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eva Brekke voss 
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kirketjener 
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kapellan Per erik BroDal
tlf. arbeid 32 21 82 40

kantor JØrn fevang
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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.
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 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

Åpen kirke i sommer!

Bragernes kirke er åpen i 
sommertiden mandag til og 
med fredag kl.12–15, fra 
5. juli til og med 27. august. 
I forbindelse med sommer
konsertene er kirken åpen 
før og etter konsertene.

Kirkepostens lesere ønskes en riktig god sommer!

Sjelesorgssamtaler
Under en undervisningstime nylig stilte en av konfirmantene 
våre et direkte spørsmål til meg. ”Hva er det beste med jobben 
din?” Da kunne jeg svare ærlig at det må være sjelesorgs
samtalene som jeg er med på.

Det er både viktig og nødvendig å gjøre det kjent at menig
heten har et tilbud til de som skulle ønske sjelesorgs samtaler. 
I tillegg til prestene i menigheten er det fullt mulig å henvende 
seg til diakoniarbeider Chris Pender. De fleste mennesker 
går gjennom perioder i livet hvor det kan være godt å ha en 
fortrolig samtale med en som har til hensikt å gi både støtte og 
omsorg. 
Om det gjelder sykdom, sorg, ensomhet, familie brudd eller 
helt andre ting som er vanskelige er det uansett mulig å be om 
en samtale med en fra menighetens stab. 

Hvis du ønsker å gå videre med denne tanken, kan du f. eks. 
ta kontakt med diakoni arbeider Chris Pender som har direkte 
telefon: 32 21 82 43 og epost: pender@drammen.kirken.no

Chris Pender
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Til ettertanke –  prost Øystein Magelssen

Jeg fikk lyst til å skrive noen ord til deg etter å ha 
lest om ditt besøk hos Jesus den natten. (Johannes 
3,1–21.) Hvordan var det egentlig? Skjønte du det 
han sa til deg? Hvordan gikk det med deg seinere? Du 
våget å stille spørsmål mange lurer på også i dag. Men 
ikke alle har noen å gå til med sine  innerste tanker, – 
eller de våger det ikke av hensyn til hva andre vil tro 
om dem. Kanskje hadde du det også slik, før du gikk 
til Jesus? 

Svarene Jesus ga deg var jo ikke akkurat så enkle, selv 
for en skriftlærd som deg. Jeg har også studert Skriften 
noen år, men det er stadig mye jeg ikke forstår. Hva 
med det onde i verden for eksempel? Hvor kommer 
det egentlig fra? Gud skapte jo alt godt. Hvorfor har 
Gud overlatt hele ansvaret til oss? Men du har lært 
meg at jeg ikke trenger forstå alt for å være en kristen. 
Nei, kanskje tvert imot er det en forutsetning å innse at 
jeg ikke noen gang vil få full oversikt. Ikke før vi møtes 
hjemme hos Gud da, og kan snakke ut med Jesus  
om alt. 

Du minner meg om at jeg var et spedbarn da jeg ble 
døpt. Bare fem uker gammel. Jeg ble født på ny, ”.. av 
vann og Ånd”, som Jesus sa. Jeg fikk del i Guds frelse, 
ble Guds barn og fikk søstere og brødre i hele verden. 
Jeg vokste opp og ble bevart i troen. Takket være de 
hjemme, mine  fadderes  bønner og kirkens felles skap 
regner jeg meg som en kristen i dag. Men ikke mer 
enn da jeg var fem uker gammel! I dåpen fikk jeg alt, 
og det helt uavhengig av mitt intellekt, mine følelser 
og prestasjoner. Ufortjent og av Guds nåde! Er man 
først født, blir man jo ikke seinere i livet mer eller 
mindre sine foreldres barn.

Jeg skjønner deg godt om du ble litt forvirret den nat
ten. Kanskje var du ikke særlig klokere når du rusla 
hjem på morgenkvisten. Men du fikk jo møte Jesus, og 
han tok deg og dine tanker på alvor, og brydde seg om 
deg. Jeg tenker det kjentes  viktigere! Takk igjen – for at 
du ble oppe og gikk til Jesus den natten!

Hilsen din venn, Øystein

Kjære Nikodemus!

Endret innledning av høymessen
I Den norske kirke er det en tid prøvet ut forslag til ny 
gudstjenesteordning i en del menigheter. Forsøkslitur
giens fase er nå over, og kirken avventer et nytt forslag 
til høymesseordning som etter planen vil bli tatt i bruk 
1. søndag i advent 2011. Bragernes menighetsråd har 
drøftet muligheten av allerede fra høsten å gjøre bruk av 
forsøksliturgiens innledning til høymessen. Denne delen 
av forslaget fikk god mottagelse i forsøksmenighetene, 
og er foreslått å bli innført som permanent ordning.

En endret innledning vil ivareta to behov vi ser i dag:

•  At det er stillhet i kirken før gudstjenesten begynner.
•  At det gis anledning til å gi praktiske beskjeder om 

gudstjenesten til de fremmøtte som dagens ordning 
ikke fanger opp tilstrekkelig.

Menighetsrådet gikk inn for forslaget, og innled ningen 
av høymessen blir da følgende:

•  Klokkeringing
•  Kortfattet informasjon om dagens gudstjeneste  

(forberedt skriftlig på forhånd). Informasjonen   
av sluttes med: ”La oss være stille for Gud”.

