ansatte. Satse på å trekke flere i midtalder-
gruppen (25-55 år) til kirken.

Stina Frøvoll Thoresen, 21 år. 
 Student
Menighet: Tangen. Prosti: Drammen
Satsingsområder: 
Gudstjenesteliv. Liturgireform. Trosopp-
læring. Forvalteransvar. Økumenikk.

Maria Nødland Thorset, 29 år. 
 Vertskap/kursansv/KRIK.
Menighet: Hemsedal. Prosti: Hallingdal
Satsingsområder: 
Livsnær formidlingsform og budskap 
i kirken, motivere til personlig Jesus-
relasjon, motivere til husgrupper og 
helbredende smågruppefellesskap, 

til nådegavebasert tjeneste, etablere et retreatsted for 
kirkelige ansatte til bønn, forbønn, samtale, fornyelse og 
vekkelse.

Kjell Rune Wirgenes, 42 år. 
 Sykepleier
Menighet: Nanset. Prosti: Larvik
Satsingsområder: At barn og ungdom 
får en grunnleggende trosopp læring. 
Skape et inkluderende miljø/fellesskap. 
Ha arenaer der ulike generasjoner kan 

møtes. Gi grobunn for frivillig aktivitet, kreativitet og ska-
perglede. Gudstjenesteformen skal inkludere og bygge 
fellesskapet i menigheten.

Antonett Worren, 46 år. Elev assistent
Menighet: Søndre Slagen. Prosti: 
Domprostiet
Satsingsområder: 
Få evangeliet ut til barna – også de 
som vanligvis ikke går i kirken. Skape 
uhøytidlige møteplasser for alle. Bygge 

nettverk i menigheten – på tvers av generasjoner.

Jorun Øhren, 61 år. Helseombud 
Menighet: Hønefoss. Prosti: Ringerike
Satsingsområder: 
Barn i kirken. Få barn til å trives. Gud-
stjenestelivet: Pos. til nytenkning og at 
kirken tilpasses barnefamilier. Kirke-
rommet: Få alle til å føle seg hjemme.

Du kan finne utfyllende informasjon om kandidatene 
ved bispedømmerådsvalget i Tunsberg bispedømme på 
denne nettadressen:
www.kirken.no/tunsberg

BISpEDØMMERåDSvALGET
Til Tunsberg bispedømmeråd skal det velges 7 leke 
medlemmer. På valgdagene 13. og 14. september 
velges tre av rådets medlemmer. De fire siste leke 
medlemmene velges av de nyvalgte menighets-
rådene senere i år. Medlemmene av bispedøm-
merådene møter på Kirkemøtet, som er det øverste 
representative organet i Den norske kirke.
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Pengene fra årets TV-aksjon går til CARE som hjelper verdens fattigste kvinner til å klare seg selv gjennom låne- og spare-
grupper. Dette er annerledes og effektiv bistand som koster lite penger. Det er hjelp til selvhjelp. 

CARE vil bruke TV-aksjonspengene til opplæring av nye spare- og lånegrupper i land i Afrika og Asia. Kvinnene, som ofte er 
analfabeter, lærer å spare penger fra egen lomme i en felles sparekasse, for så å låne ut til hverandre. På denne måten får de 
tilgang på lån, en tjeneste de aldri har hatt tilgang til tidligere. Mennesker i utviklingsland trenger, akkurat som oss, lån for å 
komme fremover i livet. Når kvinnene blir med i en spare- og lånegruppe kan de låne små beløp for å starte en egen virksomhet, kjøpe medisiner, 
helsetjenester og betale for utgifter til barnas skolegang. Dette er bistand som fungerer og varer, selv etter at CARE har trukket seg ut. Pengene 
fra årets TV-aksjon skal gå til å starte opp titusener av spare- og lånegrupper som vil lære én million kvinner å klare seg selv økonomisk.

