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Bragernes Menighetsblad

Gud riv oss ut av
tidens jag, så vi på
denne helligdag
for deg kan være
stille.
Og gjør oss åpne så
ditt ord kan feste
røtter i vår jord
og ikke gå til spille.
Tekst: Svein Ellingsen,
Norsk salmebok nr. 578
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Menighetsstaben

Velkommen til gudstjenester og konserter i
Bragernes kirke.
Tidebønner i Bragernes
kirke
Tirsdagskvarter
Hver tirsdag kl. 12.00 – 12.15 er det
middagsbønn i kirken.

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

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!

Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010
Kapellan per erik brodal
Tlf. arbeid 32 21 82 40

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

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

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

Menighetspedagog
Eva Brekke Voss
voss@drammen.kirken.no
Tlf. arbeid: 32 21 82 48
Mobil: 91 18 27 98

Fattige i møte med ekstremvær

Tirsdag 23. mars går konfirmanter, unge og
voksne fra Bragernes menighet med bøsse.
Vi begynner kl. 17.00 fra menighetshuset.
Kirkens Nødhjelps fasteaksjon 2010 setter
søkelyset på fattige mennesker i møte med
flom, tørke og ekstremvær.
Mens vi i den rike delen av verden kan forebygge og forsikre
oss mot naturens ødeleggelser, står mennesker i fattige land i
fare for å miste alt når katastrofen rammer. Derfor går penger
fra årets fasteaksjon blant annet til å gjøre fattige og sårbare
bedre rustet til å møte mer ekstremt vær, som for eksempel
flom og tørke. I flomutsatte områder i Vietnam innebærer dette
blant a
 nnet at familier kan få støtte til å bygge flomsikre hus.

Det vil bli til stor oppmuntring for konfirmantene om
flere voksne fra menigheten er med på denne dør til
dør innsamlingen. Si gjerne fra til Chris Pender om du
har anledning til å bli med, enten ved sms til tlf. 47 30
52 80 eller e-post: pender@drammen.kirken.no

Kirkepostens lesere ønskes en riktig god påske!
DEN NORSKE KIRKE
Bragernes menighet

Kirketjener
ODDVAR TOMTA
Tlf. arbeid: 918 71 251

Bragernes menighet, Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Tlf. 32 21 82 40, telefaks 32 21 82 41.
www.drammen.kirken.no/bragernes
Menighetskontoret er betjent mandag til fredag kl. 10–13.
Café Album, 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 torsdager.
Hårpleie onsdager og fredager.
(Direktetlf. fotpleie 97 72 23 26, frisør 41 62 08 90.)

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

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

Til ettertanke – sokneprest Kristin Fæhn

«På bakerste benk»
«Klokka er over elleve, messa er i gang.
Jeg lurer: Skal jeg våge? – Inne er det sang.
Jeg lister meg inn – nei, nå gjør jeg noe galt!
Alle snur seg rundt og ser – deres blikk har talt:
Hva gjør en slik som meg her på dette sted?
Jeg smyger meg ned på bakerste benk.»
Dette var Bjørn Eidsvåg sent på 1970-tallet.
En kort skildring av gudstjenesten og utsikten
fra bakerste benk, noe som kanskje noen kan
kjenne seg igjen i.
Av og til setter jeg meg på bakerste benk i
kirken. Det er ingen som snur seg; ingen som
spør: Hvorfor i all verden setter hun seg der
og ikke lenger fram? Grunnen er like privat
for meg som for andre som ønsker å sitte på
samme benk.

for glade og håpefulle, for folk som sliter med
rusproblemer og dårlige nerver, med angst
og ensomhet, den er for gifte og skilte, --. Jeg
kunne fortsatt listen, men lar det være. Kirken
er ikke en forening for de få, men en møteplass
for de mange. Den er vid åpen for enhver som
ønsker å komme dit, som ønsker å «smyge seg
ned på bakerste benk»!
Det viktigste med utsikten fra bakerste benk
(og fra alle benkene foran) er alterbildet, Jesus
som seirer over døden, som lever, som lever
her og nå!

Foran meg ser jeg folk fra ulike nasjoner og
kulturer, ikke mange, men likevel! Det er flott!
Vi ønsker at Bragernes kirke skal være fargerik
og mangfoldig! Mange er i eldre generasjon;
ære være dem! Hva var vel kirken uten dem?
Noen få unge familier, som følger barna til
søndagsskolen når de etter barnedåpen går i
samlet flokk til kapellet ved siden av.
Det er ikke så lett å oppdage om det er noen
nye her denne søndagen; for her er det mange
innom fra byen ellers. Noen er her ofte, noen
kanskje sjelden. Her er folk som bærer på
gjennomsnittet av hverdagsmenneskets sorger
og bekymringer; og som ikke kjenner seg spesielt prektige.
De som kommer til kirken – ofte eller sjelden –
kommer fordi det er noe å hente her, noe å få
for livet og hverdagen.
Det er et forslitt uttrykk, men vi kan ikke få
sagt det ofte nok: Kirken er åpen for alle. Den
er for unge og gamle, for slitne og nedbrutte,
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Hilsen til konfirmantene fra
konfirmantpresten
Nå er snart 9 måneder med konfirmantforbere
delser og samlinger til ende og konfirmasjons
dagen nærmer seg. Gjennom månedene som
har gått er vi blitt bedre kjent både med hveran
dre, den treenige Gud og kirken vår. Sammen
har vi vært på weekend, gudstjenester, nattcup,
fortellerkvelder og mye mer.
Jeg håper at dere som er konfirmanter gjen
nom alt dette har fått oppleve å være en del av
det fellesskapet som Kirken er og at dere har
lært noe mer både om det å være menneske
og om hvem Gud er. Jeg har i alle fall lært mye
den tiden jeg har fått ha sammen med dere. Jeg
håper også dere har fått oppleve å være en del
av Bragernes menighet og at Bragernes kirke
er deres kirke, og jeg inviterer dere alle til å
involvere dere i det som foregår i menigheten
og til å være med å påvirke det som skjer her.
Jeg vil med dette ønske deg som er konfirmant
en riktig fin og minnerik konfirmasjonsdag, og
Guds velsignelse over deg og familien din!
Om du ikke husker noe annet fra konfirma
sjonstiden, så håper jeg at du husker at du har
en Gud som elsker akkurat deg uendelig høyt.