•  Kort stillhet
•  Tre klokkeslag
•  Inngangssalme og inngangsprosesjon

Herfra følger gudstjenesten nåværende ordning.
Endringen tas i bruk i Bragernes kirke søndag 29. 
august.

Vi håper at alle som deltar i gudstjenesten i Bragernes 
vil oppleve denne endringen meningsfull!

Plassering av døpefont og 
 dåps handlingen
Bragernes menighetsråd har drøftet muligheten for 
å prøve ut at dåpshandlingen forrettes i midt gangen 
i kirken, foran første benkerad. Begrunnelsen er å 
plassere dåpshandlingen mer i menighetens  sentrum, 
gjøre dåpshandlingen synlig for flere og dess uten gi 
større plass til fadderne. Menighets rådet gikk inn for 
å prøve denne endringen fire søndager til høsten, og 
har fått tillatelse fra Land falløya  kapells styre til å låne 
døpefonten derfra. 

Dåpshandling i kirkens midtgang blir følgende 
 søndager: 12. og 26. september, 3. og 10. oktober.
Familier som melder barn til dåp de angjeldende 
søndagene, vil bli orientert om at dåpen ikke vil bli i den 
tradisjonelle døpefonten.

Kristin Fæhn
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Per Sivle «i farten». Papirbredden og Ypsilon i bakgrunnen.

Per Sivle «i farten!»

Har du sett den nye gate statuen av Per Sivle? Med 
bestemte skritt og flagrende frakk ser det ut som 
han kommer spaserende fra Bragernes over  Ypsilon. 
Det er kunstneren Merete Sejersted  Bødtker som 
har laget skulpturen av den lands kjente arbeider
dikteren. Statuen ble avduket 8. april, og dram
menserne ser ut til å være begeistret både for 
plassering og utførelse. Forfatteren, lyrikeren og 
journalisten Per Sivle har fått en meningsfull plass 
på fortauet utenfor biblioteket på Papirbredden. 
Blant bøker og rester etter de gamle arbeider
bygningene i Drammen ville han trivdes.

Ak ingensteds er Himlen som i Drammen så blå
ak ingensteds i Verden er Kronerne så få
ak ingensteds er Silden så sur, som den er her
og ingensteds Grosserernes Mave så svær

Redaktør for Buskeruds Amtstidende
Per Sivle bodde halve livet i Drammen etter at faren 
kjøpte gården Langum like ved grensen til byen. Han 
levde og jobbet i byen med kone og barn. Han skrev og 
hadde opplesninger. I ungdommen hendte det også 
at han sto på Bragernes Torv og solgte dikt. Han ga 
ut 15 bøker i ulike sjangere. Romanen Streik fra 1891 
handlet om en konflikt på et sagbruk i  Drammen. Selv 
om han er mest kjent som for fatter og arbeiderdikter, 

ble han også redaktør for den regionale venstreavisa 
Buskeruds Amtstidende i 1883. Her skrev han politiske 
artikler og dikt men gikk lei etter et års tid og dro vekk 
fra Drammen en lang periode.

Øvre Storgate 92
Våren 1900 var han tilbake i Drammen og familien 
flyttet til en leilighet i annen etasje i Øvre Storgate 
92. En periode fikk han dikterlønn, men stort sett 
var de plaget av dårlig økonomi. I 1903 mistet han 
dikterlønnen. Han var nå syk og nedbrutt. Høsten 
1904, bare 47 år, endte han sitt liv for egen hånd på 
Torggata Bad i Oslo. 

Per Sivle ligger begravet på Strømsgodset kirke gård. 
En bautastein ble reist med inngraveringen: 

”Eg har ei vise, eg, og det er Noreg”

Stor takk til initiativtaker Nils Johan Rønniksen og 
private givere som har gitt oss en så flott gatestatue 
på Papirbredden!

Tekst og foto: Kjersti Wam

Per Sivle bodde de siste årene av sitt liv i Øvre Storgt 92

Per Sivles gate er en liten tverrgate mellom Hotvetveien og 
Øvre Storgate – omtrent ved huset han bodde i.
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Muligheter

Fra konfirmantfesten i menighetshuset. Både unge og eldre kunne finne mye å glede seg over der.

Foto: Bent A. Møller

Å komme til en stengt dør 
er lite hyggelig. En varm 
velkomst gjør derimot 
godt. Det er vårt håp og 
ønske som menighetsråd at 
det vi holder på med kan 
oppsummeres som en god 
invitasjon. Jesus innbød folk 
å komme, særlig slike som 
var vant til å bli dårlig mot
tatt og komme til en stengt 
dør. Men derved ble det 
også noen som holdt seg for 
gode til å komme, nettopp 

fordi disse s.k. ”toldere og syndere” var velkomne. Når folk 
kom til Jesus, underviste han dem. Dette har vi som kirke i 
Norge blitt minnet om igjen gjennom et landsomfattende 
tiltak som kalles trosopplæringsprosjektet. Kunnskap om 
kirken og hva den står for tror vi vil åpne dører og rydde til 
side misforståelser. 
 Vi kommer til å få høre mye om hva en økende kunn
skap og forståelse av troen innebærer i tiden fremover. 
Ellers er vi nå i den gunstige situasjonen at alle prestestill
ingene er besatt.
 Også i år har det vært en stor glede å se konfir mantene 
som bekrefter sitt dåpsløfte gjennom kirkens konfir
mantundervisning. Det har vært fint å merke så mye 
positiv respons hos de unge ved bl.a. flott oppfølging som 
ministranter eller natt verdgjester. Det er i det hele tatt mye 
å glede seg over om man er villig til å gå gjennom de åpne 
dører som finnes.

