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Menighetsstaben

Prost Øystein Magelssen
magelssen@drammen.kirken.no
tlf. arbeid 32 98 91 13

sokneprest kristin fæhn
fehn@drammen.kirken.no
Mobil: 92 26 23 83

Menighetspedagog 
eva Brekke voss 
voss@drammen.kirken.no
tlf. arbeid: 32 98 91 89
Mobil: 91 18 27 98

kirketjener 
oDDvar toMta
tlf. arbeid: 918 71 251

kapellan Per erik BroDal
tlf. arbeid 32 98 91 82

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

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

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

Bragernes menighet, Kirkegaten 7, 3016 Drammen
Tlf. 32 98 91 80, telefaks 32 98 91 81.
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 98 91 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 98 91 84
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. 8.15 – 8.30 er 
det morgenbønn i kirken. Noen 
ons dager utvides dette til en 
morgenmesse (med natt verd) og 
varer da noe lenger.

Alle er velkommen til å delta!

Hvem kan forstå?
Året er preget av renovasjon

fra ytre fasade til indre kjerne
med tanke på kirkebyggrestaurasjon
for et praktfullt kulturminne å verne

til komitélivets aktive virke
for bedre å løfte frem

hva som skjer i en kirke
som vårt kulturelle og åndelige hjem.

I majestetisk posisjon hever kirkens spir
seg mot det evig, usynlige mysterium,

og ved sin åpne dør oss alle gir
adgang til det gamle evangelium,
som er for enhver mann og kvinne

fra spedbarnstiden til aldringens år
en trygghet og trøst å finne;

Det uforståelige vårt indre når.

Ole Kristian Karlsen



Til ettertanke – sokneprest Kristin Fæhn

I sommer har tankene mange ganger 
gått bakover i tiden, til ulike minner fra 
barndommen og opp veksten. For det 
blir mere tid til tankeflukt i en litt mindre 
travel sommertid.

I fjor var det Kulturminneår, og 
 Drammensbiblioteket hadde i den 
 anledning en utstilling av minne bøker. 
Jeg lette fram min egen Minnebok, 
hjerteformet i lyseblå plastikk. Og sammen med den 
dukket det opp dagbøker fra tidlige tenår. Kanskje er 
dette med minne bøker en typisk jentegreie, men jeg 
fant i alle fall hyggelige hilsener også fra gutter i min 
egen Minnebok! 
    
Der finner jeg kjente navn, de typiske minne versene 
og tegninger, preget av tidens trend. Og det rare er 
at de vekker til liv de samme følelsene som for 40 år 
siden. 

Minner er sterke saker. Minner sitter ikke bare i 
hukommelsen, de sitter i sansene, i kroppen. De 
husker. Minnebøker, brev, dagbøker, gamle bilder 
og fotografier – det er så mange ting som det knyttes 
spesielle opplevelser og minner til. Ja, det kan også 
være gjenstander som vi nærer helt spes ielle følelser 
til. Blandede følelser, såre følelser. Vanskelige følelser, 

for de forbinder oss til en fortid, en for
gangen tid som vi kanskje ikke på noen 
måte lenger kan gjøre noe med, selv om 
vi så gjerne ville. 

Det var kanskje noe vi håpet skulle bli 
annerledes, noe vi selv skulle bidratt til 
at ble annerledes, men det ble for sent. 
Det var kanskje noe vi håpet skulle ”gå 
over” med tiden, slik som ”tiden leger 

alle sår”. Men det er ikke slik. Tiden leger mange sår, 
men ikke alle. Noen skorper slites lett av. Enkelte såre 
minner må vi leve med, akseptere at de blir vår følges
venn, kanskje resten av livet. Og dette er også en del 
av livet. Å forsone seg med livet slik det ble.

Knut Buen, folkekunstneren og felespilleren i  Tuddal, 
har skrevet et ”Etterstev” som setter grunn under 
 føttene:

 Som ljoset fylgjer på skuggeferda
 det ventar von attom vesol-verda.
 Når mur og lekkjer hev fengje brist
 står alt forsona i Jesus Krist.