Det koster ca kr 5 000 å etablere en låne- og sparegruppe. Vi håper svært mange bedrifter kan bidra med beløp i denne størrelsesordenen. Det 
er hjelp som monner i denne sammenhengen. Skolene har fått tilsendt egne opplegg, og barna kan gjerne lage basarer, opptre eller gjøre andre 
spennende ting for å samle inn penger. Barna kan også gjerne være med som bøssebærere, men da sammen med en voksen. 

Det har også vært en tradisjon at kirken deltar aktivt, ved at medlemmer i menigheten er bøssebærere og ved at offergaven på aksjonsdagen gis 
til TV-aksjonen.

Ta kontakt og bli med på årets viktigste søndagstur den 18. oktober.

5 år med seniordans i Bragernes menighetshus under ledelse av den erfarne instruktøren Berit Solbraa-Bay
I begynnelsen av 1970 tallet samlet gym.lærer Marit Thoresen eldre til trim i menighetshuset. Dette ble et 
populært tilbud, men etter ca. 30 år med Trimmen måtte Marit Thoresen legge inn årene og tilbudet opp hørte 
da det ikke var noen frivillige til å overta.

Men så skjedde det noe gledelig i 2004. Da kom kom Berit 
SolbraaBay med et spennende tilbud. Etter 5 år på Victoria 
Kulturhus på Strømsø med seniordans ble aktiviteten flyttet over 
til menighetshuset på Bragernes og her har antall deltagere øket 
sakte men sikkert. Berit sprudler av energi og kan kunsten å 
oppmuntre eldre til å ta vare på kroppen gjennom dans, ledsaget 
av folkemusikk og moderne rytmer.
«Det hele begynte med et prøveprosjekt for 10 år siden via Frivil
lighetssentralen», kan Berit fortelle. Hun hadde gjennomført flere 
kurs og prosjektet ble vellykket og hun ble ansvarlig leder for 
seniordans tilknyttet Frivillighetssentralen. Flere instruktører ble 
utdannet og etter de første 5 år ble det dannet selvstendige grup

per rundt om i byen. Hva er seniordans? Seniordansen har en utpreget sosial profil, og dansen er utformet på 
en måte som gjør den velegnet for eldre mennesker. Alle kan delta i dansen, uansett kjønn.
Man blir ikke bare glad av å danse, seniordansen gir også sosial kontakt, bedre kondisjon, styrket muskulatur, 
bevaring av leddfunksjon, øket konsentrasjonsevne og bedre koordinering. Foruten 2 formiddager med senior
dans er det linedans 1 ettermiddag pr.uke og instruktør Berit SolbraaBay og hennes medhjelpere ønsker deg 
hjertelig velkommen til trim i menighetshuset.

Tekst/foto: Bjørg Evensen

STEMMESEDDELEN TIL BISpEDØMMERåDET HåNDTERES SLIK: 
Listen er satt opp alfabetisk og det er opp til velgeren å prioritere. Velgeren kan rangere inntil fem kandidater 
ved å sette ett kryss på stemmeseddelen i kolonnen for ”mitt førstevalg”, ett i kolonnen for ”mitt andrevalg” 
osv. Man må krysse av for minst én kandidat. Stemmesedler hvor det ikke er satt noen kryss, blir forkastet.
(Kun ett kryss på hver kandidat, kun ett kryss i hver rad, kun ett kryss i hver kolonne. Inntil fem avkryssinger). 

Du finner mer informasjon om kirkevalget på Den norske kirkes nettsider: www.kirkevalget.no

TV-aksjonen 2009 – Care hjelper verdens fattigste kvinner å klare seg selv
Søndag 18. oKToBer
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Konsertene i Bragernes kirke på onsdagskvelder ble også i år et populært tilbud i en ellers sommer stille 
by. I tillegg til musikere bidrar kirkens prester med tekstlesninger slik at konsertene foregår i en liturgisk 
ramme.