For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin
Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på
ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. (Den lille
Bibel, Joh. 3,16) Dette bibelverset og to vers fra
sangen «vår», Kallet, har jeg lyst til å gi med
deg på veien videre.
Det er navnet ditt jeg roper, vil du følge meg?
Vil du trå i mine fotspor på en ukjent vei?
Vil du kjennes ved mitt navn, vil du møte sorg og
savn?
Vil du hvile i min favn og la meg bli hos deg?
Når du kaller, må jeg lytte, jeg vil følge deg,
jeg vil vende om og vandre på en ukjent vei.
Dit du går vil jeg gå med, Herre, la din vilje skje,
for jeg vet at jeg skal se mitt liv fullendt i deg.
(Tekst: John Bell/Graham Maule.
Oversatt: Hans-Olav Mørk)
Hilsen
Per Erik K. Brodal, kapellan

Dyrenes dag 6. juni
Søndag 7. juni feirer vi alt Gud har
gitt oss i våre omgivelser: Naturen i
alle sin prakt, dyrene, våre firbente
venner, og alt som lever rundt oss.
Gudstjenesten den dagen vil som
i fjor bli holdt utendørs, ved bred
den av Drammenselva. Nedenfor
bryggeriet er det formet et lite amfi
i terrenget ved elvebredden; der vil
vi sette opp et alter og feire guds
tjenesten.
Gudstjenesten skjer i et sam
arbeid med Dyrebeskyttelsen
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Drammen og omegn. Vi håper
mange vil være sammen med
oss den dagen (kl.11.00) og ta
med sine firbente venner!
Etter gudstjenesten kan vi
ha kaffe i det grønne, som må
medbringes av den enkelte!
Dersom det blir regn,
blir gudstjenesten fortsatt
utendørs, men ved hovedtrap
pen til Bragernes kirke.
Kristin Fæhn

Konfirmanter den 9. mai 2010 i Bragernes kirke
Kl. 11.00

Kl. 13.00

DAVID HELLUM KRISTOFFERSEN
CELINE MARIE KÅRBØ
ANDREAS LIPPERT
ADA MARTHINE MARTHINSEN
BENEDIKTE WERNER MOEN
JULIE MARLENE NARVERUD
LARS GULLEK NILSEN
HERMAN NYGÅRD
SIGRID HEGNA INGVALDSEN
MIRIAM PETTERSEN
MAGNE WÆHLER PETTERSEN
KJETIL REINI
STIAN HOLGER KOPPERGÅRD RIISE
LISA BAKKE RINGSTAD
MARGRETHE LÅKER SANDVIK
KATHRINE SIVERTSEN
AURORA LANGE SKINSTAD
CAMILLA SLEVIKMOEN
TOBIAS STRAND
NINA BJØRNSTAD SYVERTSEN
EVELYN SOFIE TARANRØD TANBERG
EMMA CHRISTINA THORSEN
MAGNUS TOLLEFSEN
KRISTIN GRAF VERPE
JENS BREDDE VIG
VILDE KORNELIA NORLI WAD
ANE WOLD
EMIL ØVERBY
TOBIAS HOLE AASGAARDEN
ANDREAS LIMA
EMMA KAROLINE SKOFTERUD NILSEN
IDA VIST BOYLE
MADS SKOGMO MØRK

DANIEL ABRAHAMSEN
MODUPE ELLEN AWOYEMI
MARTIN DREYER BAKKEN
RENATE MARIE BEKKELAND
PHILIP AUGUST BERG
JONAS BERGHEIM
LINNEA MARIE DRAMDAL BORG
SILJE KORNERUD BORGAN
SIMEN BRENDEN
KATINKA JUSSIE LØNNING BRURBERG
MARI METTE BUSLAND
ANDREAS KJÆRNET CARLSEN
FREDRIK EKEBERG
REBEKKA ERIKSEN
THERESE MARIE EKLØW ERIKSEN
MAGNHILD FRYDENLUND
ELLEN GJERDSJØ
HENRIK ANDREAS GJESTVANG
TOBIAS WAM GRØNBORG
MARTINE MARIE HANNEVOLD
CAMILLA HAUKJEM
SKULE HENRIK HUSEMOEN
HÅVARD HØYDALSNES
VILDE BANG PAULSEN
SHAZMA VIKTORIA JURIKS
CELINE MARTINSEN JÆGTVIK
KATINKA ENDRESEN KALLÅK
SONDRE SKAU KENTSRUD
IDA AMALIE NYGAARD KONGSGÅRD
EMIL BURUD KRISTIANSEN
REBECCA GULLHEIM KRISTIANSEN
MARCUS CHRISTOFFER HENRIKSEN JØRGENSEN
HANNA SOFIE EFTEDAL
PEDER AUGUST KILDEBO
ERLEND AUSTAD WESSELTOFT
HANNAH AGNETHE POLD

Andre kirker:

ASTRID ELISE KAARSTAD, Asak kirke i Halden

For 140 år siden..... ble
grundstenen til Bragernes
kirke lagt ned.

Kveldsmesse med norsk folkemusikk!
Søndag kveld 18. april kl. 20 er det kveldsmesse
med folkemusikeren Trine Melby. Hun arbeider
til daglig på Norsk Folkemuseum i Oslo. Denne
kvelden tar hun med seg sitt hovedinstrument,
nøkkelharpen, eller «nyckelharpa» som det
heter på svensk. Dette instrumentet er nemlig
Sveriges nasjonalinstrument, men brukes også
etter hvert av en del norske utøvere.
Hun vil spille tradisjonsmusikk fra Finn
skogen og områdene der omkring og dessuten
medvirke med salmer og religiøse folketoner.

“Den 20de mai 1870 blev
grundstenen (i alterfoten) lagt
av byens ordfører O.A. Rolfsen,
etter at sogneprest Moe hadde
holdt en tale. I en hermetisk
loddet blykiste nedlagdes
under stenen en bibel; foran i
denne var de tilstedeværende
autoriteters navne optegnet,”
(Drammen 1811-1911, Tord
Pedersen.)