”Forlat oss vår skyld, 
som vi og forlater våre skyldnere.”

Minner
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TV Aksjon 2010 – søndag 24. oktober
i år går innsamlingsmidler fra tv-aksjonen til flyktning-
hjelpen og deres arbeid for mennesker i kriserammede 
områder. og tradisjon tro skal Bragernes menighet være 
ansvarlig for dør til dør aksjonen i Bragernes bydel. Det 
er alltid en utford ring å skaffe nok bøssebærere. Der-
for er det ekstra fint om du 
kunne melde deg som fri-
villig til å samle inn penger 
24.  oktober.

våre bøssebærere starter og avslutter sin gode gjer ning 
på Bragernes menighetshus. Bydelen er delt opp i ca. 50 
roder. og på hver rode tar det ca. 90 minutter å besøke 
alle husene. vi pleier å sende ut våre bøssebærere ved 
16-tiden. givergleden er stor på en slik dag, så det er 
egentlig en takknemlig oppgave. hvis du vil melde deg 
på eller vil få mer informasjon om dette, er det bare å 
ringe til hanna Moen eller Chris Pender på menighets-
kontoret. søndag 24. oktober er det klart for årets vik-
tigste søndagstur. verdens største dugnad trenger deg!

DeTTe er FlykTningehjelpen
Flyktninghjelpen er en norsk, uavhengig, human itær 
 organisasjon som gir hjelp, beskyttelse og varige løsninger til 
mennesker på flukt over hele verden. Flyktninghjelpen er den 
eneste norske organisa sjonen som er spesialisert på inter
nasjonalt arbeid med flyktninger. 

Fem kjerneaktiviteter  
Flyktninghjelpen har utviklet fem kjerneaktiviteter: Husly, 
matsikkerhet og utdeling av mat og nødhjelpsartikler, 
leirdrift, utdanning og informasjon, rådgivning og juridisk 
assistanse. 

taler Flyktningenes sak 
Flyktninghjelpen arbeider for å fremme og beskytte ret
tighetene til mennesker som er på flukt i eller utenfor eget 
land, uten å bry oss om deres etniske tilhørighet, religion, 
nasjonalitet eller politiske opp fatning. 

arven etter nansen
Flyktninghjelpen ble dannet i 1946 under navnet Europahjel
pen for å hjelpe flyktninger i Europa etter 2. verdenskrig. 
I dag samarbeider vi med FNs høykommissær for flyktninger 
om Nansen prisen som viderefører arven etter den første 
høykommissæren for flyktninger, Fridtjof Nansen.



4

Biskop Bimen kommer til Bragernes

Biskop Bimen i Den koptiske kirke i Egypt

Den koptiske kirkens hovedkvarter i Naqada. Besøkende blir 
innkvartert i små leiligheter på området. Bildet er fra 2007 da 
en gruppe fra Bragernes besøkte Egypt. Foto: Bent A. Møller

Bragernes menighet har som kjent fått i oppdrag 
av Tunsberg bispedømme å utvikle og pleie en 
vennskaps relasjon med Den koptisk-ortodokse kirke 
i Egypt. Vennskapskontakten omfatter flere koptiske 
bispedømmer, og Bragernes har særlig konsentrert 
seg om Naqada og Qus bispedømme. Det ligger i 
Øvre Egypt og ledes av biskop Bimen.  Menigheten 
har flere ganger hatt besøk fra Naqada og Kairo. 
Etter hvert er det også blitt mange fra vår menighet 
som har deltatt på turer til Naqada.