Ole Kristian Karlsen

Ole K. Karlsen, nestleder i 
menighestrådet
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«Nå er taket tett». En fornøyd prosjektansvarlig konsta terer at 
tiden med dryppende vann bøtter på loftet er forbi.

Dyktige fagfolk har vært en forutsetning for å løse alle 
utfordringene underveis. Her blikkenslagere i arbeid.

Kirkeposten på befaring i høyden
Rehabiliteringen av Bragernes kirke sluttføres i 2010. TeksT og foTo: BenT A. Møller

Her er vi rundt 20 meter over bakken. Det var høyt nok for oss. Per O. 
Johansen har flere ganger måttet klatre til topps på stillasjene, mer 
enn 40 meter til værs!

For 3–4 år siden, da Per O. Johansen ennå var kirkesjef, ved
tok Drammen kommune at Bragernes kirke skulle få en full 
utvendig rehabilitering.  Etter mange år med taklekkasjer 
var dette svært glede lige nyheter, ikke minst for dem som 
ferdes daglig i kirken. Stillasjer ble satt opp høsten 2008 og 
planen var at kirken skulle stå ferdig oppusset til jubileums
året 2011. Høsten 2009 inviterte prosjekt ansvarlig Per O. 
Johansen oss opp på stillasjene der vi kunne ta arbeidene i 
nærmere øysesyn. 
 «Leggingen av det nye taket har gått greit. Det som har 
bydd på størst utfordringer har vært utskiftning og repara

sjon av alle detaljer og utsmykninger på tak og spir. Mye har 
måttet bli laget på nytt fra grunnen av med alle de opprin
nelige detaljer inntakt. Dette har krevet mye arbeid. Ellers 
har mye tid gått med til murarbeider; utskifting av stein og 
reparasjon av fuger,» forteller en engasjert prosjekt ansvarlig. 
 Når dette skrives i slutten av mai er man i god rute. Stilla
sjene tas trolig ned i sommer. Da gjenstår en del  arbeid på 
de nedre deler av kirken. Plassen  foran kirken og adkomst
veiene skal også settes i stand med nytt toppdekke.
 I god tid før byens jubileumsår 2011 vil kirken stå ferdig, 
– nyoppusset og pen.
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Wolfgang Kogert

Foto: Catharina Lima

Har du litt tid til overs og ønsker å gjøre en 
innsats for Bragernes menighet?
Det er fortsatt behov for flere til utdeling av Kirkeposten. Det er ikke 
mulig å distribuere kirkeposten til alle husstandene i Bragernes 
menig het 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  informa sjon.

sommerkonserter i Bragernes kirke
Sommerkonser
tene i Bragernes 
foregår onsdager 
kl. 21.00 og er 
en liten time 
med musikk i 
sommer kvelden. 
Det er et variert 
program hvor 
flere av musikerne 
har tiknytning 
til Drammen 
og Bragernes. 
Konsertene har fri 
entré.

Onsdag 23. juni kl. 21.00. Blåseensemblet 
”Perletrioen” og Ole Andreas Fevang, orgel.
Onsdag 30. juni kl. 21.00. Jorun Hermansen, sopran 
og Anders Eidsten Dahl, orgel.
Onsdag 7. juli kl. 21.00. Anne Stine Dahl, cello og 
Anders Eidsten Dahl, orgel.
Mandag 12. juli kl. 20.00. Ole Andreas Fevang, orgel.
Onsdag 14. juli kl. 21.00. Olga Jørgensen, klaver.

Onsdag 21. juli
kl. 21.00. 
 Messingensemble fra 
Norrköping symfoni
orkester og Anders 
Eidsten Dahl, orgel.
Onsdag 28. juli 
kl. 21.00. Håvard 
Svendsrud, trekkspill.
Onsdag 4. august 
kl. 21.00. Arnfinn 
Tobiassen, orgel.
Onsdag 11. august 
kl. 21.00. 
Wolfgang Kogert, 
orgel.

Håvard Svendsrud«Perletrioen»

Korene i Bragernes på tur
Bragernes kirkes Jentekor på Korfestival i Malmø
Bragernes kirkes jentekor reiste tidlig onsdag  morgen på norbusang til 
Malmø. norbusang er en nordisk barne,- og ungdomskorfestival som 
arrangeres på omgang i de nordiske landene. 650 barn og ungdommer fra 
alle de nordiske landene deltok.
festivalen, som varte fra onsdag 12. mai til lørdag 15. mai hadde et 
innholdsrikt program med alt fra workshops, til forskjellige seminarer 
og utekonsert på stortorget i Malmø. Jentekoret gjorde seg bemerket 
for fin sang, og fikk mange gode tilbakemeldinger etter konserten i 
Caroli-kyrkan. Hele festivalen ble avsluttet med en stor konsert i Malmø 
konserthus, der alle de 650 korsangerne medvirket sammen med orkester 
i Malmø konsert hus.

Aspirantkorene reiste til Tusenfryd siste helg i mai. søndag sang de i 
skøyen kirke.

Guttekoret var på tur første helg i juni, der de sang i gamle Aker kirke.

Ungdomskoret reiser til stockholm/ Uppsala senere i juni. De skal delta 
ved gudstjeneste i  katarinakyrkan og ha konsert i Uppsala domen.

