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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
Mobil: 91 18 27 98

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
Mobil: 90 56 70 55

kantor JØrn fevang
jfevang@drammen.kirkenr.no
Mobil: 97 56 67 62

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!

Det nye menighetsrådet i Bragernes
Bjørn Ove Ødegaard er valgt til leder for 
menighets rådet. Han vil også være Bragernes 
menighetsråds representant i fellesrådet. 
Som nestleder er Ole Kristian Karlsen valgt. 
 Valgene gjelder for ett år.

Faste medlemmer:
Bjørn Ove Ødegaard, leder
Ole Kristian Karlsen, 
 nestleder 
 Ellen Marie Theodorsen 
Håvard R. Skarre  
Morten Løberg Strand  
Eli-Sofie Thorne
Trond Berg Eriksen 
Elin Stubberud 

Vera Grønborg Aubert 
Bjørg Wiik Nilsen
 
Varamedlemmer:
Marit Bjørnstad Carlsen 
Bjørg Haugseth 
Jannicke Døvre 
Anny Getz 
Eldny Bjerke Bredde

Høstinnsamlingen til Bragernes menighet.
Hjertelig takk til alle som gir!

Kirkepostens lesere ønskes en 
gledesfylt  julehøytid og et godt nytt år!
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«Å gjøre en forskjell»
Til ettertanke – Sokneprest Kristin Fæhn

Dette er temaet på en bok som utenriksminis-
ter Jonas Gahr Støre kom ut med i fjor høst. 

25. oktober var han på besøk i Drammen i 
 anledning FN-dagen (den 24.) og «Gjeste bud» på 
Union scene. Der var samme tema «å gjøre en 
forskjell» utgangspunkt for hans tale til forsam-
lingen. «Gjestebudet» var slik et gjestebud skal 
være: God mat, god prat og innbudte gjester. 
Men dette gjestebudet var nok likevel litt forskjel-
lig fra mange andre slike: Gjestelisten inneholdt 
et bredt spekter av mennesker, med ulik kulturell 
bakgrunn, fra ulike religioner, forskjellig alder 
og sikkert mye mer. I selskapslivet ellers ber vi 
jo stort sett ut fra regelen om at «like barn leker 
best». Men jeg tror at ulike barn kan ha det minst 
like interessant når de møtes.
Støres bok handler om veivalg i utenrikspolitik-
ken, om hvordan den kan bidra til å gjøre en 
forskjell, i betydningen å bidra til en positiv 
forandring. Men også som vanlige hverdagsmen-
nesker kan vi gjøre en slik forskjell! Mange gjør 

jo en forskjell for omgivelsene bare ved at de 
er til! Men utfordringen står der alltid: Hvordan 
kan jeg, der jeg er i livet, bidra til en forandring, 
rundt meg, eller langt borte? Begge deler er 
 mulig i vårt data- og kommunikasjonssamfunn. 

Når vi nå nærmer oss julehøytiden gis det også 
mange muligheter til å bidra til slik forandring, 
til å tenke på og huske på de som ikke er i den 
vanlige familie- og gavekretsen. 

En gave, – i takknemlighet for Jesus som ble født 
og gav seg selv for verden, for Drammen, for oss.

Gud sin egen Sønn oss gav nå ved juletide.
Derfor går et lovsanghav over verden vide.
Derfor fra det høye kor lyder det her nede:
Give er din sak på jord, gi, og gi med glede!
  
Norsk salmebok nr. 66. Tekst: Gustav Jensen

Kaye Westeng gikk 1. november ut av menighetsrådet etter 12 år, samtlige år 
har hun også vært leder av rådet.

Kaye er en av de som virkelig har betydd en forskjell for mange. Rollen og opp
gaven som leder for et råd med alt som hører til av administrative oppgaver har 
hun skjøttet på en fremragende måte, samtidig som hun har hatt interesse, vilje 
og evne til å engasjere seg for mennesker i vårt område. I eldresenteret, besøks
tjeneste, konfirmantarbeidet, oppfølging av frivillige medarbeidere, kirkekaffe, 
«Påskeegget» og fester av ulike slag. Hun møter alle med smil og stor raushet. 
En stor takk til Kaye Westeng for alt hun har vært og betydd for så mange!

Men selv om hun trer ut av menighetsrådet vil hun fortsatt engasjere seg. 
Vi er glad for at hun fortsatt vil vie tid og krefter og engasjement til arbeid for 
Guds rike her i Bragernes sokn.

Kristin Fæhn,
på vegne av staben i Bragernes menighet

Takk til Kaye Westeng!



Julehilsen fra 
 biskopen

Vi er ikke alene
Det går mot vinter. Det går mot stjernestrødde 
nattehimler, da det er duket for filosofisk grubling 
over vår eksistens. Vi titter opp i undring, og 
vi lurer på om vi er de eneste representanter 
for intelligent liv i vårt univers. Det er i så fall 
en svimlende tanke! Like svimlende som den 
motsatte mulighet; at det er flere som oss (eller 
liknende) der ute!

Det går mot jul. Den inneholder et budskap om 
en beslektet, men likevel så annerledes tanke. 
Julen betyr at vi ikke er alene! Ikke i betydningen 
at det finnes annet intelligent liv innenfor og i 
skaperverket, men at det finnes noe helt annet, 
noe guddommelig. Det finnes en Skaper, over 
og utenfor Universet. Og han finnes innenfor vår 
verden, i vår verden!

For budskapet i den kristne julefeiring betyr 
at denne skaper trådte inn i skaperverket som 
et menneske. Og i sin ferd viste seg som et 
menneske. Og som mer enn det. Gjennom den 
kjærlighet han viste, gjennom sine ord, sin død 
og sin oppstandelse kom mange til tro på at han 
kom fra Gud. Den sistnevnte begivenheten, at 
han sto opp fra de døde, er så skjellsettende at 
det ble en verdensomspennende bevegelse av 
det. Det ble kirke av det!

Kirken har samlet seg om dette budskapet i to 
tusen år. I mesteparten av den tiden har kirken 
formulert julens innhold slik: «Jeg tror på Jesus 
Kristus, Guds enbårne Sønn, vår Herre, som ble 
unnfanget ved Den hellige Ånd, født av jomfru 
Maria….» Det er de ord kirken bruker for å 
si hva det ligger i at Jesus er Guds Sønn. Den 
hellige er kommet inn i vår verden.

Siden har Han vært der. Han sto midt iblant 
disiplene etter oppstandelsen (Joh 20,19). Han 
lovet å være med alle dager (Matt 28,20). Han 
sendte sin Ånd på pinsedag slik at mennesker 

opplever dette nærvær. Og av det får kraft til å 
leve sitt liv i tjeneste for Gud og medmennesker.

En vandring i og med dette nærvær gir livsmot. 
Det gir visshet om at vi er elsket av vårt opphav, 
det gir oppreisning når vi har feilet. Det gir håp 
for vår fremtid, både her og når vi går ut av 
denne verden. For vi går ikke alene. «Enten vi da 
lever eller dør, hører vi Herren til» (Rom 14,8).

Et slikt levende håp er verdt å feire. Et slikt 
julebudskap skal vi snart få samle oss om.