Unge TalenTer
Blant mange lokale kjente musikere i Sommerkonsertene ble vi kjent med Mirjam Kammler cello og 
hennes far, Steffen, ved klaveret. Mirjam er allerede en erfaren cellist. Nevnes må: Som 10åring i året 
2007 var hun den yngste solist i Byorkesterets historie. Etter utdannelse hos kjente cellister i Norge reiser 

hun nå til  Manchester, hvor de har spesielt dyktige musikklærere. Her 
blir hun i første omgang i ca. 67 måneder. Det unge lokale talentet 
“Mirjam” med sin kjære cello, ønskes lykke til videre i “musikkens 
verden”.

Ole Andreas Fevang 21 år, er allerede blitt en anerkjent konsert organist. 
Ole Andreas begynte å spille piano i 67 års alderen. Senere fikk han 
spesiell interesse for orgel, som 
sine foreldre  Beate og Jørn  Fevang. 
Etter tiden på musikklinjen på 
St. Hallvard videregående har 
Ole Andreas fortsatt sine studier 
på Musikkhøyskolen i Oslo. I 
Bragernes kirke er det etter 
hvert blitt framført mange kjente 
orgelstykker med Ole Andreas 
på orgelkrakken. Ved Johan 

Halvorsens Musikkfestival i år var Ole Andreas Fevang musikk
festorganist, og i år ble det sommerkonsert sammen med sangeren Petter Moen.

Tekst/foto Bjørg Evensen

På kirkebakken møtte cellisten Mirjam 
venner fra Byorkesteret, Turid og Per 
Brudevoll.

SommerkonSertene med gode besøkstall

ALEXANDER ble døpt med vann fra Drammenselva på Skaperverkets dag, 7. juni.
Mamma Merete Stokke 
Hestvedt og pappa Are 
Hestvedt syntes området i 
Elveparken var en vakker 
ramme for barnedåp. Ved 
denne søn dagens ute-
gudstjeneste, 7. juni, ble 
det naturligvis ikke orgel-
musikk, men en gruppe 
messingblåsere sørget 
for musikalsk ledsagelse. 

Sokneprest Kristin Fæhn var initiativtageren og forrettet 
gudstjenesten med dåp og nattverd.

Dåpen
Vannet fra elva, som ble øst opp i dåpsfatet, ble vel-
signet av sokne presten før dåpshandlingen. Storebror 
Sebastian Berg Hestvedt bar dåpsbarnet, og pappa Are 
holdt dåpsfatet da Alexander ble døpt av sokneprest 
Kristin. Barnedåp ved elvebredden var antagelig første 
gang, men dåpsvann fra elva er benyttet tidligere; i 
fjor under Elvefestivalen ble vann hentet opp fra elva 
til dåp i Bragernes kirke. Våre prester er oppfordret fra 

kirkens ledelse til å feire utegudstjeneste. I Bragernes 
menighet er dette blitt gjennomført én søndag i året. 
Barnedåpen ved elvebredden var spesiell og ble på 
forhånd godkjent av biskopen.

Sokneprest Kristin opplevde at dåpshandlingen 
denne søndagen på Skaperverkets dag ble tett på 
det naturlige 
 elementet, ikke 
med dåpsvann 
tappet fra kranen, 
men fra det ren-
nende vann i elva, 
midt i naturens 
elementer vi takker 
Gud for. I prek-
enen ble vi minnet 
om ansvaret vi har 
fått for dyrene og 
for å holde jorden 
ren. 