Beate Strømme Fevang
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Konfirmasjonsdagen 9. mai 2010. (Bildene er fra den første gudstjenesten.)

Foto: Knut Hoftun Knutsen

Årets konfirmanter i Bragernes

Sokneprest Kristin Fæhn og kapellan Per E. Brodal med årets konfirmanter i Bragernes kirke.
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Til høsten starter et nytt konfirmantår for de som tilhører 1996-kullet. 
Du er velkommen til konfirmasjon i kirken uansett om du tror, tviler 
eller bare er nysgjerrig. Du er også velkommen til 
å delta i konfirmasjonstiden, selv om du ikke er 
sikker på om du skal konfirmeres. Dette er da en 
avgjørelse du kan ta i løpet av tiden frem til mai 
2011. 
I konfirmasjonstiden får du lære mer om deg selv 
og gud. Du får mulighet til å utforske noen av livets mange spørsmål 
sammen med andre. Vi snakker om livet – på godt og ondt. samtidig 
får du mange nye opplevelser. Bli med på en spennende reise frem til 
den høytidelige konfirmasjonsdagen! Vi starter konfirmasjonstiden 
med presentasjons gudstjeneste i Bragernes kirke søndag 5. sep    tem-
ber. Her blir alle de nye konfirmantene presentert. I oktober reiser vi 
på weekend til Uvdal, og gjennom året skal vi ha jevnlige samlinger, 
delta på gudstjenester, fortellerkveld, påskevandring og nattcup. 

konfirmasjonstiden avsluttes med konfirmasjons gudstjeneste i 
Bragernes kirke søndag 8. mai 2011.

 
Mer informasjon om konfirmasjonstiden i Bragernes 
finner du på hjemmesiden vår 
www.drammen.kirken.no/bragernes.
Der finner du også det elektroniske påmeldings-
skjemaet. Har du ingen mulighet til å benytte 

påmeldingsskjemaet på nett, får du papirutgave ved å henvende deg 
til menighetskontoret.

Påmeldingsfristen er 16. august 2010.
 

Ta gjerne kontakt, dersom du har spørsmål.

Hilsen Per erik k. Brodal, konfirmantpresten
Tlf. 32 21 82 46 / brodal@drammen.kirken.no

velkommen som konfirmant i Bragernes menighet!

Bragernes menighets misjonsprosjekt
Bragernes menighet har mange år bak seg med 
misjonsprosjekter for blant annet Israels misjonen 
og Det Norske Misjonsselskap. Denne gangen har 
Misjonsalliansen blitt valgt som 
samarbeidsorganisasjon og noen 
av de satsningsområdene de har i 
Ecuador.

Avslutningsord om forrige prosjekt
Først noen ord om vårt forrige 
misjonsprosjekt: Barnehjemmet i 
Bankok i Thailand som Det Norske 
Misjonsselskap drev i samarbeid 
med Den Lutherske kirke i Thai
land. Vi avsluttet dette prosjektet 
våren 2009. Menighets rådet hadde 
forpliktet seg til å samle inn 20 000 
kroner pr. år, noe vi greide når vi 
ser alle årene under ett. Vi takker 
for samarbeid med Misjonsselska
pet og ønsker Guds velsignelse i 
det videre arbeidet på barnehjem
met, og med det utvidede sam
arbeidet med kirken i Thailand.

Prosjektet i Ecuador
Fra mai i 2009 innledet vi samarbeid med Misjons
alliansen, som er en frittstående diakonal misjons
organi sasjon. Organisasjonen, som er med i “Sam
arbeidsrådet for menighet og misjon”, er ledet av et 
landsråd med medlemmer fra norsk kirke og kristen

liv. Bragernes har valgt Misjons alliansens arbeid i 
Ecuador som sitt prosjekt. Arbeidet her drives blant 
fattige i slumområdene i havnebyen Guayaqil, en by 

med ca. to og en halv millioner 
innbyggere. Det satses på skole 
og utdanning, helse, arbeid blant 
funksjons hemmede, organisa
sjonsbygging og menighets arbeid. 
I tillegg drives mikrokredittutlån 
til etablering av små bedrifter eller 
husbygging i slummen. Prosjektene 
drives i samarbeid med grupper på 
grasrotnivå, menig heter, skoler og 
foreninger, og med myndig hetene 
på nasjonalt nivå. Menighetsrådet 
har gått inn for å støtte spesielt 
arbeid med bygging av klasserom, 
hjelp til HIV/AIDSforebygging 
og mikro kreditt til ulike aktuelle 
formål. Som eksempel kan nevnes 
at snittbeløpet for utlån til å starte 
egen bedrift eller bygge egen bolig 
er ca. 2500 kroner. Menighets rådet 
har opprettholdt det årlige målet på 

20 000 kroner, noe vi gjerne vil prøve 
å øke gjennom giverarbeidet. 
Vi takker Misjons alliansen for god kontakt og støtte i 
oppstartingsåret, og ser fram til et hyggelig samarbeid i 
årene som kommer.

Tore S. Olsen

Foto: Bjørn J. Sørheim-Queseth



Leder av Normisjons landsstyre, Kurt 
Hjemdal holdt dagens preken.