Gledelig  jul!
Laila Riksaasen Dahl
            Tunsberg biskop 
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Formiddagstreff og hyggebingo i 
Bragernes Eldresenter, fredager

4. des. kl. 11.00. Formiddagstreff. 
Advents betraktninger ved prost 
Øystein Magelssen.
11. des. kl. 11.00. Hyggebingo. 
18. des. kl 12.00 (merk tiden). 
Julemiddag. Kapellan Per Erik Brodal.
8. jan. kl. 11.00–13.00. Juletrefest.



5

I januar 2010 starter opp en samtalegruppe som får tittelen «DER DU ER». Dette fordi vi skal bruke 
en ressursbok med samme tittel. Boka, som er utgitt av Navigatørene er skrevet nettopp for bruk i 
samtalegrupper, og den både stiller spørsmål og tilbyr praktisk veiledning i hvordan vi kan leve ut 
troen – der hvor vi er. På hver samling tar vi for oss en tekst fra Bibelen.

Tanken er at samtalegruppen, som er uten aldersgrense, skal møtes én gang hver måned. Samlingene 
holdes i peisestua på menighetshuset torsdager fra kl. 18.30–20.30. Diakoniarbeider Chris Pender blir 
leder for gruppen. Det er tenkt at gruppen vil kunne tilby sine medlemmer et livsnært felleskap og en 
trygg møteplass hvor det går an å stille spørsmål og hente inspirasjon og lære av hverandre. 
Maks. antall deltakere er 16. Derfor ønskes det påmelding til Chris Pender enten på telefon 32 21 82 43 
eller epost til pender@drammen.kirken.no

Oppstarten blir torsdag 21. januar 2010 og gruppen vil ha 9 samlinger. Noe for deg?
CLP

Det er med vemod jeg nå setter meg ned for å skrive 
en varm hilsen til leserne i og med at jeg nå forlater 
menighetsrådet etter 12 fantastiske år. Jeg har møtt 
og blitt kjent med utrolig mange mennesker i alle 
aldre. Jeg kan ikke nevne noen ved navn, men alle 
har betydd noe for meg. Jeg er utrolig heldig som 
har hatt muligheten til å sitte i og lede Bragernes 
menighetsråd. I løpet av de 12 årene har det vært 
mange ulike mennesker som har sittet en eller flere 
perioder i menighetsrådet. Jeg tror jeg kan si med 
hånden på hjertet at selv om vi har diskutert og 
vært uenige noen ganger, så har vi beholdt en god 
tone. Det har vært saker som har krevd en del av 
hver enkelt, men sammen har vi løst til og med de 
tunge sakene. Hjertelig takk til alle som har sittet i 
menighetsrådet de siste 12 årene! 

Det er ikke riktig å nevne noen ved navn, 
men jeg håper dere vil tilgi meg når jeg likevel 
trekker fram et navn. Roar Kreutzer. Roar har 
stelt med hele menighetens økonomi i mange 
mange år. Roar var min første nestleder og 
økonomiansvarlig, siden min rådgiver og en god 
venn. Tusen takk Roar! 
Hvert styre, utvalg og alle frivillige er viktig og 
mange har gitt av sin fritid for å gjøre en innsats 
for menigheten. Jeg takker alle sammen from the 
bottom of my heart!

John Erik Nilsen har sittet i økonomiutvalget de 
siste årene og overtok 1. november som leder 

av utvalget.Eldresenteret får ny 
driftsleder fra 1. januar 2010. 
Odd Ringstad blir driftsleder 
med Solveig Ringstad som 
driftsassistent. Daglig leder Evelyn Hansen går 
over i pensjonistenes rekker og ser frem til roligere 
dager. Tusen takk Evelyn for din store innsats for 
alle i Eldresenteret og Bragernes menighet.

Samlokaliseringen av menighetenes 
administrasjon i Drammen på Kirkekontoret 
for noen år siden, var en vanskelig periode, men 
etterhvert har brikkene falt på plass. Tusen takk til 
alle på Kirkekontoret for godt samarbeid.

I dag 27. oktober spiste jeg frokost med staben. 
En koselig stund, men jeg slet med tårene. Jeg vil 
savne det fellesskapet som jeg har vært en del av i 
alle år. Siden jeg er pensjonist har jeg kunnet være 
mye tilstede på menighetskontoret og holde meg 
oppdatert. Tusen takk for godt samarbeid med 
dagens stab og alle som i løpet av disse årene har 
vært en del av staben i Bragernes, enten en kortere 
eller lengre tid. 

Til slutt vil jeg ønske det nye menighetsrådet 
alt godt og lykke til med arbeidet for Bragernes 
menighet de kommende år!

En varm hilsen og Gud velsigne alle.
Kaye Westeng

Hilsen fra menighetsrådsleder

Oppstart av Samtalegruppe



Erik har vært en god støttespiller for Kaye.

Kirkeposten ble invitert 
hjem til Kaye Westeng 
tidligere i høst i anled
ning av at hun går av 
etter 12 år som leder av 
menighetsrådet.

Fra Manchester til 
Norge
Kaye er født og opp
vokst i Manchester, 
England. Hun gikk på 
søndagsskole og regel
messig i kirken der, men 

ikke hver søndag. I tenårene gikk hun på ballettskole 
og hun var engasjert i amatørteater med sang, dans 
og skuespill. Kaye forteller at hun alltid har likt å 
opptre..
 Hvordan ble hun så kjent med sin kjære Erik? De 
møttes da de begge studerte ved college i Manches
ter. I 1955 giftet de seg, og da Erik fikk jobb i Norge 
flyttet de hit. Det var litt av en overgang for Kaye 
å komme til Norge, – med en annen kultur og et 
fremmed språk. Hun følte seg isolert de første årene, 
og savnet nok hjemlandet og familien, men fikk et
terhvert kontakt med andre engelske i distriktet. I 
1967 ble hun medlem av Drammens Ladies Guild. 
Der har hun vært aktiv siden, hvorav 20 år som leder. 
  Det var et hardt slag for henne da faren døde i 
1966. Hun følte behov for trøst og søkte til Bragernes 
kirke. Hun ble kjent med dem som arbeidet på me
nighetskontoret og fikk god kontakt med menighet
en. I 1970 spurte diakon Hodne om hun kunne tenke 
seg å ta på seg ansvaret for arbeidsstuen i Eldresen
teret. Dette sa hun ja til og fra 1972 hadde hun i 15 år 
ansvaret for arbeidsstuen der.

En aktiv dame med mange interesser
Interessen for sang og musikk hadde hun tatt med 
seg til Norge. Hun var medlem av Fjell kantori, ledet 
av Ruth Ødegård, i flere år. Fra 1984 var hun en tid 
med i operakoret i Drammen. Tidlig på 90tallet 
begynte hun i Bragernes kantori og sang der til hun 
ga seg for et par år siden. Gjennom kantoriet ble hun 
kjent med enda flere med tilknytning til Bragernes 
kirke og menighet.
 Kaye er medlem av Den anglikanske kirke. I to 
perioder var hun medlem av menighetsrådet der. 
Siden 1967 har hun vært en drivkraft bak Christmas 
Carol service (engelsk julegudstjeneste), som har 

vært holdt i Strømsø eller Bragernes kirke før jul 
hvert år. 