I september kommer biskop Bimen til Bragernes, 
sammen med to av sine nærmeste medarbeidere. De 
skal være i Norge 17.–24. sept., og dagene blir fordelt 
mellom Drammen og Tønsberg. Det blir også en dag 
i Oslo i regi av Mellomkirkelig Råd. Besøket avsluttes 
med en snartur til Ål fra 23. til 24. sept. (En stor 
gruppe fra Hallingdal skal nedover i november).
 Foruten biskop Bimen selv, kommer Peter Rizk og 
Malak Sarwat Riziky. Peter er biskopens sekretær 
og organisator/administrator. Malak er lærer og 
snakker godt engelsk. Han er derfor en viktig  person 
under besøket.
 Det blir flere anledninger til å treffe biskopen og 
hans ledsagere i løpet av de dagene de er i  Drammen. 
Se programmet under. Vi vil spesielt peke på lørdag og 
søndag. Søndag 19. sept. er, som det fremgår av pro-
grammet, den store kirkedagen i Bragernes, med to 
gudstjenester og åpen samling i menighetshuset om 

kvelden. Her er det en rekke treffpunkter. Men også 
lørdagens vand ring i byen og åsen er åpen for alle. Vi 
ser gjerne at mange blir med! Ta kontakt med Aase og 
Tor Trydal, tlf. 48 10 22 38, for nærmere opp lysning om 
tidspunkt, møtested m.m.
 Vi vil oppfordre tidligere Egyptfarere til å opp-
leve et gjensyn med biskopen, og alle andre til å 
stifte bekjentskap med en ørkenens sønn og en stor 
 personlighet.

Program for Norges-Besøket
Fredag 17.9: Ankomst og en rolig ettermiddag/kveld i Drammen. 
Lørdag 18.9: Drammensdag med sightseeing i byen, rusletur ved elva og i 
åsen. Leif Hagen er med som guide. Alle er velkommen til å være med, med 
niste (piknik).
Kl. 19: Kveldsbønn i Oslo Domkirke i forbindelse med Taizé-helg i Oslo.
Søndag 19.9: Kl. 11. Stor familiegudstjeneste i Bragernes kirke, med 
bl.a.utdeling av 4- årsboka. Deltakelse av kirkens kor. 
Kl. 18: Folkemusikkmesse i kirken. Gruppe fra Ål medvirker.
Kl. 19: Åpent arrangement i menighetshuset. 
Etter arrangementet flytter gjestene til Tønsberg for 3 netter.
Onsdag 22.9: Oslo-dag. Overnatting i Drammen.
Torsdag 23.9: 
Kl. 10: Besøk i barnehagen på Friluftsmuseet. 
Kl. 13: Kjøretur til Ål. Omvisning i Torpo stavkyrkje og Ål kyrkje.
Kl. 18: Folkemusikkmesse eller konsert i Vats fjellkyrkje, der også gjestene 
deltar med tradisjonell sang, evt. koptisk liturgisk sang. Åpen for alle. 
Fredag 24.9: Avreise til Sverige, der de skal besøke koptiske menigheter.



HØSTENS KONSERTER i Bragernes kirke
4. september kl. 13.00. L. Viernes orgelsymfoni nr. 1. 
Anders Eidsten Dahl, orgel. Fri entré.
11. september kl. 17.00. Konsert med Grorud 
kammerkor. Dir Terje Winge, Anders Eidsten Dahl, 
orgel. Musikk av bla. Grieg, Sandvold, Hovland og 
 Rutter. Fri entré.
18. september kl. 13.00. 
L. Viernes orgelsymfoni nr. 2. 
Erling With Aasgård, orgel.
Fri entré.
25. september. kl. 13.00. 
Orgelhalvtime ved 
Jørn Fevang. Fri entré.
2. oktober kl. 13.00. 
L. Viernes orgelsymfoni nr. 3. 
Lars Notto Birkeland, orgel. 
Fri entré.
9. oktober kl. 13.00. ”Bare Bach”. Konsert ved 
Anne Stine Dahl, cello og  Anders Eidsten Dahl, orgel. 
Solosuite av Bach og orgelverker. Fri entré.
16. oktober kl. 13.00. L. Viernes orgelsymfoni nr. 4. 
Kåre Nordstoga, orgel. Fri entré.