Kor fra Norkirken Begge foto: Bent A. Møller

Annenhver fredag mellom kl. 11.00 – 13.00 er det for
middagstreff i møtesalen på Café Album. Her samles 
det vanligvis mellom 30 og 40 spreke pen sjonister til 
hygge, program og lunsj. Men her er det også plass 
til flere. Diakoniarbeider Chris Pender leder disse 
samlingene som alltid har plass til sang og musikk. 
Program til høsten er gjort klart og oppstarten etter 
sommerferien ser slik ut:

Fredag 27. aug. – besøk av Per L. Andersen og 
 senior revygruppa
Fredag 10. sept. – besøk av Emil Skartveit 
Fredag 24. sept. – moteoppvisning fra Ødegaard 
motebutikk

De fredagene det ikke er formiddagstreff er det 
”Hyggebingo”og første samling etter sommerferien 
blir fredag 3. sept. kl 11.00.

150- og 40-årsjubiléer
Drammen Indremisjon, nå Norkirken Drammen, feiret 
150 års jubileum 24. april. – 2. mai. 
Jubiléet ble markert ved gudstjenesten i Bragernes kirke 
2. mai. Her medvirket flere representanter for Norkirken. 

Kor fra Norkirken deltok med fin og livlig sang, og det 
var hilsen fra Norkirken i Drammen. Det historisk nære 
forholdet mellom Bragernes menig het og Drammen 
 Indremisjon ble understreket.

Formiddagstreff i Café Album

fredag 30. april var det fullt hus i norkirken og stor jubileumsfest 
for koret som startet for ca. 40 år siden som et samarbeid mellom 
Bragernes menighet og Drammen Indremisjon. koret sluttet i 1994 
etter over 20 års virksomhet.160 personer kom fra mange kanter av 
landet og det ble en kveld med mimring, sang og god mat. en gjeng 
hadde møttes et par kvelder i forveien og øvet inn gamle «slagere». 
Dirigent  Halvdan Aass ledet oss med sikker hånd. Både sverre og 
Trygve Moe var på plass og mange flere som har betydd mye for 
koret. Bjørn ove ødegaard fikk velfortjent takk for ledelse og innsats 
gjennom alle år. Vi hadde kontakt med musikalsk leder Per Tveit over 
telefon og høyttaleranlegg. Det ble en kveld med mye latter men 
også mange rørende øyeblikk. På storskjerm så vi bilder fra turnéer 
og øvelser og vi husket vennskap og gode opplevelser. Det var stort 
når hele salen sang «Jeg har en venn som har gitt sitt liv» så det 
ljomet. Mange var det også som gikk ut med en klump i halsen når 

vi avsluttet med å danne en stor ring, holdt hverandre i hendene og 
sang: «Så ta da mine hender og før meg frem . . . . . .» 

Det ligger gamle bilder på facebook i Youngspirations jubileumsgruppe. 

Kjersti Wam

Jubileumsfest for Youngspiration
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Menighetsmøtet
Årsmøtet (menighetsmøtet) er et av de 
lovbestemte organer for alle menigheter 
(sokn) i Den norske kirke. Årets menighets
møte i Bragernes ble holdt den 18.4 etter 
gudstjenesten. Her fikk man en gjennom
gang av virksomheten i Bragernes 
 menighet. Virksomheten er omfattende og 
aktiviteten er stor. Mange bidrar til å holde 
alt dette i gang. Det er mye å glede seg over, 
– noe flere ga uttrykk for.

Årets Kirkens Nødhjelp aksjon i Bragernes, som ble holdt 23. 
mars, var vellykket på flere måter. Våre 70 konfirmanter gjorde en 
glimrende jobb under denne dørtildør innsamling. De fikk inn  
kr. 38 103, som er faktisk mer enn dobbelt så mye som kom inn i 
fjor. Med de andre pengegavene som har blitt levert inn siden, har 
vi nå sendt inn over kr. 40 000, til Kirkens Nødhjelp. Det var flere 
konfirmantforeldre og andre frivillige som støttet opp om selve 
 aksjonsdagen. Per Erik Brodal og Chris Pender retter en stor takk 
til alle de involverte og alle som bidro med pengegaver.

Chris Pender, diakoniarbeider
Hanna Moen og Chris Pender i gang med 
opptelling av bøssene. Foto: Bent A. Møller

De fremmøtte følger med i årsmeldingen mens 
Kaye Westeng leder gjennomgangen av året som 
har gått.   Foto: Bent A. Møller

Det er søndag formiddag i Bragernes kirke. Solen 
stråler inn i kirkerommet gjennom glassmaleriene. Det 
er høymesse. Du sitter der og spanderer et høflig smil 
på sidemannen. Vi er ca. 25 min. ut i gudstjenestens 
gang. Presten stiger opp til preke stolen og så hører 
vi de kjente innledningsordene til 
dagens prekentekst. Vi reiser oss i 
kor som et tegn på respekt for hva 
Gud kommer til å si til oss ved sitt 
Ord. Etter tekstlesningen setter vi 
oss igjen nesten synkront etter et 
tydelig tegn fra prekestolen. 
Presten klarner stemmen sin. En 
liten kunstpause... og så begynner 
den, dagens preken. Men la oss 
stanse bildet et øyeblikk akkurat 
der og da.

Spørsmål: hva er dine forventninger 
til prekenen som du nå skal høre? 
Har du noen forventninger i det hele tatt? Grunnen til 
at jeg stiller det spørsmålet er at jeg har tenkt en god 
del på dette med forventninger i det siste. Og kanskje 
spesielt når det gjelder å høre på en preken. Jeg er av 
den oppfatning at vi i Bragernes er meget  heldige som 
har tre prester som virkelig levendegjør Guds Ord for 
oss og stimulerer til ettertanke. Men den prekenen kan 

være så fantastisk som bare det. Uansett trenger den 
en åpen, lyttende og mottagelig sjel for at prekenen 
kan nå fram med kraft.