Velkommen til en annerledes kveld i kirken!
Foto: Karsten Evers

Kristin Fæhn
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Uvdal: beste minne fra konfirmasjonstida
Av: Kristin Briseid.
Det nærmer seg konfirmasjoner. Dermed
går også et år med konfirmasjons
forberedelser mot slutten. Kirkeposten
har snakket med tre av årets konfirman
ter. Hver av dem har svart på fire korte
spørsmål:
1. Hva husker du best fra konfirmanttida?
2. Hva har du vært fornøyd og mindre
fornøyd med?
3. Brukte du lang tid på å bestemme deg
for at du ville konfirmere deg?
4. Hvordan skal du feire konfirmasjonen?
Foto: Per Erik Brodal

Jonas Bergheim
1. Jeg husker best turen til Uvdal. Vi var en
tur dit på høsten, hadde masse aktiviteter og var ikke så altfor tidlig i seng.
2. Jeg synes fortellerkvelden var bra. Det som har vært litt kjedelig, har vært å skulle på ny under
visning etter at skolen er ferdig. Da gleder man seg jo vanligvis til å komme hjem.
3. Jeg hadde egentlig tenkt å konfirmere meg borgerlig først, men så ombestemte jeg meg.
Det bare ble sånn.
4. Vi skal ha selskap på jobben til moren min.
Ida Amalie Nygaard Kongsgård
1. Jeg husker best Uvdal-turen.
2. Jeg synes undervisningen har vært spennende. Jeg vet ikke om noe som har vært dårlig.
3. Nei, det var ganske bestemt at jeg skulle konfirmere meg.
4. Jeg skal feire med familien på vanlig måte. Jeg har bestemt menyen, det blir koldtbord.
Silje Kornerud Borgan
1. Turen til Uvdal husker jeg best, det var veldig koselig. Og fortellerkvelden!
2. Det var Uvdal-turen og fortellerkvelden som var det beste.
3. Nei, det var fast bestemt. Dette var noe jeg ville føre videre fra da jeg var døpt.
4. Vi skal feire på Theaterkaféen.

Misjonsbasaren i Drammen
Vårens store begivenhet for misjonsforeningene i Drammensdistriktet starter med
misjonsgudstjeneste i Bragernes kirke søndag 14. mars kl. 11. Basaren er i Bragernes
menighetshus hver dag hele uken 15. mars til 20. mars. Åpningsmøte mandag kl. 14
med prost Øystein Magelssen. Basaren er ellers åpen hver dag fra kl. 11–18, torsdag
til kl. 19, lørdag til kl. 15. Trekningen er på lørdag kl. 16.
Denne store felles misjonsbasaren er en 150 år gammel tradisjon, og er et av
Drammens eldste kulturarrangement. Misjonsforeninger fra de forskjellige organisa
sjonene kommer sammen og holder basar. Det er mange ulike typer gevinster: Håndarbeid av mange
slag, innholdsrike matkurver, dukker med garderobe, gavekort, sportsting og mye annet. Lynlotteri og
lykkehjul blir det også, og salg av en del varer fra misjonsland. Den rikholdige kafeteriaen med hjem
mebakt anbefales til formiddagsmaten denne uken.

Du er hjertelig velkommen på Misjonsbasaren!
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Menighetsrådet på idéverksted
Bragernes menighet
har et høyt aktivi
tetsnivå og favner
et vidt felt av opp
gaver. Tidligere leder i
menighetsrådet hadde
mulighet til å være til
stede på stabsmøter og
være direkte involvert
i flere virkegrener, noe
hun gjorde med stort
engasjement og glede.
Ole Kristian Karlsen
Rent praktisk innser
det nye menighetsrådet at man vanskelig kan videre
føre denne ledertradisjonen på samme måte som
Kaye Westeng. Rådet har derfor satt opp en konkret
oppgavefordeling mellom leder, nestleder og sekretær.
Samtidig har rådet hatt en gjennomgang av alle virk
somhetsgrener.
12. januar møttes menighetsråd og stab til en grun
dig gjennomdrøfting av den totale arbeidssituasjon
menigheten står i. I den forbindelse har menighetsrå
det innhentet ekstern kompetanse for å se på priori
tering og satsingsområder, kanskje noe utradisjonelt

Gaver til finansiering av Kirkeposten
Denne gangen har vi v
 algt å utelate giroblan
ketten, siden det koster flere tusen kroner å
trykke opp slike. Ønsker du å gi en gave, kan du
som vanlig bruke nettbank eller brevgiro. De
som bruker brevgiro må være vennlig å fylle ut

ved å henvende seg til George Fulford, som er advokat
og for tiden engasjert i å hjelpe private bedrifter å
velge riktige strategier. Å lykkes i det private nærings
liv betyr «overlevelse» og vekst med de økonomiske
aspekter i bunnen. En kirke er ingen bedrift som skal
tjene penger, men det finnes likhetstrekk i forhold til
hvilke prioriteringer som skal til for å nå målene man
setter seg i menighetens virksomhetsplan. Fulford tar
med seg innspill fra gruppearbeid og enkeltpersoner
som var engasjert denne kvelden. Han har tydeligvis
en genuin interesse for den kirkelige virksomhet og
stiller vederlagsfritt opp for å hjelpe oss med god
planlegging og prioritering. Han gir menighetsrådet
tilbakemelding ved påsketider. Dette regner vi med
blir et viktig utgangspunkt for det videre arbeide i
vår menighet.
Mange fremmet synspunkter på hvordan vi kan
involvere medlemmer i Bragernes menighet som kan
skje ønsker å bidra med noe, men som av ulike grun
ner er passive. Å ta vare på den gode aktiviteten som
vi har i dag må gå hånd i hånd med en hensiktmessig
fornyelse og vekst.
Ole Kristian Karlsen, nestleder
en blank giroblankett med Kirkepostens konto
nummer.
Gaver kan også mottas på Menighetskontoret,
Kirkegaten 7. Vennligst noter Kirkepostens nye
kontonummer: 2220.20.20309.

Takk til alle som støtter Kirkeposten!