Bragernes menighetsråd
Kaye Westeng ble valgt inn i Bragernes menighet
sråd i 1997. Forutsetningen for at hun som medlem 
av Den anglikanske kirke kunne det, var den 
såkalte Porvoo-avtalen. (En samarbeidsavtale mel
lom kirkene i Norden, Baltikum og de anglikanske 
kirkene i England, Skottland, Irland og Wales.) At 
hun ble valgt til leder fra første dag, kom som en 
overraskelse for Kaye. Hun syntes nok også at det var 
ganske skummelt å skulle gå rett inn som leder, men 
hun hadde vært aktiv i mange år i menigheten og 
kjente mange. Det var mye å sette seg inn i som leder, 
og den første tiden var en læretid. Roar Kreutzer var 
med i menighetsrådet da og kjente menigheten godt. 
Han var og har vært en solid støtte, særlig med å hol
de oversikt over økonomien. God økonomistyring er 
viktig, og det er jo menighetsrådet som har ansvaret 
for menighetens økonomi. Bragernes menighet er 
en stor menighet med et bredt spekter av aktiviteter, 
så det har vært mye å holde styr på. Kaye har deltatt 
regelmessig på de ukentlige stabsmøtene og har vært 
mye tilstede på menighetskontoret ellers også. Dette 
har gitt henne god oversikt. 
 De siste årene har vært krevende, da staben i 
Bragernes i lengre perioder ikke har vært fulltallig. 
Også i denne situasjonen har Kaye vært god å ha. 
Som det jamennesket hun er, har hun trådt til ekstra 
der hun har sett behov. 
 Kaye har vært leder i tre perioder, for tre forkjel
lige menighetsråd. Underveis har det vært utskift

Kaye Westeng takker for seg
Tekst og foto: Bent A. Møller
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Erik har vært en god støttespiller for Kaye.

Menighetens juletrefest
”Helligtrekongersdag” – Søndag 3. januar kl.12.15 
rett etter familieguds tjenesten i kirken.
Diverse program for små og store. Bevertning.
Gang rundt juletreet m.m.

Arr. Bragernes menighetsråd.

Christmas Carol Service  tirsdag 15. desember kl.19.00 i Bragernes kirke

med påfølgende kirkekaffe i menighetshuset.Det er 42 år siden Drammen Ladies Guild hadde sin første carol service i Betania 
kapell  Brakerøya. I alle år siden har vi vekslet mellom Strømsø og Bragernes kirker og i år skal vi være i Bragernes kirke. Vi er 
takknemlig for det gode samarbeid mellom Den norske kirke og Den Anglikansk kirke St. Edmunds church i Oslo.

Hvert år er det flere og flere nordmenn som syntes det er hyggelig å være med å synge kjente julesanger og høre på tekst
lesninger på engelsk. The Revd. Canon Janet Heil forretter og  kantor Andrew Smith, medlemmer av St. Edmunds church choir 
og sokneprest Kristin Fæhn deltar. Alle er velkommen til å være med. 

Arr. Drammen Ladies Guild
 

Menighetens julemarked
Lørdag 28. november kl.10.00–15.00 i Bragernes menighets hus. 
Stort utvalg av pent brukte ting. Håndarbeid. Godt utvalg av bøker. 
Salg av småkaker.
Tombola – loddsalg – Skopuss. Juleverksted. Kafeteria.
Jentekoraspiranter synger kl.11.30.
Jentekoret synger kl. 13.30 og guttekoret kl.14.30.

TREKNING kl.14.15. 

ing av medlemmer ved valgene hvert 2. eller 4. år. 
Kaye forteller at hun har satt stor pris på alle som 
har vært med. Hun har likt dette arbeidet som har 
vært lærerikt og har gitt henne mye. For oss som 
har samarbeidet med henne har det vært lett å se at 
hun har trivdes. Menighetsrådet og arbeidet der for 
Bragernes menighet har utvilsomt utgjort en viktig 
del av hennes liv disse 12 årene.

Glede og sorg
Alle som har møtt Kaye vet at hun er vennlig og posi
tiv, og det kan se ut som at hun alltid er glad. Men 
også Kaye har erfart at livet byr på opp og nedturer. 
Man må vel kjenne mørket for å kunne være virkelig 
glad. Kaye forteller at hun har bedt gjennom hele 
livet og at hun har erfart at bønn hjelper. Hun har 
bedt om å bli ledet – og hennes tro har vokst.

Det er en tid for alt...
I oktober 2009 ledet hun sitt siste møte i menighets
rådet. Hun kan se tilbake på mange små og store 

saker. Og noen saker har vært vanskelige. En stor ut
fordring for menighetsrådet har vært å sette grenser 
for hva det hellige rom (kirken) kan brukes til. 
 Blir det trist å slutte? Hun synes nok det blir litt 
trist, men hun skal ikke forlate menigheten. Hun vil 
helt sikkert fortsatt ha oppgaver å fylle. Ikke minst 
står diakonien hennes hjerte nær. Hun vil fortsatt 
være medlem av diakoniutvalget.
 Det er nok én som blir glad for å kunne se litt mer 
til henne. «Uten Eriks støtte kunne jeg ikke ha holdt 
på så lenge,» sier hun. For det har vært en krevende 
oppgave å lede Bragernes menighetsråd. Hun synes 
at 12 år som leder får holde. Det har vært moro, 
 interessant og lærerikt...



Kirkeposten vil, på vegne av svært mange, takke 
Kaye for alt hun har utrettet og gjort for Bragernes 
menighet. Medmennesket Kaye Westeng har gjort 
Bragernes til et bedre sted å være.

Bispedømmerådsvalget
Disse tre er valgt til medlemmer av Tunsberg bspedømmeråd og kirkemøtet ved direkte valg den 13. og 14.9:

Harald Askeland, 46 år, rektor på Diakonhjemmet, fra Torød menighet og Domprostiet  
Helene Bjerkestrand, 23 år, stud/almenlærer, fra Nedre Eiker og Eiker prosti  
Ingjerd S. Bratsberg, 42 år, lærer /helsefag, fra Sande menighet i Nord-Jarlsberg 
 
Ytterligere fire medlemmer skal velges av de nye menighetsrådene i november. En prest og en annen kirkelig 
ansatt skal velges av prestene og øvrige kirkelige ansatte.  
Det nye bispedømmerådet trer i funksjon 1. januar 2010 og vil bestå av:  
7 leke representanter, 1 representant for prestene, 1 for øvrige kirkelig ansatte og biskopen.
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Helgene 9.-11.oktober og 23.-25.oktober var Bragerneskon-
firmantene på konfirmantweekend i Uvdal. Begge helgene 
satte turbussen kurs mot Uvdal Resort med i overkant av 
30 flotte konfirmanter, 5 miniledere (fjorårskonfirmanter) 
og voksne (både stab og frivillige). Det ble to fantastiske og 
innholdsrike helger. Konfirmantgjengen på begge weekend-
ene imponerte med sin positivitet og sitt samarbeid. 
 Som overskrift over weekendene hadde vi satt «Skapt i 
Guds bilde», og i løpet av dagene i Uvdal fikk konfirmantene 
brukt hele seg og noen fikk også flyttet noen grenser. De to 
døgnene vi var sammen på hver av weekendene var pak-
ket med program, og det ble lite tid til å kjede seg. Vi hadde 
måltider sammen, hadde leker og konkurranser på kveld-
stid og hver kveld avsluttet vi med korssamling, der vi sang 
sammen, leste bibeltekster og ba. Mange benyttet nettene til 
å sove i hyttene vi lånte, mens andre hadde det mer travelt 
med å lure seg forbi lederhytta og inn på henholdsvis jente- 
eller guttehyttene... 
 Mye av lørdagen hadde vi et opplegg kalt «Kreativ 
 Mestring», der man i grupper løste forskjellige oppgaver, 
både av fysisk og tankemessig karakter. Alle gruppene hadde 
også gode samtaler om tro og Guds eksistens, sammen med flere av oss voksne. Det ble også mange andre 
gode samtaler underveis i løpet av dagene i Uvdal. 
 Søndagen avsluttet vi med «Tillitsfallet», der alle som ønsket det fikk oppleve å falle ned fra en 1,5 meter 
høyt platå ned i hendene på resten av gruppen. Før bussen vendte hjemover til Drammen feiret vi nattverds-
gudstjeneste i Uvdal kirke. Det kom mye positive tilbakemeldinger fra konfirmantene, og vi som var med som 
ledere er godt fornøyd med weekendene og det utrolig bra konfirmantkullet.