Jeg vokste opp i et frikirkelig miljø hvor guds tjenesten 
vanligvis bygger opp til et høydepunkt mot slutten 
som er selve  prekenen. Mange vil si at høy messen 

i Den norske kirke bygger heller 
opp til et naturlig høydepunkt med 
natt verdsfeiring. Så dette har krevd 
en liten omstilling i mitt hode, som 
har vært både sunt og nyttig for 
meg. Våre forventninger til prestens 
preken i kirken kan nok ha mye å 
si for hva vi får ut av gudstjenesten 
som helhet.

Erfaringen viser meg to ting her. 
i) Mangel på forventning fører ofte 
til lite utbytte.
ii) Jo mer jeg med vilje henger med, 
og gjør en innsats for å følge tråden 

i preken, jo mer vil jeg personlig få ut av den. 

Bibelen bekrefter for oss ”For Guds ord er levende 
og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd.” 
(Hebreerne 4.12). Og forkynnelsen av et slikt Ord kan 
man ha store forventninger til.

Chris Pender

Forventninger

Foto. Bent A. Møller
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Unge mennesker fra Norge og NordEuropa samles 
i Oslo 17.–19. september 2010 til det største øku
meniske treffet for 
unge som Norge har 
sett. Leder for Taizé
fellesskapet, bror 
Alois, kommer til Oslo 
og Trondheim denne 
helga. I Oslo vil unge 
i alderen 15–30 år møtes på tvers av ulik bakgrunn 
til en stor helge samling. Det blir felles måltider og 
sosiale møtesteder, det blir samtaler og felles arbeid 
med temaer som å bryte ned grenser og forsones 
med hverandre, og det blir guds tjenester med bønn, 

stillhet og sangene som har gjort Taizé kjent over 
hele verden.
 
Påmelding og informasjon: 
http://www.norkr.no/taize/
Treffet er også på Facebook: Sjekk gruppa “Taizéåret 
2010 i Oslo”.
Mer om Taizé: http://www.taize.fr/no/

Bragernes kirke er på Facebook 
Søk opp gruppen ”Bragernes kirke” og bli medlem. 
Her legges det blant annet ut arrangementer og 
bilder.

BARn
“Se på dyra!”. 4 bøker for de minste i en hendig liten 
pappkoffert. Dyr har neser, haler, føtter og pelser 
av mange slag. GUD har laget dem alle. 4 koselige 
pekebøker for de minste.

UngdOM
“Huspostill for unge.” av Karsten Isachsen.
For ungdom på ungdommens eget språk.

Fra middelalderen av ble huspostillen gjerne bok 
nummer to i de mange hjem hvor Bibelen allerede 
var nummer en. Flere bøker enn disse to hadde de 
fleste ikke. Her er nå en moderne huspostill som 
inne holder forkynnelse og sjelesorg, skrevet for unge 
mennesker i vår tid.

Corazon: et skritt til med Gud – av Kristina Reffel. 
En bok spesielt egnet for tiden etter konfir masjonen. 
Denne fargerike boka vil være til inspirasjon for ung

Bokhjørnet
Bøker for Barn, ungdom og voksne

LEDERKURS FOR UNGDOM 2010/11
Fra høsten av starter vi et lederkurs for ung
dom. Dette er et ettårig kurs for ungdom etter 
konfirmasjons tiden (også for dere som er konfirmert 
de siste årene) som vil lære noe om hva det vil si 
å være leder i barne og ungdomsarbeid.  Kurset 
er et samarbeid mellom Tangen,  Strømsø, Fjell, 
Bragernes menigheter og Drammen KFUK–KFUM. 
Vi vil med dette kurset gi deg mulighet til å utvikle 
deg som menneske og leder. Kurset er en sjanse til 
å bli kjent med andre og å engasjere deg i din egen 
menighet.

Kurset består av 4 kurskvelder, en dag på Taizé treff 
for ungdom i Oslo i september, deltakelse som leder 
ved to arrangementer i den lokale menigheten og 
veiledning med lokal veileder. Det hele avsluttes med 
en frivillig tur (forhåpentligvis til utlandet) våren/
sommeren 2011. Deltakere som fullfører kurset får 
utdelt kurs bevis. Egen andelen for kurset er kr. 100, i 
tillegg til en egenandel for den frivillige turen.

Velkommen til et spennende lederkurs!
 
For mer informasjon, kontakt:
Per Erik K. Brodal, kapellan
Tlf. 32 21 82 46 / brodal@drammen.kirken.no

dom som er nysgjerrig på Gud. Boka tar opp tema 
som: bønn, menighetsliv, dåp og bibelkunn skap.

VOKSnE
Bønnebok (Verbum 2007) 
Bønn kan foregå overalt. Enten vi står eller sitter, 
 ligger eller går, kan vi be. Denne bønnesamlingen 
kan sette oss på sporet av egne ord og egne måter 
å si til Gud det vi har på hjertet. Bønn er samtale, 
 menneskets fortrolige samtale med Gud.
 I bønnen er vi i en lyttende stillhet, i nærvær av det 
hellige. Det finnes veier inn i denne stillheten. Og det 
finnes tekster som kan hjelpe oss å gå dem. Bibelens 
ord viser vei. De ordene gir oss kunnskap om bønn 
og om Guds tale til oss. 
 Mange ganger er det behov for skrevne bønne
tekster om et spesielt emne, enten for den enkelte 
som ber, eller for bønn i fellesskap.
Noen bønnetekster, gamle og nye, har vist seg å 
være spesielt slitesterke og givende. Disse  bønnene 
fra Kirkens arv kan være med på å gi oss bønnens 
visdom. 