2220.20.20309

2220.20.20309
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Vårens konserter i Bragernes kirke
Mars:
Fredag 12.3 kl. 20.00. Åpning av Johan Halvor
sens Musikkfest 2010. På årets offisielle åpning av
Johan Halvorsens Musikkfest vil Terje Rypdals verk
«Nimbus» for fiolin, orgel og slagverk bli urframført.
Johan Halvorsens velkjente «Veslemøys sang» blir
spilt i sin originalversjon
for fiolin og strykere. I
tillegg vil Lars-Erik Ter
Jung og Birgitte Stærnes
framføre Bachs dob
belkonsert for 2 fioliner
og strykere. Ellers blir
det verker av Vigulf og
Barrios.
Kveldens artister er:
Fiolinistene Birgitte
Kåre Nordstoga
Stærnes og Lars Erik Ter
Foto: Morten Krogvold
Jung, Johan Halvorsen
Ensemble, Roger Arve
Vigulf, klarinett, Kåre Nordstoga, orgel, Bjørn
Rabben, slagverk, Mariann Fjeld Olsen, sopran og
Thomas Kjekstad, gitar. Bill. kr. 200,-.
Lørdag 13.3 kl. 13.00.
Konsert i Johan
Halvorsen musikkfest.
Kåre Nordstoga, orgel
og Sinikka L
 angeland,
folketoner og kantele.
Grieg: Holbergsuiten
arrangert for orgel og
orgelkoraler av Bach
kombinert med norske
folketoner. Fri entré.
Lørdag 20.3 kl. 13.00.
Orgelhalvtime ved Petter
Amundsen. Musikk av L.
Vierne, M. Dupré, W. A.
Mozart og M. Reger. Fri
entré.

Engegårdkvartetten

Mandag 29.3 kl. 19.00. Musikk ved Engegård
kvartetten og tekstmeditasjon ved sokneprest
Kristin Fæhn. Engegårdkvartetten er regnet som
en av Norges fremste strykekvartetter. Kvartetten,
som består av Arvid Engegård, Jan-Erik Gustafs
son, Juliet Jopling og Atle Sponberg, vil fremføre J.
Haydns «Jesu syv ord på korset». Bill. kr. 150,- ved
inngangen.

April:
Fredag 9.4 kl. 19.00. Konsert med Bergen Vokal
ensemble, dir Magnar Mangersnes. A capella kor
musikk av Buxtehude, Victoria og Lewkovitch.
Bill kr. 130,-.
Lørdag 10.4 kl. 13.00. Orgelhalvtime ved Victor
Riakhin. Musikk av F. Mendelssohn og M. Reger.
Fri entré.
Søndag 11.4 kl. 19.00. Konsert med Good Gospel og
Ole Børud. Bill. kr. 200,-.
Sinikka Langeland
Foto: Linda Schade

Søndag 21.3 kl. 19.00. Konsert på J. S. Bachs
325-års dag! Bragernes kantori og Bragernes
kirkes guttekor. G. Faures Requiem og J. S. Bachs
kantate 112 «Der Herr ist mein getreuer Hirt».
Solister: Jorun H
 ermansen og Vidar Hellkås.
Anders E. Dahl, orgel, Jørn Fevang, dir. Billetter
kr. 200,- ved inng. eller på menighetskontoret.

Lørdag 17.4 kl. 18.00. Vårkonsert med Bragernes
kirkes ungdomskor, jentekor og aspirantkor med
Jorunn Marie Bratlie, klaver, dir. Beate S. Fevang.
Bill. ved inng. kr. 100,-. Kulturkort for ungdom:
kr. 50,-.
Lørdag 24.4 kl. 13.00. Orgelhalvtime ved Ingvild
Køhn Malmbekk. Duruflé: Veni creator. Fri entré.

Fredag 26.3 kl. 21.00. Drammens Glassverks
Musikkkorps avslutter nå sitt 100 års jubileum
med en konsert i samarbeid med sopranen Unnur
Wilhelmsen og Valenkoret fra Sandefjord. Bill kr.
240/190,-.
Lørdag 27.3 kl. 13.00. Orgelhalvtime ved Kristina
Lysiak. Musikk av J. S. Bach og S. Karg-Elert. Fri
entré.

Drammens Glassverks Musikkkorps

Drammen Indremisjon 150 år
Jubiléet feires med Festgudstjeneste i Bragernes kirke
2. mai. En jubileumskomité presenterer et innholds
rikt program for Jubileumsuka 24.4.–2.5.2010. Møter
med kjente talere, sang/musikk, konserter, opplegg
for barn, ungdomsmøte mm. I Festgudstjenesten i
Bragernes kirke blir det tale av Kurt Hjemdal. Sang:
Felleskor og Andreas Harket.

av forskjellige vekkelsesretninger både innen lekfolket
og geistligheten. Og opphevelsen av Konventikkel
plakaten i 1842, den som hadde ført til fengslingen av
Hans Nilsen Hauge og vedtakelsen av dissenterloven i
1845, brøt ned demningene for de folkelige, religiøse
bevegelser.»
Sokneprest Christoffer Knudsen i Bragernes fikk i
mange år, stor betydning for Indremisjonsarbeidet.
Det har gått en samarbeidets linje fra 1858 mellom
kirke og bedehus, en samarbeidets linje med håp og
tro om at Guds ord når inn i en felles menighet som
er gitt en som arbeidsmark.
Bjørg Evensen
Kilde: Det gamle Bragernes Bedehus og Drammen
Indremisjon. Torbjørn Bakke.

Bragernes bedehus i 1966. Det ble revet i 1978. Den nye
bedehus, Indremisjonshuset, ble bygget på Høytorvet
(Rådhusgt. 25). Indremisjonshuset ble innviet 8. november
1981.