23. oktober. kl. 13.00. 
Orgelhalvtime med unge 
organister. Fri entré.
30. oktober kl. 13.00. 
L. Viernes orgelsymfoni nr. 5. 
Hans Fagius, orgel. Fri entré.
4. november. Konsert med 
Bragernes kirkes Jentekor, 
Ungdomskor og solister. 
Følg med i dagspressen om 
billettpris og tidspunkt.
6. november kl. 13.00. 
Orgelkonsert ved  Christopher 
Herrick. Fri entré.
13. november kl. 13.00. 
L. Viernes orgelsymfoni nr. 6. 
Daniel M. Bruun, orgel. 
Fri entré.
20. november kl. 13.00. 
Orgelhalvtime ved Bjørn Vidar 
Ulvedalen. Musikk av bla. 
Rheinberger. Fri entré.

Lars Notto Birkeland

Kåre Nordstoga 
Foto: Tomas Carlstrøm

Daniel Bruun

Ungdomskorets turne i Stockholm I juni var Bragernes kirkes Ungdomskor på turne i Stockholm. 31 
jenter i alderen 14–19 år avsluttet kor-året med shopping, resturant-
besøk, mye moro  og sang i Stockholm. Koret sang på gudstjeneste 
i Katarinakyrkan. Turnéen ble avsluttet med en fantas tisk konsert i 
Uppsala Domkyrka søndag kveld. Koret fikk gode tilbakemeldinger 
på vakker sang. På repertoaret var det musikk av både  Nystedt, Øde-
gaard, Mozart, Händel, Grieg og Franck. Flere av jentene var solister 
i tillegg til korets sangpedagog Marianne Willumsen. Korets faste 
akkompagnatør Anders E. Dahl akkompagnerte og hadde en egen 
orgel-avdeling. Beate Strømme Fevang, korets faste dirigent, dirigerte 
jentene på konsertene.

Koret ser fram til nye og spennede utfordringer i 2010/11!

Gutteaspirantkoret (2. klasse – 3. klasse)
Onsdager fra kl.17.00 – 17.45
Guttekoret (f.o.m. 4. klasse) Onsdager fra kl.17.30 – 
19.00. Kontakt Jørn Fevang 975 66 762.
Jenteaspirantkoret (2. klasse – 4. klasse)
Torsdager fra kl.17.00 – 18.00
Jentekoret (5. klasse – 8. klasse)  
Torsdager fra kl.18.00 – 19.30
Ungdomskoret (9. klasse – ca. 20 år)
Torsdager fra kl. 19.40 – 21.30. Ta kontakt med diri-
gent Beate Strømme Fevang 905 67 055.

Til sammen er det ca. 150 jenter i korene. En sangpedagog er tilknyttet Gutte,- Jente,- og Ungdoms koret. 
Det er også muligheter for privat sang undervisning. Det er mange spennende prosjekter i 2010/11 med bl.a 
konserter, guds tjenester, turer og nytt og variert repertoar.

gutte,-og jentekorene i Bragernes har startet opp igjen etter ferien! Har du lyst til å synge?
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Det er den franske 
orgelbyggeren Aristide 
Cavaillé-Coll (1811–
1899) som skal ha mye 
av æren for at formen 
”Orgelsymfoni” ble 
skapt. Hans orgler 
hentet sitt klangideal 
fra symfoniorkesteret 
og inspirerte franske 
organister til å skrive 
symfonisk musikk for 
orgelet. César Francks 
(1822-1890) ”Grande 
Pièce Symphonique” 
fra 1862 regnes for 
å være den første 
romantiske orgelsym-
fonien. Charles-Marie Widor utviklet formen videre i sine 
ti orgelsymfonier, mens Louis Vierne (1870-1937) kroner 
den stolte franske symfoniske tradisjonen med sine seks 
orgelsymfonier. 
 I dag huskes  Vierne best for sine orgelverk, av 62 kom-
posisjoner er 17 skrevet for orgel, hvorav de seks symfo-
niene er helt sentrale. 

Louis Vierne ble født i Poitiers i 1870, svært svaksynt. Etter 
en operasjon ble det mulig for ham å lese og skrive noter 
ved hjelp av sterke forstørrelsesglass. 
 Det var hans onkel Colin som tok den unge nevøen med 
til St. Clotilde der han fikk oppleve César Franck spille på 
orgelet. Denne opplevelsen skulle bli svært betydnings-
full for unge Louis, og den svært begavede organisten var 
student hos Franck mellom 1889 og 1890. Widor overtok 
etter Francks død rollen som ledende organist i Frankrike, 
og Vierne var elev hos Widor fra 1890. I 1892 fikk Vierne 
jobben som assis tent hos Widor i St. Sulpice i Paris. 