Tekst: Bjørg Evensen. Foto: B. Evensen/Bent A. Møller.
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Konserthøsten 2009 i Bragernes kan igjen by på et spennende og variert utvalg av konserter. To av de mest 
spennende nystartede unge norske ensemblene ”Kammer Allegria” og ”tenThing Brassensemble” holder hver 
sin konsert, og de fem lørdagene med orgelkonserter i Bragernes kirke i oktober har temaet orgel i samspill. 
Serien viser orgelets mange muligheter i samspill og alene, fra jazz til Bach, fra klarinett til kor.
Korene i Bragernes har flere konserter denne høsten, først ut er guttekoret onsdag 23. september. Novem
ber innledes med den tradisjonelle allehelgenskonserten med Bragernes kirkes solistensemble. I tillegg vil 
Bragernes kirkes ungdomskor holde konsert 5. november med stjernefiolinisten Ragnhild Hemsing, guttekoret 
fortsetter sin onsdagskonsert 11. november. Fredag 20. november presenterer de lokale musikerne i A Corda 
sammen med Lars Klevstrand konserten ”Djevletriller og Klinkekuler”.

KONSERTER HØSTEN 2009
Lørdag 5. september kl. 13.00. Konsert med 
kammerorkesteret Kammer Allegria. Biber: Batallia, 
Bach: Brandenburgerkonsert nr. 3, Stravinskij: Konsert 
for strykere i D, Shostakovich: Kammersymfoni op. 110 
A. Fri entré.
Lørdag 12. september kl. 13.00. Orgelhalvtime ved 
Anders Eidsten Dahl. Lindberg: Konsertfantasi, 
Sandvold: To orgelstykker over et tema av M. Haydn 
“Din Rikssak Jesus være skal”, Brahms: Fuge i ass-moll.
Lørdag 12. september kl. 16.00. Korkonsert med 
11 kor fra Buskerud Korforbund. Arr. Drammens 
damekor.
Fredag 18. september. Konsert med tenThing Brass
ensemble. Ensemblet ble startet våren 2007, og 
kunstnerisk leder er Tine Thing Helseth. Hun er nå 
kjent for å være en av de største navnene som utøver 
av klassisk trompet, både på nasjonalt og inter
nasjonalt nivå.
Lørdag 19. september kl. 13.00. Orgelhalvtime med 
svært unge organister! Fri entré.
Onsdag 23. september kl. 18.15. Konsert med 
Bragernes kirkes guttekor.
Lørdag 26. september kl. 13.00. Konsert med Dag 
Øystein Berger, cello, Jostein Dalebø. Musikk av 
årets 200års jubilant Felix Mendelssohn. Fri entré.
Lørdag 3. oktober kl. 13.00. Orgel i samspill. 
Jazztoner for orgel og klarinett. Ulf Nilsen, orgel og 
Georg Reiss, klarinett. Fri entré.
Lørdag 10. oktober kl. 13.00. Orgel i samspill. 
Kirkens to orgler klingende samtidig. Med bl.a. 
 improvisasjonskunstner Torbjørn Dyrud. Fri entré.

Lørdag 17. oktober kl. 13.00. Orgel i samspill. 
 Kåserikonsert med Tom Egil Hverven og Anders E. 
Dahl, orgel. Orfeus og Eurydike i orgelmusikken. 
Fri entré.
Lørdag 24. oktober kl. 13.00. Orgel i samspill. 
 Tormod Åsgård, trompet og Ivan Sarajishvili, orgel. 
Fri entré.
Lørdag 31. oktober kl. 13.00. Orgel i samspill. 
 Uranienborg vokalensemble, dir Elisabeth Holte, 
 Anders Eidsten Dahl, orgel. Duruflés Requiem. 
Fri entré.
Søndag 1. november kl. 19.00. Allehelgenskonsert 
med Bragernes kirkes solistensemble og solister. 
Dir. Jørn Fevang, orgel Anders E. Dahl. Konserten er 
et samarbeid mellom Bragernes menighet og Jølstad 
begravelsesbyrå. Bill. kr. 120,. Rabatt ved frem
visning av DTkort.
Torsdag 5. november kl. 19.00. Ragnhild Hemsing og 
Bragernes kirkes Ungdomskor, dir Beate S. Fevang. 
Bill 150,/100,.