Kirkeposten ønsker, på vegne av Bragernes
menighet, lykke til med 150 års jubileet.
Historikk. Kirken og Indremisjonen.
Historien om Bragernes Bedehus (1858) og
Drammen Indremisjon (1860) gir et tidsbilde av
det kirkelige liv på Bragernes. Bedehusfolket så på
presten som både kirkens autoritet og en verdifull
medarbeider. På gulnede ark står det: «Aar 1860 den
Første Mai blev Indremissionen i Drammen grunn
lagt af nogle Teologer og en del Lægmend.»
Utover 1880-årene ulmet det i folket en frihets
trang, en trang etter norskdom. Kulturlivet blomstret.
En ny og vakker åndsretning – nasjonalromantikken
ble født. Våre diktere, komponister, bildende kunst
nere løftet det beste i vår kulturhistorie opp i lyset. I
folket stiger det også fram en organisasjonstrang, og
man ser at summen av felles interesse gir styrke og
samhold.
1800-tallet er stiftelses-århundrede til så mangt.
Det rike kristelige arbeid fant sin form i mange sam
menhenger.
Konservator Karin Mellbye Gjesdahl gir et bilde av
forholdene i sin artikkel om presten Lars Pettersen i
Kirkeposten 14. april 1964. «I slutten av 1840-årene
gikk det en sterk religiøs vekkelse i Europa, og den
forplantet seg også til Norge. Forsåvidt kan vi vel si at
hele første halvdel av 1800-årene her i landet er preget

Fellesmiddager
Bragernes menighet arrangerer fellesmiddager
to ganger i halvåret. Det er et hyggelig tilbud for
alle som en gang imellom kunne tenke seg å spise
middag sammen med en litt større gjeng enn van
lig. For den som er ny i området, kan det kanskje
være en anledning til å bli kjent med andre i
nærheten? Tilbudet er ikke bare åpent for dem
som går ofte i kirken. Alle som har lyst er hjertelig
velkommen.
Vi samles vanligvis i Bragernes menighetshus,
og der er det plass til mange. Vi er både voksne og
barn, enslige og familier, unge og eldre. Vanligvis
er vi mellom 20 og 30 stykker, noen ganger flere.
Utgiftene til mat spleiser vi på, og vi samarbeider
om å rydde opp. Det eneste programmet er at vi
spiser og prater i to-tre timer, og at barna leker
sammen.
Neste fellesmiddag blir den 6. juni. Det varer fra
klokka 16 til 19. Om du ønsker å melde deg på, kan
du kontakte Tom Georg Rødland på tlf. 470 20 783,
innen den siste fredagen før den fellesmiddagen
du ønsker å være med på.
Kristin Briseid

Menighetsmøtet 18. april

Husk menighetsmøtet (årsmøtet)
søndag 18.4. i menighetshuset,
etter gudstjenesten.
(Ca. kl. 12.30)
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Bragernes Eldresenter har fått nytt navn og nye ledere. Café Album er et
aktivitetssenter og kafeteria for dere som ønsker fellesskap og trivsel.
Målsettingen for å drive senteret er å gi et godt fellesskap,
trivsel og service. Vi vil gjerne ha deg med på å gjøre senteret
til et godt sted å være, og vi – de ansatte og de frivillige med
arbeidere, gjør vårt beste for å skape et godt miljø. Senteret
heter nå: Café Album. Nye ledere er Solveig og Odd Ringstad.
Styret takker Evelyn Hansen for mange års dyktig ledelse og
ønsker Solveig og Odd velkommen og lykke til med videre drift.
Solveig og Odd har jobbet som vaktmesterpar i flere år og er
godt kjent med de fleste. Bragernes menighet står fortsatt bak
driften av senteret. Vi trenger deg og dine ønsker!

Solveig og Odd Ringstad

Har du tid og lyst til å gjøre en innsats trenger vi flere frivillige.
Tlf. 32 83 58 19.
Styret v/Bjørg Wiik Nilsen

Aktiviteter i Café

Album

(Tidligere Bragernes Eldresenter)

Albumsgt. 8, tlf. 32 83 58 19
Mandag – fredag kl. 08.30 – 14.30
Frokost: Kl. 08.30 – 10.30
Middag: 2 retter kl. 12.00–14.30

Café albums dyktige kokk Per
Kristian Mortensen og Stein Barth,
en av de frivillige.

Fotpleiesalong: Mand., tirs. og
tors. Ved autorisert fotterapeut
May-Lillian Aaserud.
Timebestilling tlf. 32 83 19 15,
mob. 97 72 23 26.
Frisørsalong: Onsdag og fredag.
Ved utdannet frisør Gunn Tove
Wøllo. Timebestilling tlf. 32 83
19 15, 41 62 08 90.
Arbeidsstue: Tirsdag og torsdag
kl. 10.30 –13.00. Vi strikker,
hekler og broderer.
Kom med ønsker, og aktivitets
leder Kirsten Motzfeldt hjelper
deg. Det serveres formiddags
kaffe.
Formiddagstreff: Fredag
kl. 11.00 – 13.00. Bevertning og
utlodning. Se program.
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Hyggebingo: Fredag kl. 11.00 –
13.00. Se program. Inngang
kr. 30.-. Servering av kaffe og
vafler.
Frokostklubben for menn:
Tirsdag kl. 10.00. Frokost med
hyggesamvær.
Bokutlån: Bokutlånet drives
i samarbeid med Drammen
Folkebibliotek. Vi har også
egne bøker for utlån, bla. a.
storskriftsbøker.
Formiddagstreff og
hyggebingo: Fredager kl. 11.00
– 13.00.
Språkkurs (engelsk): Mandager
kl. 11 – 12.30 (påmelding)
Utleie: Henvendelser om utleie
av 1.etg. selskapslokale (maks
50 personer) ved daglig leder.

Program Formiddagstreff og hyggebingo – våren 2010
12. mars: Hyggebingo
19. mars:	Formiddagstreff. Inger og Børge
Johansen fra Tangen synger og
spiller.
26. mars: Hyggebingo
9. april:	Formiddagstreff. Eldny Bjerke
Bredde: Norsk misjonsarbeid.
16. april: Hyggebingo
23. april: Formiddagstreff. Lier trekkspillklubb.
30. april: Hyggebingo
7. mai:
Formiddagstreff. Eva Brekke Voss

21. mai: Hyggebingo
28. mai: 	Formiddagstreff. Bjørn Ringstad:
Åsene rundt Drammen.
4. juni:	Sommertur. Cruise på Drammens
elva.
11. juni: Hyggebingo
18. juni:	Grillfest. Med musikk v/ Vidars
musikkteam.