Bjørg Evensen

TAIZÉTREFF FOR UNGDOM OG UNGE  VOKSNE
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VÅRE DÅPSBARN
14.02.2010  JOHANNA SALAMATU MALOIMA 

KOROMA
14.02.2010 EMANUEL KOROMA
14.02.2010 LEONORA HOLTAN
14.02.2010 BEATRIX HEFJORD BAKKEOLSEN
14.02.2010 MIRIAM KOROMA
28.02.2010  FILIP ATTERÅS, STRØMSGODSET 

KIRKE
28.02.2010 SIRI GULDSTEN KRISTIANSEN
28.02.2010 SYNNE MYRABØ HERBRO
28.02.2010 THEA SAVANNA LØVÅS

28.02.2010 SOLVEIG AURORA THOMASSEN
28.02.2010 MIKKEL AUGUST STEEN VILHELMSHAUGEN,  
 TRANBY KIRKE, LIER
07.03.2010 ADRIAN BJØRNSTAD WESSEL HOLST
07.03.2010 KATHRINE LIPPERT
07.03.2010 ANDREAS LIPPERT
07.03.2010 BO TOBIAS IBSEN JOHANSEN
14.03.2010 FELIX KRISTIAN BROCH HANSEN,   
 BEKKESTRANDA KAPELL, SANDE
21.03.2010 SANDER KOLLSTRØM HALDEN, 
 TANGEN KIRKE
21.03.2010 LUCAS ANDRÉ BENTSEN KVENNEJORDE
21.03.2010 AUGUST HENRIK HELÉN

11.04.2010 SIRIUS VIKRE KJÆRNET
11.04.2010 HANNAH ELISABETH LINDGREN
11.04.2010 ERIK HALVORSEN
18.04.2010 CORNELIA AUSTAD GUNDERSEN, 
 STRØMSØ KIRKE
18.04.2010 ANE WOLD
18.04.2010 MADELEINE OPSAHL DANIELSEN
18.04.2010 REBECCA GULLHEIM KRISTIANSEN
18.04.2010 IDA AMALIE NYGAARD KONGSGÅRD
25.04.2010 ULRIK MAANUM NATVIG
25.04.2010 MAGNUS EITREM RYDHAGEN
25.04.2010 CELINE VANESSA CHRISTENSEN
25.04.2010 EMMA TOMINE LINDSØE HILDE
02.05.2010 TILDE TØVIK BERGLUND
02.05.2010 OSCAR CORINO

VIGDE
27.03.2010  CATHRINE KARLSEN OG 

KENNETH LYSGÅRD
10.04.2010  LISE SLETTEN OG OLE EDVARD 

MANDELID
08.05.2010  ELINE WILLUMSEN HORGEN OG 

CHRISTIAN SKREDE

Cafè Album i Albumgården
(Tidligere Eldrecafé i Bragernes Menighetssenter – Eldresenter)

Hvem var Album?
Andreas Garman Album (1793–1847) var Drammens 
første ordfører 1837–38. Han var en driftig handelsmann 
på Bragernes og Albumsgate er oppkalt etter han. Sønnen 
Morten Kirkgaard Album (1824–1885) var overlærer ved 
Drammen Latin skole 186485. Bragernes kirke ble etter 
bybrannen i 1866 oppført på hans eiendom Album løkken. 
Kirken sto ferdig i 1871. Morten K. Album, Chr. Wriedt 
og C.O. Wulfsberg dannet i 1880 Åskomi tèen. Komitèen 
tok initiativet til å beplante og anlegge spaserveier i 
Bragernesåsen. Morten K. Album skjenket i 1877 kr. 800 til 
anlegg av ”Zik Zaken”. Det offisielle navnet er Albumstien. 
Stien går fra Bergstien til Åspaviljongen.

Sammen med Bragernes kirke og Bragernes menighets
hus er Albumgården med Café Album en integrert del av 
Bragernes menighet. 

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til fellesskapet i 
Bragernes menighet!

Med vennlig hilsen Bjørg Wiik Nilsen
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Det var ikke få kasser med bøker som ble båret opp og 
pakket ut dagen før loppemarkedet.

Multikulturell konsert
Drammen har blitt en internasjonal by og tirsdag 11. 
mai ble det holdt en konsert i Fjell kirke der kirken 
og Moskèen hadde gått sammen om planlegging og 
gjennomføring av konserten. Dette var trolig første 
gang i byens historie at det ble invitert til et felles 
 arrangement der kirken og moskéen står bak.
Det var en meget vellykket aften som begynte med 
fine velkomstord fra leder av Fjell menighets råd og 
et medlem av kulturutvalget. Først ute til å under
holde var den musikalske familien Khan fra Oslo som 
spilte klassisk pakistansk og indisk musikk. Imam 
Noor Ahmad fremførte sanger sammen med med
lemmer av moskéen. Russiske Vladimir  Svetlanov 
gledet publikum med flott trekkspillmusikk og 
avsluttet med et velkjent stykke sammen med Fjells 
kantor Galina Trintsoukova på flygler.  Kamerunske 
Vakote Yama sang og underholdt til slutt sammen 
med to sønner av Marit og Leif Hagen. (Aktiv familie 
i Bragernes). Eldstesønn Jon Hagen kjenner  Vakote 

Yama etter 1 1/2 års opp hold i Kamerun. Det ble en 
verdig avslutning på en minnerik konsert.