Per Erik K. Brodal, konfirmantprest

Minileder og fjorårskonfirmant Lotte Ludvigsen stilte 
fire av konfirmantene noen spørsmål om weekenden. 
Alle spørsmålene ble ikke stilt til alle.

Her er spørsmålene:
1. Hva liker du ved denne 
weekenden, og hva synes du 
om den?
2. Hva er det som er litt 
negativt?
3. Hvordan er lederne? Både 
de voksne lederne og mini-
lederne.
4. Hvordan var lekene? Posi-
tive og negative ting.
5. Hva synes du om hyttene og 
romfordelinga?
6. Føler du at du har lært noe, 
eller fått noe ut av denne weekenden?
7. Var det noe mer, eller annerledes du kunne  ønsket 
dere hadde gjort?

Her er svarene fra fire av konfirmantene:

Marcus Christoffer
1. Jeg liker å være i hytta til minilederne, fordi der er 
det varmest, og det er morsommere å være inne hos 
dem istedenfor i hytta vår eller ute i kulda. Dette er 
lørdags kveld, og til nå er det bra.

2. Det var veldig mye snakk om Gud. Jeg vet det 
egentlig er meninga, men det ble bare så mye noen 
ganger. Ellers var alt moro! Men jeg synes vi kunne 

hatt litt lengre fri mellom ak-
tivitetene, fordi det var deilig å 
være inne etter aktivitetene ute, 
siden det var så kaldt osv.
3. Voksne: De var akkurat passe. 
Ikke for strenge, hvertfall. Mini-
lederne: Snille. Jeg synes det 
var veldig kult at de var med. Det 
hadde ikke blitt like morsomt 
uten dem, synes jeg.
4. Positive ting: Jeg synes de 
fleste lekene var morsomme. 
Selvfølgelig var det noen som 
var morsommere enn andre, 
men jeg likte best det mine-

feltet. Der vi skulle finne veien over alle rutene, uten 
å gå på miner. Hvis vi gjorde det, måtte vi løpe til en 
vegg, og tilbake igjen. Jeg ble hvertfall varm.
Negative ting: Det var ganske kaldt denne helga, så 
det var litt dumt at nesten alle oppgavene var ute, 
men jeg ble jo varm når jeg var i aktivitet da. Jeg ble 
veldig støl av alle oppgavene.
5. Hyttene vi sov på var greie. Det var bare meg og to 
andre i den hytta jeg sov på, så vi hadde ganske stor 
plass i forhold til den andre guttehytta som det sov 
seks eller sju stykker på. Det hadde ikke gjort noe 

Konfirmantene venter på instruksjoner.
Foto: Leif Hagen

Samarbeid om å frakte ballen frem til bøtta, uten 
å miste den i bakken. Foto: Per Erik K. Brodal

Tur, tro og tillit
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om vi hadde fått en sånn hytte 
som lederne hadde. He he!

Julie Marlene
1. Jeg likte veldig at mini-
lederne var med. Så likte jeg 
også lekene. Jeg synes også 
den samlingen på kvelden 
med lysene var koselig.
2. Det eneste negative som 
jeg synes, er at jeg var syk. Så 
jeg følte meg egentlig ganske 
dårlig under oppgavene.
3. Voksne: Jeg synes de vok-
sne var greie og forståelses-
fulle. Det var veldig gøy å ha snøballkrig med en som 
heter Leif.
Minilederne: Jeg synes de er/var kule, men jeg synes 
faktisk at minilederne var strengere enn de voksne. 
Hvertfall mot meg. Den første natta hørte jeg at de 
var lenge oppe fordi de «busta» andre fra klassen 
min. Ha ha!
4. Positive ting: Jeg synes lekene var helt greie, 
egentlig. Spesielt de på lørdag. Jeg tror jeg likte den 

byggekloss-leken. Der man var 
to og to, så skulle man sitte rygg 
mot rygg, og den ene skulle ha 
et ark med en tegning av en 
figur som var laget av sånne 
lafteklosser. Han/hun skulle 
forklare hvordan den så ut, 
hvor mange klosser man skulle 
bruke, og hvilke type klosser 
(hvor mange hakk osv.). Den 
andre skulle bygge. Jeg bygde, 
og det var ikke så lett, men det 
var gøy.
Negative ting: Det var at noen 

av oppgavene/lekene var litt vanskelig, men jeg 
synes heller ikke at de skulle være lettere. Den 
balansestokken som alle på gruppa skulle stå på, så 
skulle vi bytte plasser etter navn osv, var det alt for 
liten plass. Det var tre stykker som ikke fikk plass på 
den. Så den burde vært større.
5. Hyttene var OK, men det var så små sengeplasser, 
og det var veldig trangt inni hytta vår. Jeg hadde lyst 
til å sove hos minilederne, men det fikk jeg ikke lov 
til. Jeg likte ikke romfordelinga. Jeg synes det hadde 
vært bedre dersom lederne hadde delt inn hvem som 
skulle sove hvor, sånn at ikke noen ble utelatt. 
6. - Ja, jeg har fått vite mer om Gud og Jesus, og 
hvor mye vi betyr for Gud.
- At man ikke må være døpt for å gifte seg.
- Jeg likte at vi samarbeidet mye, fordi da følte jeg at 
jeg ble mer kjent med de andre. Spesielt med ei som 
heter Cathinka.
- At spiritisme er farlig (ikke det at jeg prøvde).
7. Nei, fordi jeg er syk, og da orker jeg ikke like mye. 
Men jeg hadde sikkert fått mer ut av denne weeken-
den hvis jeg ikke hadde vært syk.