Engelsk gjestepredikant i Bragernes kirke
Michael Hatchett besøkte Drammen i januar som en del av
en studiepermisjon. Den 31.1. deltok han ved gudstjenesten
i Bragernes kirke der han holdt søndagens preken.

Michael Hatchett på prekestolen i Bragernes
kirke. Chris Pender oversatte fortløpende.
Foto: Bent A. Møller
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Michael Hatchett er prest i Church of England. Gjennom
flere år har han hatt kontakt med Norge og D
 rammen.
Michaels tidligere menighet, Great Totham er venn
skapsmenighet med Bragernes. Vennskapet med
Bragernes kom i stand gjennom Karin Mann (tidligere
Maudal, utflyttet drammenser som er gift med en
engelskmann). De 20 årene M
 ichael var prest i St.
Peters church i Great Totham var det mye kontakt, og
han var ofte på besøk i Drammen med forskjellige grup
per. Bragernes har også besøkt Great Totham flere
ganger, enten et av korene eller andre små grupper.
Michael han nå tatt over ansvaret for to nye menigheter,
nemlig Melton og Ufford, ikke langt fra Ipswich på
Englands østkyst, en times kjøring fra Stansted. Det
blir nå etablert et vennskap mellom Fjell menighet og
Michaels kirker.
Michal Hatchetts kone Ruth er også prest, og før
hun ble ordinert assisterte hun Michael. Nå er Ruth
ordinert som prest og har fått fem kirker som hun
skal passe på.
Michael Hatchetts interesse for Norge begynt lenge
før Porvoo-avtalen ble undertegnet i 1996. (Denne
avtalen mellom Den norske kirke, Church of Eng
land og flere andre kirker, åpnet opp for et nærere
samarbeid. For eksempel kan prestene i medlems
kirkene praktisere som prester hos hverandre.)
Bent A. Møller
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Kaye Westeng fikk Frivillighetsprisen
Kaye Westeng ble tildelt Drammen kommunes
Frivillighetspris av ordfører Tore Opdal Hansen en
desemberlørdag i 2009.
«Vi behøver den offentlige innsats på så
mange områder i livet,
men det frivillige engasjementet tilfører oss
andre viktige og svært
verdifulle verdier som:
samhørighet, medmenneskelighet og omtanke.
Byen vår hadde vært
mye fattigere uten den
frivillige innsatsen. De frivillige gir sine medmennesker av sin egen tid, og gjør at flere drammensere
får delta i sosiale og kulturelle møter og opplevelser»,
sa ordføreren.
Frivillig i over 30 år
Opdal Hansen begrunnet tildelingen av prisen til
Kaye Westeng slik:

• Prisvinneren har vært frivillig i Drammen i over 30
år.
• Hun er en sentral ressurs innen det frivillige arbeidet i Bragernes menighet, og har sittet som leder
for menighetsrådet i 12 år.
• Hun vært aktiv i besøkstjenesten og engasjert seg i
konfirmantarbeidet.
• Hun har vært en drivkraft i oppstarten av en rekke
aktiviteter innen menigheten, som julemarked, juletrefest, konfirmantfest og «Påskeegget».
• Hun har vist et stort engasjement for å etablere
gode samarbeidsformer mellom ulike trossamfunn
og kirker i Drammen.
Stor raushet
Videre sies det om prisvinneren at hun har et stort
smil og en stor raushet overfor sine medmennesker.
«Hun har med sitt strålende humør, sin hjertevarme
og omsorg, betydd utrolig mye for svært mange
mennesker i årenes løp», avsluttet ordføreren og
overrakte et litografi og blomster.
Fra Drammen kommunes nettside.

Det nye Bispedømmerådet i Tunsberg og medlemmer til Kirkemøtet
3 leke medlemmer ble valgt direkte av kirkens
medlemmer ved valget 13. sept. 2009.
4 leke medlemmer ble valgt av medlemmene i de
nyvalgte menighetsrådene i Tunsberg.
1 medlem for prestene ble valgt av prester i offent
lige stillinger i Tunsberg.
1 medlem for andre ansatte ble valgt av ansatte i
fellesrådene i Tunsberg.
Faste medlemmer
Ingjerd Sørhaug Bratsberg, leder, Sande menighet
i Nord-Jarlsberg
Harald Askeland, nestleder, Torød menighet og
Domprostiet
Helene Bjerkestrand, Nedre Eiker og Eiker prosti
Ingjerd Breian Hedberg, Sem i Domprostiet
Hilde Nygaard Ihle, Kongsdelene i Lier prosti
Maria Nødland Thorset, Hemsedal i Hallingdal
prosti
Kjell Rune Wirgenes, Nanset i Larvik prosti
Kjellfred Dekko, kirkeverge i Ål, Hallingdal prosti
(Valgt av ansatte i fellesrådene)
Terje Fonk, prost i Larvik prosti (Valgt av prestene)
Biskop Laila Riksaasen Dahl
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Varamedlemmer
Stina Frøvoll Thoresen,Tangen i Drammen prosti
(leke medlemmer)
Sølvi Lewin, Ramnes i Nord-Jarlsberg prosti
(prest)
Stig Johnsbråten, Nes i Hallingdal prosti (lek
kirkelig tilsatt)

Torsdagsfester i Landfalløya
kapell, kl. 19.00
18. mars. Tale: Jan
Olav Walding.
Sang ved Drammens
Sangforening.
15. april. Tale: Rolf
Paulsen. Sang Jon
Thorleif Hansen.
20. mai. Tale: Astrid
Bjellebø Bayegan.
Sang Drammens Damekor.