Uranienborg vokalensemble

Djevletriller og Klinkekuler 20.11
Fantastiske tekster og toner fra Erik Bye, Evert Taube og Lars 
Klevstrand selv, fra det mediterende, vakre, i Piazzollas milonga, 
til Tartinis virtuose barokkmusikk. En konsert der sjangere møtes 
og forenes, stemningsfullt, tankevekkende. Musikk og tekst med 
dybde og innhold, allikevel for alle som vil lytte og motta. Viser, 
lyrikk, tango, film-musikk, ballader og klassisk.
Lars Klevstrand har i snart en 
mannsalder vært Norges ledende 
tolker av visekunst, med en rekke 
CD-produksjoner, konserter i inn 
og utland, en av de få som tolker 
Taube slik at svenskene valfarter 
for å høre ham. 
A Corda har eksistert i 10 år, 
og har hatt suksess med sine programmer, der klassisk musikk 
blandes med spansk/latinamerikansk repertoar. De har spillt på en 
del av de mest prestisjetunge scenene for klassisk musikk, og har 
fått fantastiske kritikker internasjonalt. 
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03.05.2009 MILLA MYRVANG TORGERSRUUD
03.05.2009 INGRID HELENE JARNES HØYE
03.05.2009 MAGNUS OBRESTAD HOWLEY
03.05.2009 KJERSTINE ANDREA OLSEN
03.05.2009 CHANEL ISABEL HOLLANDSBJERG
21.05.2009 LUKAS STORLIEN STENMARK
24.05.2009 BEATRICE JENSEN
24.05.2009 DANIEL AUGUST KVÆRNES
24.05.2009 REMY ANDRÉ KVÆRNES
24.05.2009 ANDREAS RINDSEM
31.05.2009 THEO HØVIK KARIM

31.05.2009 ELDBJØRG SOFIE JARA
31.05.2009 JOSEFINE ALEKSANDRA HELSTRUP
31.05.2009 AKSEL JOEL KLAUSEN
31.05.2009 MIKAEL KETILSSON, BERG ARBEIDSKIRKE, LARVIK
07.06.2009 RUBEN LARSEN, JELØYA KIRKE, MOSS
07.06.2009 ALEXANDER STOKKE HESTVEDT
14.06.2009 ANNIKEN MOEN ENLIEN
14.06.2009 VICTOR ORBY KUNUSHEFCI
14.06.2009 INGRID BOYE SMISTAD
21.06.2009 ADRIAN BACH‑WERMSKOG
21.06.2009 SCOTT AMBROSIUS SVENNINGSEN
21.06.2009 CHRISTOPHER NILSEN CONSTANTINOU
28.06.2009 HENRIK STENER MØRCH BRENDEN
28.06.2009 OSCAR ALEXANDER YKSNØY EIDEM
28.06.2009 ODA VALØ
28.06.2009 HENRIK MEHREN‑HANSEN
28.06.2009 DIDRIK ELLINGSEN
28.06.2009 MARIA KRISTENSEN
12.07.2009 KIM ALEXANDRA FURUA HALLSTENSEN
19.07.2009 OLIVER ALSAKER‑ARENTZ
26.07.2009 EMILIE MELUM STEEN
02.08.2009 ANNIKA HAHN, NESBYGDA KIRKE
02.08.2009 SIGVE HAUGLIN NYMOEN
09.08.2009 EIRIK SUNDBERG
09.08.2009 TINA NILSEN BJERVE