Emil og Magnus
Svarene til begge er satt sam-
men, fordi de var i samme rom, 
og svarte nesten akkurat det 
samme.
1. Vi synes at lekene er mor-
somst. Fordi det var noe annet 
enn det vi pleier å gjøre til 
daglig.
2. Det var vel egentlig ikke noe 
vi synes var så negativt. Ikke 
som vi kommer på i hvertfall.
3. Voksne: De var veldig hyg-
gelige, og de var veldig flinke 
til å lytte. Men de kunne gjerne 

vært litt mer oppmerksomme om kvelden, da alle de 
andre i klassen løp til hverandre. De vekte oss når de 
løp fram og tilbake.
Minilederne: De var flinke, men det satt litt mye inni 
hytta si. De kunne vært litt mer ute med oss, og vært 
litt mer «sosiale».
4. De var bra og morsomme. Det var veldig gøy med 
lagarbeid, og at alle sammen var sammen, og jobbet 
sammen. Kunne 
ønske at det 
skjedde mer av 
det i hverdagen, 
fordi det er 
egentlig veldig 
gøy.
5. Bra, fordi 
det var bare 
oss to, og en 
til. Fordi alle de 
andre ville være 
på rom med 
hverandre, så da 
fikk vi tre alene. 
Digg!
6. Vi føler at vi har lært hvordan det er å utføre et 
ordentlig «teamwork» med andre fra klassen. Denne 
weekenden har også gjort at det har blitt lettere å 
lære noe om Gud, og kanskje tenke mer på hvordan 
andre har det, og ikke bare tenke på de nærmeste 
i familien, men alle. Så er det også deilig å være et 
annet sted enn hjemme.
7. Ja, fordi noen ganger fikk vi ikke gjort ferdig alle 
lekene. Det ble 
mer stressende 
igjennom 
noen av dem. 
Leggetiden var 
egentlig helt 
grei. Vi sovnet 
nesten med en 
gang, fordi vi var 
så trøtte etter 
alle aktivitetene 
vi hadde vært 
med på.

Gå i tillit. Tør alle å stole på førstemann når de 
ledes i blinde? Foto: Per Erik K. Brodal

Tillitsfallet. 
Foto: Hans Elias Karlsen Elmung

Avsluttende gudstjeneste i Uvdal kirke 
Foto: Per Erik K. Brodal

Korssamling. 
Foto: Leif Hagen
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Der hvor ikke annet er oppgitt, finner arrangementene sted i Bragernes kirke. 

Lørdag 28. november. Kl. 10.00 – 15.00. Julemarked i Bragernes menighets hus. Juletorg med alt som hører advent og jul til.

Søndag 29. november
Kl. 10.40. Orgelmusikk: J. S. Bach: Orgelkoraler over Nun komm, der Heiden Heiliand. Anders E. Dahl, kororgel.
Kl. 11.00. Folkefrelsar til oss kom! Kantatehøymesse 1. søndag i advent. J. S. Bach: Nun komm der Heiden Heiland, kantate nr. 61. Sokneprest 
 Kristin Fæhn, Bragernes Kirkes Solistensemble, orkester og solister. Kantor Jørn  Fevang, dir. og kantor Anders E. Dahl, orgel, Fri entré.
Kl. 19.00. Adventfestivalens åpningskonsert. Åpning ved prost Øystein  Magelssen. Bragernes kirkes gutte kor, jentekor, ungdomskor, kantori. 
Dir.  Beate Strømme Fevang og Jørn Fevang. Anders E. Dahl, orgel. Hovedverker i år: Kjell Mørk Karlsen: Gaudete og Magnificat av Johan Varen 
Ugland. Bestillings verk til kor orgelinnvielsen i år. Egil Hovland: Dette er dagen! Bestillingsverk til kongesigningen i 1991. Bill. kr. 180,, ved inng., 
på menighetskontoret og i Drammens Teater. Barn under 12 fri entré. 

Tirsdag 1. desember. Kl. 19.00. Kirkens Bymisjon: Gratiskonsert i forbindelse med verdens internasjonale HIVAidsdag. Fri entré.

Onsdag 2. desember. Kl. 19.00. Konsert. Megabandet med gjester. Bill. kr. 120/100, ved inng. 
Kl. 21.00. St. Laurentius katolske kirke. Gregoriansk completorium (Kveldsbønn). Medlemmer av 
Bragernes Kantori. 

Torsdag 3. desember
Kl. 18.30. Adventsgudstjeneste Drammen Rotary. Åpen for alle. Prost Øystein Magelssen, Bragernes kirkes 
jentekor, dir. Beate Strømme Fevang. Jørn Fevang, orgel. Fri entré.
Kl. 19.00. Fjell kirke. Prosjektkorets julekonsert. Band, solister. Fri entré. 

Fredag 4. desember
Kl. 19.00. Adventskonsert med Drammen Konsertorkester. Bill. kr. 150,/100 ved inng. 
Kl. 21.00. Konnerud kirke. SKRUKKonsert. Dir. Per Oddvar Hildre. Bill. voksne: kr. 300,, barn/student kr. 150,, familie kr. 500,. Bill. på 
Konnerud kirkes kontor fra mandag  fredag kl. 10.00 – 14.00 og ved inng. Gratis buss (også retur) fra Drammen bussterminal platform C kl. 20.30. 
Dørene åpnes kl. 20.30. 

Søndag 6. desember
Kl. 11.00. Noen må våke! En høymesse hvor våre medmennesker står i sentrum. Ved konfirmantene, kapellan Per Erik Brodal og 
kantor Jørn Fevang. 
Kl. 18.00. Drammens Byorkesters Julekonsert. J. S. Brahms, symfoni nr. 2 og kjent julemusikk. Bill. kr. 230, ved inng. 
Kl. 19.00. Skoger kirke. Julekonsert med «Chorisma», dir. Victor Riakhin. Solist Sverre Moe. Galina  Trintsoukova, klaver/orgel. Bill. kr. 100, 
ved inng.

Mandag 7. desember. Kl. 19.00. Konsert. Drammens Mannskor. Galina Trintsoukova, orgel. Bill. kr. 100, ved inng.

Tirsdag 8. desember. Kl. 18.00. Julekonsert med Rein Alexander og Elisabeth Andreassen. Opplev Rein Alexander sammen med Bettan. 
Bill. kr. 325, ekskl. avgift via Billettservice og på Posten. 

Onsdag 9. desember. Kl. 21.00. St. Laurentius katolske kirke. Gregoriansk completorium (kveldsbønn). Medlemmer av Bragernes Kantori.

Torsdag 10. desember. Kl. 19.00. Union scene. Konsert. Angels in Harlem. Bill. kr. 295, på 
www.unionscene.no eller i Union Kafé. Dørene åpnes kl. 18.00.

Fra konsert med Megabandet i 2006 
Foto: Bent A. Møller
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Fredag 11. desember 
Kl. 18.00. Landfalløya kapell. Julekonsert for hele familien med Oddrun Hyttedalen, Pleddrik og Saved. Bill. ved inng. kr. 75,. 
Kl. 19.00. Konsert Ole Edvard Antonsen og Sølvguttene. Bill. kr. 310, eks. avgift på Billettservice og ved inng. 

Lørdag 12. desember 
Kl.14.00 og 16.00. Landfalløya kapell. Julekonsert for hele familien med Oddrun Hyttedalen, Pleddrik og Saved. Bill. ved inng. kr. 75,.
Kl. 18.30. Julekonsert med Ole Paus med band. Sven Ohrvik, Ottar Nesje og Sveinung  Hovensjø. Bill. kr. 275, eks. avg. via Billettservice. 