I 1900 ble han ansatt som organist i Notre Dame, en 
stilling han konkurrerte med 500 andre om å få og som 
han beholdt livet ut. Det er først og fremst orgelet her, 
bygget av Cavaillé-Coll, som inspirerte ham til å skrive sine 
orgelverker. Han døde for øvrig under en orgelkonsert i 
1937 ved sitt kjære instrument i Notre Dame. 

Louis Viernes liv var ikke alltid like lett, og musikken bærer 
tidvis preg av dette. I 1906 var han involvert i en trafikk-
ulykke som forverret hans helsetilstand og i 1909 ble han 
skilt fra sin kone. I 1911 ble han forbigått ved ansettelsen 
som professor ved konser vatoriet da Eugène Gigout i ste-
det fikk jobben. Under 1. verdenskrig mistet han sin bror 
og flere av elevene sine. 

Viernes seks orgelsymfonier ble til mellom 1895 og 
1930 og har som Widors ti orgelsymfonier en stigende 
toneartssekvens: d-moll, e-moll, fiss-moll, g-moll, a-moll 
og h-moll. Skissene til den syvende symfonien som var 
tilegnet Duruflé, viser at den var tenkt å gå i c.  

I motsetning til den orkestrale symfoniske formen i 
klassisk betydning, har alle Viernes symfonier mer enn 
fire satser. I forhold til den klassiske formen med Allegro- 
Andante-Scherzo-Finale, la Vierne alltid til minst én sats. 

Spesielt i de langsomme satsene kan man hevde at Vierne 
overgår sin lærer Widor. Widor skrev aldri en adagio med 
like stor ekspressiv kraft som det Vierne presterer i sine 
symfonier. Også harmonisk overgår Vierne sin lærer gjen-
nom mer komplekse og djervere virkemidler. Men selv om 
Vierne løser opp de harmoniske bindingene, blir han aldri 
atonal. 

Symfoni nr. 1 opus 14
Symfonien ble sannsynligvis komponert i 1895, utgitt i 
1899 og er tilegnet Alexandre Guilmant. Dette er altså den 
eneste symfonien som er skrevet før Vierne fikk jobben i 
Notre Dame, og har orgelet i St. Sulpice som sin fremste 
inspirasjonskilde. Symfonien er også den eneste med seks 
satser. 

Symfoni nr. 2 opus 20
Symfonien ble skrevet i 1903 og allerede her viser Vierne 
en tydelig utvikling som komponist. Fra og med denne har 

Louis Vierne

Vierne komponerer

Louis Viernes seks orgelsymfonier
Av Anders eidsten dAhl
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symfoniene hans fem satser. I tillegg er symfonien skrevet 
over kun to grunn legender temaer, en syklisk form han 
vender tilbake til i flere av symfoniene.

Symfoni nr. 3 opus 28
Symfonien ble skrevet i 1911 og mange regner denne som 
hans største mesterverk. Symfoniens langsomme sats, Ada-
gioen, er et godt eksempel på Viernes store evne til å skrive 
ekspressiv musikk i en slags post-Wagnersk stil.

Symfoni nr. 4 opus 32
Symfonien ble skrevet i 1914 og er preget av utbruddet av 
verdenskrigen og Viernes depresjoner på den tiden. I likhet 
med symfoni nr. 2, er også denne skrevet i en syklisk form, 
med gjennom gående temaer i alle satsene.

Symfoni nr. 5 opus 47
Symfonien ble skrevet i 1922 og er tilegnet Joseph Bonnet. 
I dette monumentale verket utvikler Vierne sin personlige 
stil til det ypperste. Her bruker han  dristige musikalske 
virkemidler for å oppnå et ekstremt emosjonelt uttrykk. 
Igjen møter vi Wagners påvirkning gjennom bruken av 
ledemotiv, materialet for alle fem satsene er kun basert på 
to temaer i forskjellige former.  