04.04.2009 KARIANNE VANG OG LARS OPDAL
09.05.2009 LINDA IHLE‑HANSEN OG KENNETH BREILI 
09.05.2009 CAMILLA SIMONSEN OG SVEIN ERIK JOHANSEN
30.05.2009 IDA HAUGEN ORMSETH OG MAGNUS SIGVART MEYER
20.06.2009 GRO ELI JETSMAR OG PÅL HAARBERG STORHAUG
20.06.2009 METTE AMUNDSEN OG TOM CHRISTIAN STORLI
20.06.2009 MONICA HELENE WESSEL OG THOMAS IVERSEN
27.06.2009 CHARLOTTE CHRISTENSEN OG HÅVARD HAUG
27.06.2009 GRY ØSTLUND OG KAI ARILD DAHLMANN OLSEN
27.06.2009 ANITA HOLM SCHERF OG ANDERS BARTH MATHISEN
04.07.2009 NASANIN JAFARI OG JØRGEN EDVARDSEN
25.07.2009  ELISABETH SAMUELSEN OG THOMAS ANDRE  GLÆSERUD KARLSEN
25.07.2009 ANNEBERIT ØSTBY RIKE OG KAI SØLVE URKE
01.08.2009 MARIANNE ELLINGSEN OG ERLEND ANDRE  LEIRVIK
01.08.2009 MARIANNE MICHAELSEN OG HENNING TOLPINRUD
01.08.2009 CASSANDRA KRISTIANSEN OG ØYVIND RØED JENSEN
08.08.2009 KRISTIN AUVI OG FRODE LYNGAR

Lørdag 7. november kl. 13.00. Orgelhalvtime ved Jon 
Harald Haug. Fri entré.
Onsdag 11. november kl. 18.15. Konsert ved 
Bragernes kirkes guttekor. Fri entré.
Lørdag 14. november kl. 13.00. Orgelhalvtime ved 
Jørn Fevang. Fri entré.
Fredag 20. november kl. 19.00. Djevletriller og 
Klinkekuler. Tankevekkende tekster og toner fra Erik 
Bye til Evert Taube, fra vise til barokkmusikk. Lars 
Klevstrand, sang og gitar, A Corda: Birgitte Stærnes, 
fiolin, Martin Haug, gitar. Bill. kr 200,.
Lørdag 21. november kl. 13.00. Orgelhalvtime ved 
Ådne Svalastog. Fri entré.

VIGDE

Menighetspleiens formiddagsforening. 
C-salen kl.10.30-13.00 i 

Bragernes menighetshus.
2. september, 16. september, 

30. september. 14. oktober, 28. oktober.
11. november, 25. november.

Ta med nistemat. Kaffe blir det til.



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: 03000
www.dnbnor.no

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

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

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

HOUSE OF

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgt 4, 32 89 89 50

Støtt våre annonsører. 
De Støtter oSS

Nedre Storgt. 5 – Tlf. 32 83 22 41

Frigjør tid – knytt til deg kompetanse

Regnskapsbyrået
www.regnskapsbyraet.no

Øvre Storgt. 37, 3018 Drammen. Telefon 32 21 35 70
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Kveldsgudstjenester i høst
Taizé-tradisjonen 
20. september har vi igjen gudstjeneste preget av sang og musikk fra det kristne fellesskapet Taizé i 
Frankrike. Dette er et økumenisk klosterfellesskap som har utviklet en særegen musikk tradisjon, som 
har vunnet innpass i store deler av verden. Flere av sangene derfra finnes i vår salmebok ”Salmer 97”. 
(Se for øvrig www.taize.fr/no). 

Irsk folkemusikk
15. november får vi besøk av to musikere fra gruppen ”Corner boys”, en gruppe som satser på irsk og 
skotsk folkemusikk. Gruppen spiller fra tid til annen på Lauritz på Bragernes torg, men den 15. novem-
ber får vi høre to av dem, Jim Yardley og Ronnie Gerrard, under kveldsmessen i Bragernes kirke. Jim og 
Ronnie trakterer både gitar, blekk fløyte, mandolin, fele og cittern, i tillegg til at begge synger.

Ved begge gudstjenestene blir det bønnevandring – med tid for lystenning, stillhet og ettertanke.