Søndag 13. desember
Kl. 11.00. Familiegudstjeneste på Luciadagen. Gruppe fra Jentekoret og solist Lindita Ottarsson. Sokneprest Kristin Fæhn og kantorene 
Beate Strømme Fevang og Jørn Fevang. 
Kl. 17.00. Lysmesse for hele familien. Jenteaspirantkoret og gutteaspirantkoret. Sokneprest Kristin Fæhn og kantorene Beate Strømme Fevang 
og Jørn Fevang. Fri entré. 
Kl. 19.00. Konsert med Drammen Damekor. Dirigent Eva Landro, med gjester. Fri entré. 

Mandag 14. desember
Kl. 19.00. St. Halvards Julekonsert. Med elever fra 1. kl. musikk, dans, drama, 2. og 3. kl. musikk sammen med lærere. Bill. kr. 150, ved inng. 
Barn under 12 år fri entré. 
Kl. 19.00. Fjell kirke. Konsert med vokalgruppen DoremiX. Bill. kr. 150, (Barn/unge under 18 år fri entré) 

Tirsdag 15. desember. Kl. 19.00. Christmas Carol service. (engelsk julegudstjeneste) The Revd. Canon Heil og organist Andrew Smith. 
Fri entré. 

Onsdag 16. desember. Kl. 21.00. St. Laurentius katolske kirke. Gregoriansk completorium (kveldsbønn). Medlemmer av Bragernes Kantori.

Fredag 18. desember. Kl. 21.30. Stille Natt! Hellige Natt! Anita Skorgan, Mariann Aas Hansen, 
Rune Larsen og Torstein Sødal. Musikere: JonWilly Rydningen, Olav Torget og OleKristen Zweidorff. Bill. kr. 310, eks avgift, via Billettservice, 
Posten, 7Eleven og Narvesen. Usolgte bill. ved inng. 

Lørdag 19. desember. Kl. 12.00. Studentkonsert mot jul! Frida Fredrikke Waaler Wærvågen, cello,  Andreas 
Harket, sang, Ole Andreas Fevang, orgel. Fri entré. Innsamling til Bragernes menighets barne og ungdomsarbeid. 

Søndag 20. desember
Kl. 11.00. Høymesse 4. søndag i advent. Kapellan Per Erik Brodal og kantor Anders E. Dahl. Medlemmer av 
Bragernes kantori. 
Kl. 19.00. Det hev ei rose sprunge. Runi Wold Kristiansen, harpe og Kantrine Gilje Kolbjørnsen, fløyte. 
Bill. kr. 150, ved inng. 
Kl. 19.00. Skoger kirke. Vi synger julen inn. Skoger og Vestbygda korps/band og «Chorisma». Dir. Victor Rhiakin 
og sokneprest Bjørn Vidar Lie. Fri èntre.

Mandag 21. desember. Kl. 21.00. Med jul i våre hjerter. Herrer med Høy C synger rett før jul! Cecilie Schilling,  sopran, Cecilie Rønning, sopran, 
Jan Kristian Hverven, baryton, Knut Harald Sommerfeldt, fiolin og Ole Bolås, klaver. Bill. kr. 200, ved inng. 

Tirsdag 22. desember. Kl. 19.00. From Noora with love. Noora Noor med musikalske venner! 
Amerikanske juletradisjoner, worldmusic og gospel. Bill. kr. 275, eks. avgift via Billettservice og ved. inng. 

Onsdag 23. desember. Kl. 23.00. Midnattskonsert på lille julaften hvor julen synges inn! Bragernes kirkes solistensemble. Jorun Hermansen, 
Anne Kulberg, Ruth Ødegård, Beate Strømme Fevang, Vidar Hellkaas, Einar Skalstad, Gunnar Nicolaisen. Dir. Jørn Fevang. Anders E. Dahl, orgel. 
Bill kr. 200, ved inng. 
Kl. 23.00. Fjell kirke. Lillejulaften i Fjell kirke. Andreas Harket, Galina Trintsoukova og Ivar Flaten. Fri entré.

Adventsfestivalens små nisjer 
Onsdager kl. 8.15. Morgenbønn. 
Tirsdager kl. 12.00. tirsdagskvarteret. Salmer, lesning og orgelmusikk av J. S. Bach. 
Tirsdag 15. desember kl. 11.00. Barnehagegudstjeneste. 
Onsdag 16. desember kl. 11.00. Landfalløya kapell Barnehageguds tjeneste. 
Mandag 21. desember kl. 18.00. Adventsgudstjeneste for Børresen skole. 
Tirsdag 22. desember kl. 9.00. Adventsgudstjeneste for Bragernes skole. 

Foto: Bent A. Møller

Konsert i Landfalløya kapell
Julekonsert for hele familen med  Oddrun M. 
 Hyttedalen, Pleddrik og Saved.

Fredag 11. desember kl. 18.00.
Lørdag 12. desember kl. 14.00 og kl.16.00.

Billetter ved inngangen kr. 75,-.
11
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Mandag 31. august startet 20 diakoner fra  Tunsberg 
bispedømme, etter en velsmakende frokost i 

menighets huset og guds tjeneste i Bragernes kirke, på sin 
lenge planlagte pilegrimsvandring fra Bragernes kirke. 
Med i følget var også biskop Laila.
 På en regntung dag fulgte pilegrimene en av 
pilegrims ledene fra Bragernes kirke til Lier – via 
 Løkkebergparken – Bragernes skole – Løkkebergveien 
– til Parkveien i Lier – videre til Stoppenveien og første 
stopp i Hassel bakken. Der ble pilegrimene mottatt i en 
nyoppført pilegrimshytte, på en fredelig plett, midt i et 
boligfelt i Hasselbakken. Der fikk de en varm velkomst 
i øsende regnvær. Nystekte sveler fra takken og drikke 
smakte godt før pilegrimene vandret videre mot 
 Frogner kirke. Der ble det andakt før turen gikk videre 
til Huseby gård i Nedre Lier. Her ble det levende fortalt 
mye lokalhistorie, blant annet om St. Hallvard som 
bodde der med sine foreldre. Kirkebussen fra Åssiden 
fulgte med pilegrimene og ble benyttet på enkelte strek
ninger på vandringen mot Hamar i løpet av tre dager.

Pilegrim og pilegrimsvandring
Ordet Pilegrim betyr «fremmed», og handler dermed 
om en som ikke er hjemme, ikke der han er akkurat nå. 
“Den som vil meining få i livet, og søkje svar - lyt vegen 
attende gå til det som var.” (Dikt av Knut Hauge)
 Gjennom historien går stiene. De bandt mennesker 
og boplasser sammen, og langs dem ble samfunn og 
historien skapt. Pilegrimsveien fulgte allemannsveiene. 
De slynget seg fra gård til gård og gikk  innom gudshus 
og andre møteplasser. I turguider for  pilegrimsvandring 
knyttes forbindelse mellom stiene og historien. Flere 
i vår menighet har reist utenlands for å følge pile
grimsvandring blant annet til Santiago – en spesiell 
 opplevelse. Men vi kan også velge leder i vårt eget land, 
som for eksempel strekningen Slotts fjellet i Tønsberg 
til Asker kirke og videre Askerleden fram til den møter 

pilegrimsleden Oslo – Nidaros ved Haslum kirke. 
Grunnen til å ta bena fatt kan være mange, men uansett 
utgangspunkt og bakgrunn, blir vand ringen hva du 
gjør den til. Og hva den gjør med deg. I vår kristne 
tradisjon har pilegrimsmotivet alltid stått sentralt i 
Bibelen. Israelsfolket på vandring gjennom ørkenen var 
et  pilegrimsfolk, både fysisk og åndelig. Pilegrimens mål 
er ikke nødvendigvis et sted. Vandringen kan også være 
en søken etter svaret på de livets gåter som vandrings
mannen bærer i seg.
 I 1997, det norske pilegrimsåret, kom forskjellige 
aspekter ved det å være pilegrim fram. Flere snakket om 
et «oppbruddets år», hvor bindingen til det materielle 
ble utfordret. Vandringen skulle på den måten bli en 
ny kurs, en ny livsholdning, med nye prioriteringer og 
verdier for den enkelte og for samfunnet.