VÅRE DÅPSBARN

22.11.2009
06.12.2009
06.12.2009
06.12.2009
06.12.2009
06.12.2009
13.12.2009
13.12.2009
13.12.2009
26.12.2009
03.01.2010

01.11.2009 CHRISTIAN JØRGEN KULBERG,
RØYKEN KIRKE
08.11.2009 HERMAN KRISTIANSEN
15.11.2009 ANINE UDNES PAULSEN
15.11.2009 FELIX BRYDE HAGEN
15.11.2009 HANS OSKAR EIDSTEN DAHL
15.11.2009 TRYM NYGAARD TREVERKET
15.11.2009 ELLA KALDESTAD
22.11.2009 FILIP OLIVER SØRHEIM
JØRGENSEN
22.11.2009 OSCAR WILHELMSEN
SIMEN BJERKE ØSTVOLD,
ENGHAUGEN KIRKE, GJØVIK
SIMON WEATHERUP
KRISTOFFER NYGÅRD ØYEN
JESPER GRANDE KRISTIANSEN
SELMA SØSVEEN
ODA SUNDSTRØM OLSVIK
TOBIAS TUFTE SAGVIK
JANINE KLAUSEN
JONAS VELASIE
THELMA WERGELAND INGADOTTIR
MARTIN GJESMOE AANDSTAD

03.01.2010
10.01.2010
17.01.2010
24.01.2010
24.01.2010
24.01.2010
31.01.2010
31.01.2010
31.01.2010
31.01.2010
31.01.2010
31.01.2010
07.02.2010
07.02.2010

OLA HARTZ BRUUN
FRANZ CHRISTIAN SCHEEL BRATTERUD
SEBASTIAN ALEXANDER FOX
SAMUEL HÅSETH SKARRE
DANIEL ANDREAS FJELDHEIM FREDRIKSEN,
ÅSSIDEN KIRKE
MARIUS OLANGER SIMONSEN
FINA MARIAMA KOROMA
HENRI MYRBAKKEN THOMASSEN
WALLEY CHEN
DORA CHEN
JACK CHEN
TOMINE AULIE
TUVA EMILIE SANDNÆS,
HEGGEN KIRKE, MOUM
CHRISTOPHER NÆSS LUND

VIGDE
20.02.2010	MARGRETHE SCHMIDT OG
KNUT SANDANE JOHANSEN

Kjøp jente,- og ungdomskorets
CD om St. Hallvard.
CD‘en ble gitt ut av Grappa
Musikkforlag i desember.
Den selges på Platekom
paniet og Bok og Media i
Drammen. I tillegg selges
den på menightskontoret og
i kirken.

Foto: Ivar Nygård

Vær med å støtte korene i
Bragernes!
Nå er korene i Bragernes registrert i Gras
rotandelen. Det betyr at hvis du f.eks spiller
lotto, tipping eller joker, så kan du selv
velge at inntil 5 % av beløpet du tipper for
går til en lokal forening.
Norsk Tipping har bestemt at deres over
skudd går til samfunnsnyttige formål som
f.eks idrett, kultur, frivillige lag og organi
sasjoner. Dette påvirker ikke din spille
innsats eller evt. spillepremie.
Du kan enten ta med deg organisasjons
nummeret til en lokal kommisjonær eller
registrere deg på nettet.
Organisasjonsnummer: 895067962
Se også: https://www.norsk-tipping.no/
grasrotandelen
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Bok & Media
KRISTELIG BOKHANDEL

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

Vi har godt utvalg i gaver til
konfirmanter, bibler og salmebøker
Haugesgate 17 • 3019 Drammen • Tlf.: 32 83 52 95

Konfirmant- og
familiefotografen

Din lokalbank i Drammen

fotografmester

Knut Hoftun Knudsen

Telefon: 03000
www.dnbnor.no

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

SYNSPRØVE – TIMEAVTALE
TLF.: 32 27 78 00
Briller - Kontaktlinser - Synsprøver
CAPPENSGT. 16 - 3016 DRAMMEN
Telefon 32 83 31 59 - Mobil 941 14 766

Alt i rørleggerarbeid og sanitærutstyr - Baderomsmøbler
Oppvaskmaskiner - Vaskeromsutstyr
Tining - Rep. vannskader

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

HOUSE OF
GÅGATA

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

EDUARD WERNER A/S

Eiendomsmeglere MNEF

Nedre Torggt. 5, 3015 Drammen
Tlf.: 32 83 60 05

N. Storgt. 11 - Inng. Schwenckegt.
Drammen - Tlf.. 32 83 99 95

Frigjør tid – knytt til deg kompetanse

Regnska p s b y r å e t
www.regnskapsbyraet.no
Øvre Storgt. 37, 3018 Drammen. Telefon 32 21 35 70

Revisjon – Skatt – Avgift
Økonomisk Rådgivning

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgt 4, 32 89 89 50

Nedre Storgt. 42, 3015 Drammen
Tlf: 32 83 88 90
www.ey.no

Gudstjenester forts.
Søndag 11. april, 1. søndag etter påske
Kl. 11.00: Familiemesse med Bragernes kirkes gut
tekor og gutteaspirantkor. Kantorene Beate Strømme
Fevang og Jørn Fevang. Dåp. Sokneprest Kristin
Fæhn.

Mandag 24. mai, 2. pinsedag
Kl. 17.00: Økumenisk gudstjeneste. Prost Øystein
Magelssen og byens prester. Kantorene Beate
Strømme Fevang og Jørn Fevang. Kor fra prostiet.

Landfalløya kapell kl.11.00: Høymesse. Prost Øystein
Magelssen

Søndag 30. mai, Treenighetssøndag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest
Kristin Fæhn og organist Jan Jørgen Skarre.

Søndag 18. april, 2. søndag etter påske
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per
Erik Brodal. Kantor Jørn Fevang. Medlemmer av
Bragernes kantori. Menighetsmøte.

Søndag 6. juni, Skaperverkets dag
Kl. 11.00: Høymesse på elvebredden. Dåp og natt
verd. Sokneprest Kristin Fæhn. Kantor Beate
Strømme Fevang.

Bragernes kirke kl. 20.00: Kveldsmesse med norsk
folkemusikk. Sokneprest Kristin Fæhn og kantor
Jørn Fevang.