Kristin Fæhn– Sokneprest

Bragernes kantori, byens største kor feirer 20 år og har mange spennende opp gaver foran seg!
Av større oppgaver kan nevnes: Gabriel Faure: Requiem (våren 2010), J. S. Bach: h-moll messe (høsten 2010). 
Koret tar i hovedsak inn nye herrestemmer, men det er også plass til noen damestemmer. Ta kontakt med 
 dirigent Jørn Fevang, tlf.32 21 82 40 /975 66 762 for avtale. 

Bragernes kirkes Guttekor og Aspirantkor. Buskeruds eneste guttekor!
Guttekorets Aspiranter: 2. klasse –3. klasse øver onsdager kl.17.00-17.45.
Guttekoret: f.o.m. 4. klasse øver onsdager kl.17.30-18.50.
Ta kontakt med dirigent Jørn Fevang Tlf. 32 21 82 40/975 66 762.

Bragernes kirkes Jentekor, Aspirantkor og Ungdomskor (jenter)
Jentekorets Aspiranter : 2. klasse – 4. klasse øver torsdager 
kl.17.00 –18.00.
Jentekoret: f.o.m. 5. klasse øver torsdager fra kl.18.00 –19.30.
Ungdomskoret (jenter) f.o.m. 9. klasse øver torsdag kl.19.40-21.30.
Ta kontakt med dirigent Beate Strømme Fevang tlf.nr. 32 21 82 40/905 67 055

Buskeruds eneste guttekor med nytt semester
Guttekoret avsluttet vårsemesteret med en fantastisk tur til København og 
konsert i Bragernes et par uker etterpå. En stor gjeng med gutter har nå hatt en 
velfortjent ferie og starter friskt på et nytt korår. 
Guttekoret har et flott sosialt miljø, og guttene får solid sangopplæring.  Marianne 
Willumsen er knyttet til koret som sangpedagog, og Anders Eidsten Dahl er 
 akkompagnatør. Dirigent er Jørn Fevang.
Nå er tida inne for nye gutter til å begynne i koret. Koret har aspirantkor for gutter 
i 2. og 3. klasse, og fra 4. klasse er det selve guttekoret som er tingen. Interes
serte gutter kan ringe Jørn Fevang på telefon 97 56 67 62 eller møte opp i kirken på onsdager når koret øver. 
Aspirantene øver kl. 17.00–17.45 og guttekoret fra 17.30–18.50. 
Mange spennende oppgaver ligger foran, og i høst starter koret opp med noe vi har kalt ”Guttekorets 
18.15konserter”. To onsdager i høst, 23. september og 11. november holder gutte koret små konserter med 
kaffe og kakeservering etterpå. I tillegg blir guttekoret å høre på bl.a. adventsfestivalens åpningskonsert og 
på julaften.
Guttekorets planer samt annet stoff om guttekoret ligger på hjemmesidene: 
www.drammen.kirken.no/bragernes/musikk.

Hyggekvelder i 
landfalløya kapell 

høsten 2009
17. september. 

Taler: Rolf Paulsen. 
Sang: Drammens Sangforening.

15. oktober. 
Taler: Dag Kaspersen. 

Sang: Drammens Damekor.
19. november. 

Taler: Dag Arne Roum. 
Sang: Jon Thorleif Hansen.

10. desember. 
Taler: Stig Kaarstad. 

Sang: Inger og Børge Johansen.

Alle korene i Bragernes kirke 
har startet opp igjen etter ferien 



Søndag 6. september, 14. søndag etter pinse/ Diakoniens 
dag 
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Solist:  Jorunn 
 Hermansen. Sokneprest Kristin Fæhn. Kantor Beate S. 
Fevang. Presentasjon av diakoni arbeider og menighets
pedagog. Kirkekaffe.

Søndag 13. september, 15. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein 
 Magelssen. Kantor Jørn Fevang. Medl. Bragernes kantori. 
 
Søndag 20. september, Høsttakkefest
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Dåp. Jente aspirantkoret. 
Utdeling «Min kirkebok» til 4åringer. Prost Øystein 
 Magelssen. Kantorene Beate S. Fevang og Jørn Fevang.