Tekst: Bjørg Evensen. Foto: Ivar Grønn

Kilder: Det går så god en vei, Flateby/Petersen. 
Dit stjernene viste veien, LarsErik Espeland.

Besiktigelse av den nyoppførte pilegrims hytta i Lier

Diakoner fra Tunsberg bispedømme på pilegrimsvandring

Pilegrimsvandring fra Bragernes kirke til Hamar
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16.08.2009  MALIN GULHAUGEN HANSEN
16.08.2009  MAGNUS AAKERLI KJØK
16.08.2009  CAROLINE EVJU
16.08.2009  KASPER LANGLI ORBY
23.08.2009  MILLE NORBAKK
23.08.2009  ROLF ALEXANDER WESTBY
30.08.2009  LILY VICTORIA STANG
30.08.2009  BENEDIKTE BORGEN
06.09.2009  BENEDICTE NIHARIKA THEISTE
06.09.2009   EILIN FEDOROVA 

LILLEØDEGÅRD
13.09.2009 MARCUS ALEXANDER GRODOMIRSKI
13.09.2009 LINNEA LISLOTT
13.09.2009 CELINE THORKILDSEN MAUDAL
13.09.2009 ALEXANDER HOVLAND
20.09.2009 INGVILD MORK HAUGE
20.09.2009 SONDRE FOSSGÅRD BERG
20.09.2009 CHRISTOFFER TEIGEN HELGANGER
20.09.2009 TOBIAS ØKSNES NESTHORNE
27.09.2009 ISAK BERGLI
27.09.2009 NICOLINE ANGELINA REFFSGAARD OLSEN
04.10.2009 NORA BRODAL
04.10.2009 SONDRE ARNESEN
11.10.2009 WILLIAM WARLOFF CRONBLAD
11.10.2009 MARIE BUXRUD-HENNINGSEN
11.10.2009 SEBASTIAN ALEKSANDER  ABRAHAMSEN AAS
18.10.2009 ROAR MENES TRÆTNES

VIGDE

Bragernes kirkes Jente,- og Ungdomskor med solister spilte i april 
inn en ny CD. Verket har ele menter fra middelalder, folkemusikk 
samt et mer moderne klanguttrykk.

CD’en kommer i salg i desember!

En musikalsk fortelling om Sankt 
Hallvard.
Tekst: Eyvind Skeie. 
Musikk: Odd Johan Overøye. 
Forteller: Nils Ole Oftebro. 
Bragernes kirkes jentekor og 
ungdomskor, dirigent Beate Strømme 
Fevang.
Solister: Bård Bratlie, Charlotte Fongen, 
Yngve Søberg, Magne Fremmerlid, 
Marianne Willumsen og Kari Reinemo.
Instrumentalister: Fløyte, Randi 
Krogvold Lundquist. Fiolin, Andreas 
Bjørkås. Perkusjon,  Kenneth Ekornes. 
Orgel, Anders Eidsten Dahl. 

Fortellingen om Sankt Hallvard sier noe om hvordan den kristne moral har 
 begynt å sive inn i det norrøne middelaldersamfunnet. Vi befinner oss i 
Drammens distriktet og Lier i året 1043, altså tretten år etter at Olav falt 
på Stiklestad og ble erklært for hellig. Det den unge gutten Hallvard gjør, 
 innvarsler noe nytt: Han forsvarer en forsvarsløs trellkvinne. Fra hans fortel
ling utgår den en kraftig moralsk impuls til alle: Gjøre som gutten Hallvard 
og våge å ta stilling i de øyeblikk og valgsituasjoner når viktige verdier står 
på spill. På denne måten blir Sankt Hallvard ikke bare en fjern skikkelse fra 
middelalderen, men en  person som utfordrer oss i dag.

Foto: Ivar Nygård

15.08.2009  KAMILLA MARIE RØED OG  
ARNE ALF-EGIL  TYCHESEN, 
LANDFALLØYA KAPELL

15.08.2009  NINA SAND OLSEN OG  
REIDAR  KRISTOFFER 
KVENNEJORDE

15.08.2009  PIA IRENE BØRRETZEN ANDERSEN 
OG   ESPEN ROSENVINGE

21.08.2009 ANNIKEN DAHL OG PAUL ANDRE   
  HØSTMÆLINGEN LEFRANC
22.08.2009 KATRINE G. THORESEN OG PETTER LUND  
 HANSEN
29.08.2009 ANNE SOPHIE SCHULTHEISS OG ARE    
 CHRISTOFFERSEN
05.09.2009 LIV BØSTRAND OG RONNY HANSSEN
19.09.2009 INGRID KRISTOFFERSEN OG LEIF  MARTIN  
  FREYER
10.10.2009 AINA HENNINEN OG JAN FRODE  PETTERSEN
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Blant de mange immigranter i Drammen er også en stor andel kristne. Noen av disse begynner 
å finne sin plass i allerede etablerte menigheter i byen vår, mens andre ønsker å videreføre sine 
egne tradisjoner og fellesskap på sitt nye hjemsted. Styret i Landfalløya kapell har med pros
tens og fellesrådets anbefaling besluttet å leie ut kapellet til The Redeemed Christian Church 
of God, et stort og veletablert nigeriansk kirkesamfunn av pinsevenner – som allerede lenge har 
hatt forsamlinger i hele Norden. De har en stor menighet i Oslo og en drøm om å starte opp i 
Drammen. Nå starter de med gudstjenester på engelsk i Landfalløya kapell, først og fremst for å 
samle afrikanere som har røtter i dette kirkesamfunnet fra sitt hjemland.
 Den første gudstjenesten var 11. oktober. De skal holde gudstjenester hver søndag kl. 11.00, 
bortsett fra den søndagen i mnd. da det som vanlig i kapellet holdes gudstjeneste etter vår 
 norske kirkes orden. Da flyttes deres engelske gudstjeneste til kl. 14.00. Dette er en prøve
ordning som skal evalueres etter noen mnd.

  Vi ønsker de nigerianske kristne velkommen til Landfalløya kapell, og håper at deres gudstjenester der vil bidra til godt økumenisk fellesskap og 
samarbeid i tiden som kommer.
               Dag Kaspersen, Sokneprest i Åssiden Kirke

Foto: Bjørg Evensen

Landfalløya kapell utleid til nigerianske kristne

Søndag 31. januar, Såmannssøndagen/Bibeldagen 
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn og kantor Beate Strømme Fevang.