Min mann og jeg var glad vi hadde tatt turen til Fjell 
denne maikvelden.

Hilsen Kaye Westeng

Opprydding av lopper fra tidligere loppemarked

Gjenværende lopper fra tidligere år, lagret i 
menighets  husets kjellerrom, ble tatt opp i lyset igjen 
og lagt ut for salg lørdag 24. april. En frivillig gjeng 
stod på med å rydde og bære opp fra kjellerboder i 
menighets huset fredag før markedet. “Ting og tang” 
og hundrevis av bøker ble lagt ut på salgsbord i 
 menighetssalen. Etter mye frivillig innsats kunne 
loppemarkedet åpne kl. 10.00 lørdag formiddag. 
Det som ikke ble solgt lørdag ble overlatt til misjons
foreninger som skal avholde marked senere.

Takk til alle dere som har gitt oss lopper etter hvert. 
Det resterende vil komme misjonsarbeid til gode.

TRADISjON MED LOPPEMARKED
Fra langt tilbake har det vært tradisjon med et årlig 
loppemarked i menighetshuset. Sannsynlig var det den 

aktive diakon Hodne som fikk idéen, i sin streben, for 
å styrke menighetens økonomi. Senere har “Loppe
general” Kirsten Pande Berg i en årrekke hatt hoved
ansvar for årets loppemarked. Mye  arbeid har hun lagt 
ned med innsamling av lopper og ikke minst med å 
innhente frivillige hjelpere.

Et nytt prosjekt så dagens lys for 10 år siden. Det var 
vår aktive menighetsrådleder, Kaye Westeng, som 
startet opp med Julemarked i menighetshuset. Dette 
har blitt et populært opplegg. Representanter fra ulike 
aktiviteter i menigheten har hatt sine egne stand og 
menighetsrådet har hatt sitt faste loppebord. Dette har 
gitt et kjærkomment tilskudd til de forskjellige aktivi
teter i menigheten.
 I en årrekke har også Tore Olsen og Eivind Hestnes 
hatt et bokprosjekt gående. De har samlet inn og 
solgt brukte bøker. Inntektene har gått til misjons
prosjektene.

Tekst og foto: Bjørg Evensen

“Loppegeneraler” Kirsten Pande Berg og Kaye Westeng som 
reklamerte for hatteavdelingen.
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Søndag 13. juni, 3. s. e. pinse
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. 
Dir. og prest  Torstein Lalim. Kantor Jørn Fevang. 
Søndagsskole

Søndag 20. juni, 4. s. e. pinse 
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. 
Prest Asbjørn Bårnes. Organist: Jan Jørgen Skarre.

Søndag 27. juni, 5. s. e. pinse
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. 
Prost Øystein  Magelssen. Kantor Anders E. Dahl.

Søndag 4. juli, 6. s. e. Pinse/Aposteldagen
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og Nattverd. 
Prost Øystein  Magelssen. Kantor Anders E. Dahl.

Søndag 11. juli, 7. s.e.pinse
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og Nattverd. 
Sokneprest  Kristin Fæhn. Kantor Anders E. Dahl.

Søndag 18. juli, 8. s. e. pinse
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og Nattverd. Vikar. 
Kantor Anders E. Dahl.

Søndag 25. juli, 9. s. e. pinse
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og Nattverd. 
Sokneprest  Kristin Fæhn. Kantor Anders E. Dahl.

Torsdag 29. juli – Olsok
Kl. 20.00. Kveldsbønn, i samarbeid med St. Laurentius.

Søndag 1. august, 10. s. e. pinse
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og Nattverd. 
Sokneprest  Kristin Fæhn. Kantor Beate Strømme Fevang.

Søndag 8. august, 11. s. e. pinse
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og Nattverd. 
Sokneprest  Kristin Fæhn. Kantor Jørn Fevang.

Søndag 15. august, 12. s. e. pinse
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og Nattverd. 
Prost Øystein  Magelssen. Kantor Beate Strømme Fevang.

Søndag 22. august, 13. s. e. pinse
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og Nattverd. 
Sokneprest Kristin Fæhn.

Søndag 29. august, 14. s. e. pinse/Diakoniens dag
Kl.11.00. Høymesse. Prost Øystein Magelssen, 
Tor Trydal og Helge Ruud. Innsettelse av ny sykehusprest 
Tor Magne Handeland. Kirkekaffe.

Søndag 5. september, 15. s. e. pinse
Kl. 11.00. Gudstjeneste med presentasjon av 
konfirmantene. Dåp. Kapellan Per Erik Brodal. 
Landfalløya kapell kl. 19.00. Kveldsmesse. 
Kapellan Per Erik Brodal.

Kirkekaffe på kirkebakken 1. pinsedag. 
Kirkens fødselsdag ble feiret med bløtkake og kaffe på 
plenen foran kirken.

Anne Stine dahl og Anders E. dahl spiller i 
Bragernes kirke den 7. juli.

Foto: Trygve Schønfelder/
Rikskonsertene

Foto:Tevje Akerø

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