Kl. 11.00: Høymesse Landfalløya kapell. 
Kl. 20.00: Kveldsmesse etter Taizétradisjonen. Medl. av 
Bragernes kantori. Prost Øystein  Magelssen. Kantor Beate 
Strømme Fevang.

Søndag 27. september, 17. søndag etter pinse     
Kl. 11.00: Høymesse med messemusikk av J. G. Rhein
berger, Missa puerorum for sopransolist og orgel. Dåp og 
nattverd. Solist Jorunn Hermansen, sopran. Kapellan Per 
Erik Brodal. Kantor Anders E. Dahl.

Søndag 4. oktober, 18. søndag etter pinse  
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Solist. Kapellan Per 
Erik Brodal. Kantor Beate Strømme Fevang.

Søndag 11. oktober, 19. søndag etter pinse 
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Medlemmer av 
Bragernes kantori. Sokneprest Kristin Fæhn. Kantor Jørn 
Fevang.
 
Søndag 18. oktober, 20. søndag etter pinse 
Kl. 11.00. Familiemesse. Dåp og nattverd. Jente koret. 
Sokneprest Kristin Fæhn. Kantorene Beate Strømme 
 Fevang og Anders E. Dahl. TVaksjonen.

Kl. 11.00: Høymesse Landfalløya kapell. Prost Øystein 
Magelssen.

Kl.20.00: Salmekveld. 

Søndag 25. oktober, Bots- og bededag
Skriftemål kl 10.15 i Bragernes kirkes kapell 
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Ungdomskoret. Sokneprest Kristin 
Fæhn. Kantorene Beate Strømme Fevang og Anders E. 
Dahl. 

Søndag 1. november, Allehelgensdag
Kl. 11.00: Høymesse. Nattverd. Menighetens  ansatte. 
Bragernes kantori. Kirken er åpen med mulighet for 
 samtale mellom høymessen og konserten.

Kl. 19.00. Konsert med Bragernes kirkes solist ensemble, 
dir. Jørn Fevang.

Søndag 8. november, 23. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Familiemesse. Dåp og nattverd. Bragernes kirkes 
guttekor og aspiranter. Prost  Øystein Magelssen. Kantorene 
Jørn Fevang og Anders E. Dahl.

Kl. 11.00: Høymesse Landfalløya kapell. Sokneprest Kristin 
Fæhn

Søndag 15. november, 24. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Gregoriansk høymesse. Dåp og nattverd. 
Sokneprest Kristin Fæhn. Medl. av Bragernes kantori.

Kl. 20.00: Kveldsmesse. Irsk folkemusikk. Sokneprest 
Kristin Fæhn

Søndag 22. november, Siste søndag i kirkeåret
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Medl. av Bragernes 
Kantori. Kapellan Per Erik Brodal.  Kantor Anders E. Dahl.

Søndag 29. november, 1. søndag i advent
Kl. 11.00: Kantatehøymesse. J. S. Bach: Kantate nr. 61 
Nun komm, der Heiden Heiland. (Folkefrelsar til oss kom). 
 Nattverd. Sokneprest Kristin Fæhn, Bragernes kirkes 
 solistensemble, solister og orkester. Kantorene Anders E. 
Dahl og Jørn Fevang. 

Kl. 19.00: Adventfestivalens åpningskonsert. 

Gudstjenester Sportskapellet høsten 2009,
søndag kl. 12. 
6.9: Eva Trogstad og Ole K. Karlsen
13.9:  Tom Solberg og Trond Martens
20.9:  Gunvor Kreken og Marit Bøe. 
 Normisjon deltar.
27.9:  Simon Høimyr og Jan Thorleif Hansen
4.10:  Øystein Magelssen og Trond Martens
11.10: Jan Heitmann og Randi Myhra
18.10: Dag Arne Roum og Jan O. Walding
25.10: Knut B. Hanssen og Egil Vedal

Velkommen til  kirke
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