Søndag 7. februar, Kristi forklarelsesdag
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Prost  Øystein 
Magelssen og kantor Jørn Fevang. Gruppe fra Bragernes 
kantori.

Søndag 14. februar, Fastelavnssøndag
Kl. 11.00. Familiegudstjeneste. Dåp. Syngespill med 
jenteaspirantkoret. Kapellan Per Erik Brodal og kantorene 
Jørn og Beate Strømme Fevang. 6åringer inviteres.

Landfalløya kapell kl. 11.00. Prost Øystein  Magelssen.

Onsdag 17. februar, Askeonsdag
Kl. 20.00. Kveldsmesse og skriftemål. Nattverd. Bragernes 
kantori. Sokneprest Kristin Fæhn og kapellan Per Erik 
Brodal. Kantorene Anders E. Dahl og Jørn Fevang.

Søndag 21. februar, 1. s. i faste
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik 
Brodal og kantor Beate Strømme Fevang.

Kl. 20.00. Kveldsmesse.

Søndag 28. februar, 2. s. i faste
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest 
Kristin Fæhn og kantor Anders E. Dahl. Frimurere og 
frimurerkoret deltar. Kirkekaffe i frimurerlosjen

Fredag 5. mars, Kvinnenes intern. bønnedag 
Kl. 19.00 i Landfalløya kapell.

Søndag 7. mars, 3.s. i faste  
Kl.10.15. Skriftemål i kapellet.
Kl.11.00. Høymesse. Dåp og nattverd.

Søndag 14. mars, 4. s. i faste 
Kl. 17.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Musikk i anledning 
Halvorsens musikkfestival. Markering av åpningen av 
misjonsbasaren.

Søndag 21. mars, Maria Budskapsdag
Kl. 11.00. Familiemesse. Dåp og nattverd. 

Landfalløya kapell kl.11. Høymesse.

Søndag 28. mars, Palmesøndag
Kl. 11.00. Økumenisk gudstjeneste. 

Landfalløya kapell har høy verneverdi. Kultur-
historisk sett er kapellet interessant. Virksomheten 
i Landfalløya kapell har en lang tradisjon. Den har 
pågått uavbrutt i over 130 år. Kapellet har røtter helt 
tilbake til Hans Nilsen Hauge og hans virke, og er 
en kultur perle med sin interessante historie og sitt 
spesielle interiør. Ved 100-års jubileet i 1978 fikk 
kapellet hjelp av Riksantikvaren til å finne frem til de 
originale fargene fra kapellets første år. I dag brukes 
kapellet til blant annet kristen møtevirksomhet, 
guds tjenester, vielser og intimkonserter. Kapellet er 
vel egnet for denne type virksomhet med sin intime 
og hyggelige atmosfære.

Landfalløya kapell Anno 1878 Landfalløya kapell er i dag en stiftelse. I styret  sitter 
representanter fra både Bragernes og Åssiden 
menigheter. Disse legger ned et betydelig arbeid for 
å holde kapellet vedlike og sørge for kontinuitet og 
fortsatt virksomhet. Men det er behov for flere inter-
esserte venner av kapellet som kan hjelpe til med 
de mange tjenester som er nødvendig for å bevare 
denne unike bygningen også for kommende genera-
sjoner.

Ønsker du å hjelpe oss i dette viktige arbeidet, kan du 
ta kontakt med styre formann Thor Gunnar  Pettersen, 
tlf. 32 84 66 40.

Bj.E.
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Gudstjenester forts.



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

Kl. 19.00. Adventfestivalens åpningskonsert.

Onsdag 2. desember i St. Laurentius katolske kirke
Kl. 21.00. Completorium. Medlemmer av Bragernes 
kantori. 

Torsdag 3. desember 
Kl. 18.00. Adventgudstjeneste Drammen Rotary. Prost 
Øystein Magelssen. Bragernes kirkes jente kor. Kantorene 
Beate Strømme Fevang og Jørn Fevang. Åpen for alle. 

Søndag 6. desember, 2. søndag i advent
Kl.11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik 
Brodal og konfirmantene. Kantor Jørn Fevang.

Onsdag 9. desember i St. Laurentius katolske kirke  
kl. 21.00. Completorium. Medlemmer av Bragernes kantori. 

Søndag 13. desember, 3. søndag i advent
Kl.11.00. Familiegudstjeneste på Luciadagen. Dåp. 
Sokneprest Kristin Fæhn og kantorene  Beate Strømme 
Fevang og Jørn Fevang. Gruppe fra Jentekoret og solist 
Lindita Ottarsson

Kl.17.00. Lysmesse for hele familien. Jenteaspirantkoret og 
Gutteaspirantkoret. Kantorene Beate Strømme Fevang og 
Jørn Fevang. Sokneprest Kristin Fæhn

Onsdag 16. desember i St. Laurentius katolske kirke  
Kl. 21.00. Completorium. Medlemmer av Bragernes 
kantori.

Søndag 20. desember, 4. søndag i advent 
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik 
Brodal og kantor Anders E. Dahl. Medl. av Bragernes 
kantori.

Torsdag 24. desember, Julaften
Kl. 13.45. Julaftensgudstjeneste. Jenteaspirantkoret. 
Messingblåsere. Sokneprest Kristin Fæhn.
Kl. 15.00. Julaftensgudstjeneste. Guttekoret og Guttekorets 
aspiranter. Sverre Moe, solist. Messingblåsere. Kapellan Per 
Erik Brodal
Kl. 16.15. Julaftensgudstjeneste. Jentekoret og 
Ungdomskoret. Sverre Moe, solist. Messingblåsere. 
Prost Øystein Magelssen

Kl. 14.00. Julaftensgudstjeneste i Landfalløya  kapell. 
Prost Øystein Magelssen

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

Lørdag 26. desember, 2. juledag
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Prost  Øystein 
Magelssen og kantor Anders E. Dahl.

Søndag 27. desember, Søndag etter jul
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp. Kapellan Per Erik  Brodal og 
kantor Anders E. Dahl.

Torsdag 31. desember, Nyttårsaften
Kl. 23.15. Midnattsgudstjeneste. Sokneprest Kristin Fæhn 
og kantor Anders E. Dahl.

Fredag 1. januar, Jesu navnedag
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn og kantor Jørn Fevang.

Søndag 3. januar, Helligtrekongersdag
Kl. 11.00. Familiegudstjeneste. Dåp. Kapellan Per Erik 
Brodal og kantor Beate Strømme Fevang.

Juletrefest i menighetshuset rett etter gudstjenesten 
(kl.12.15).

Landfalløya kapell kl.11.00. Sokneprest Kristin Fæhn.

Søndag 10. januar, 1.s.e. Kristi åpenbaringsdag
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik 
Brodal og kantor Jørn Fevang. 

Søndag 17. januar, 2.s.e. Kristi åpenbaringsdag
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn og kantor Anders E. Dahl.

Kl. 19.00: Kveldsmesse i St. Laurentius. Øk. bønne uke. 
Prost Øystein Magelssen og pater Janusz Fura. Kantor 
Anders E. Dahl.

Søndag 24. januar, Vingårdssøndagen
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik 
Brodal og kantor Anders E. Dahl. Gruppe fra Bragernes 
kantori.
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Husk søndagskolen hver søndag kl. 11, 
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i skolens ferier.
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