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

Søndag 25. april, 3. søndag etter påske
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein
Magelssen. Organist: Jan Jørgen Skarre.
Søndag 2. mai, 4. søndag etter påske
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest
Kristin Fæhn og prost Øystein Magelssen. Preken ved
Kurt Hjemdal. Kantor Jørn Fevang. Feiring av Dram
men Indremisjon 150 år.
Mandag 3. mai
Kl. 18.00: Samtalegudstjeneste med konfirmantene.
Kapellan Per Erik Brodal. Kantor Beate Strømme
Fevang. Sang ved Morten Harket.
Søndag 9. mai, 5. søndag etter påske
Kl. 11.00 og 13.00: Konfirmasjon. Kapellan Per Erik
Brodal og sokneprest Kristin Fæhn. Bragernes
kirkes Ungdomskor, dir Beate S. Fevang. Kantor Jørn
Fevang.
Landfalløya kapell kl.11.00: Høymesse. Prest: Tor
Trydal.
Torsdag 13. mai, Kristi himmelfartsdag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest
Kristin Fæhn og kantor Jørn Fevang. Medlemmer av
Bragernes kantori.
Søndag 16. mai, 6. søndag etter påske
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein
Magelssen og organist Jan Jørgen Skarre.
Mandag 17. mai, Grunnlovsdagen
Ca. kl. 11.30: Gudstjeneste. Kapellan Per Erik Brodal
og kantor Jørn Fevang. Mannskoret Barden. Solist:
Sverre Moe.

Pinse
Søndag 23. mai, Pinsedag
Kl. 11.00: Høytidsmesse. Dåp og nattverd. Kirkens
ansatte. Bragernes kantori. Kantor Jørn Fevang.

Gudstjenester Sportskapellet
ved Tverken våren 2010, kl. 12
Dato
11. april
18. april
25. april
2. mai
9. mai
24. mai
30. mai
6. juni
13. juni

Taler
Organist
Jan Heitmann
Randi Myhra
Sigmund Ruud
Randi Myhra
Simon Høimyr
Ole K. Karlsen
Per Erik Brodal
Trond Martens
Simon Høimyr
Jan O. Walding
Dag Kaspersen
Kirsten Nilsen
(Åssiden)
Eva Trogstad
Randi Myhra
Anne Grete Listrøm Ingvild K. Malmbekk
(Tangen)
Gunvor Kreken/
Marit Bøe
Normisjon – STI-tur etterpå

Har du litt tid til overs og ønsker å gjøre en
innsats for Bragernes menighet?
Vi har behov for hjelp til utdeling av Kirkeposten 4 ganger i året på
følgende roder:
Rode 36: Rosenkrantzgt. fra Ørengt. til Olav Bergersvei, hele Kjøstrudsgt. og Øren Haveby. Tilsammen ca. 180 blader.
Rode 1b: Engene og N.Torggt. og N.Storgt. fra Amtmand Blomsgt.
til Børresens alle. Engene og N.Storgt. fra Erik Børresens alle til
Losjeplassen samt venstre side av Losjeplassen fra Nedre Storgt.
og opp til Engene. Tilsammen ca. 175 blader.
Bladkorpset teller ca. 40 frivillige, som gjør en trofast innsats for
menigheten. Det er ikke mulig å distribuere Kirkeposten til alle
husstandene i Bragernes menighet, fra Olav Bergers vei til grensen
mot Lier, uten Bladkorpsets frivillige innsats. Håper å høre fra deg.
Ring Menighetskontoret tlf.32 21 82 40 kl.10-13.
Kom gjerne innom kontoret for nærmere informasjon.
PS. Vi er også interessert i vikarer.
Hilsen Redaksjonen.

Velkommen til kirke
Søndag 14. mars, 4. søndag i faste
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin
Fæhn og kantor Anders E. Dahl. To Telemann-kantater i
anledning Halvorsens musikkfestival. Markering av åpningen av misjonsbasaren.

Søndag 21. mars, Maria Budskapsdag
Kl. 11.00: Familiemesse. Dåp og nattverd. Bragernes
kirkes jentekor. Prost Øystein Magelssen. Kantorene Beate
Strømme Fevang og Anders E. Dahl.
Landfalløya kapell kl. 11.00: Høymesse. Kapellan Per Erik
Brodal

Påsken i Bragernes
Søndag 28. mars,
Palmesøndag
Kl. 11.00: Økumenisk
gudstjeneste med
palmeprosesjon.
Sokneprest Kristin
Fæhn og pater Janusz
Fura. Kantor Tor Jon
stad. Oppmøte ved St.
Laurentius katolske
kirke kl.11.00.
1. april, Skjærtorsdag
Kl. 18.00: Skjærtorsdagsmesse med aftenmåltid.
Kapellan Per Erik Brodal. Kantor Jørn Fevang.
Medlemmer av Bragernes kirkes solistensemble.
Landfalløya kapell kl. 11.00: Skjærtorsdagsmesse.
Kapellan Per Erik Brodal.

2. april, Langfredag
Orgelmeditasjon fra kl 14.30.
Kl. 15.00: Pasjonsgudstjeneste. Sokneprest Kristin
Fæhn
Bragernes kirkes solistensemble. Kantor Jørn
Fevang.
3. april, Påskeaften
Kl. 23.00: Påskenattsmesse. Menighetens prester.
Kantor Jørn Fevang og sangere fra prostiet.
4. april, Påskedag
Kl. 8.00: Påskemorgen ved Åspaviljongen, med
Frelsesarmeens hornorkester.
Kl. 11.00: Høytidsmesse. Dåp og nattverd. Kirkens
ansatte. Bragernes kantori. Chris Pender, kornett.
5. april, 2. påskedag
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein
Magelssen. Organist: Jan Jørgen Skarre.
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Påskeegget
Tradisjon tro blir det en stor «happening» i Bragernes
menighetshus på påskeaften også i år. Diakoniar
beider Chris Pender
forteller at mye av
planleggingen er
nå gjort. Dette er et
tilbud til alle de som er
hjemme i Drammen i
påsken.
Den som i år skal stå
for mye av den lette
og ledige underhold
ningen er Håvard
Svendsrud fra Modum.
Han er trekkspillvirtuos og er en etterspurt musiker
verden rundt. I tillegg til Svendsrud blir det også en
sangsolist, servering, utlodning allsang og lesning

av påsketekst ved vår egen
sokneprest. Påskeegget
varer fra kl. 12.00 – 14.30
og koster kr 80,- i inngangs
penger.
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