Symfoni nr. 6 opus 59
Symfonien ble skrevet i 1930. Ifølge Vierne selv er den 
preget av omgivelsene den ble komponert under om som-
meren ved den franske rivieraen. Verket er lysere og lettere 
enn de to foregående symfoniene, selv om bruken av 
dristige musikalske virkemidler også her er framtredende. 
Som i nr. 4 og 5 er det også i denne to temaer i forskjellige 
former som danner basisen i de fem satsene. 

Annenhver helg fra september til november denne 
høsten spilles Viernes seks orgelsymfonier i rekke-
følge i Fagerborg, Bragernes og Lillestrøm kirker. I 
Fagerborg og Lillestrøm blir det times lange kon-
serter, i Bragernes spilles kun symfonien.

Symfoni nr. 1 ved Anders Eidsten Dahl:
Fagerborg kirke fredag 3.9 kl. 19.00. 
Bragernes kirke lørdag 4.9 kl. 13.00. Fri entré.
Lillestrøm kirke søndag 5.9 kl 1900.

Symfoni nr. 2 ved Erling With Aasgård, Trondheim:
Fagerborg kirke 17.9 kl. 19.00.
Bragernes kirke lørdag 18.9 kl. 13.00. Fri entré.
Lillestrøm kirke19.9 kl. 19.00.

Symfoni nr. 3 ved Lars Notto Birkeland, Oslo:
Fagerborg kirke 1.10 kl 19.00.
Bragernes kirke lørdag 2.10 kl 13.00. Fri entré.
Lillestrøm kirke 3.10 kl. 19.00.

Symfoni nr. 4 ved Kåre Nordstoga, Oslo:
Fagerborg kirke 15.10 kl. 19.00.
Bragernes kirke lørdag 16.10 kl. 13.00. Fri entré.
Lillestrøm kirke 17.10 kl. 19.00.

Symfoni nr. 5 ved Hans Fagius, København:
Fagerborg kirke 29.10 kl. 19.00.
Bragernes kirke lørdag 30.10 kl. 13.00. Fri entré.
Lillestrøm kirke 31.10 kl. 19.00.

Symfoni nr. 6 ved Daniel M. Bruun, København:
Fagerborg kirke 12.11 kl. 19.00.
Bragernes kirke lørdag 13.11 kl. 13.00. Fri entré.
Lillestrøm kirke 14.11 kl. 19.00.
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frivillighetens verdifulle kapital
Etter en lang og hektisk arbeidsuke, hva er det som motiverer folk til 
å engasjere seg med styreverv, kakebaking, å være søndagsskolelærer, 
kirkevert eller å være nattevakt på konfirmasjonsleir? Disse er bare 
noen få eksempler fra Bragernes menighet.
Den som er fattig på frivillighet, har mistet noe verdifullt. Heldigvis er 
det fortsatt slik at det frivillige innslag i samfunn og menigheter er stor. 
Tenk deg en menighet uten frivillig innsats. Tenk deg en menighet hvor 
alt ble gjennomført av ansatte og lønnede. Det ville ført til en, på alle 
måter fattig, menighet. Derfor disse linjene i denne utgaven av Kirke-
posten.
 Frivillighet er viktig. Det gir menigheten flere armer til å utføre ar-
beidet. Vi når rett og slett flere, og vi får en større bredde og variasjon i 
det som blir utført. Samtidig gir det menigheten større nærhet til sogne-
barna, fordi de opplever å bli betjent av sine egne!
 De aller, aller fleste av oss har muligheten til å bidra. Det er nærmest 
bare fantasien som setter grenser. Tror du ikke menigheten har bruk for 
deg eller de evner du besitter? Ta kontakt med menighets kontoret for å 

høre. Du vil ganske sikkert bli overrasket over hvem og hva 
vi både kan – og vil bruke.  For oss er du, inntil det mot-
satte eventuelt skulle bli bevist, et spennende, skapende 
og nærværende menneske med et engasjement, erfaring 
og kompetanse som vi ønsker å gjøre oss nytte av.
 Mange er allerede frivillige, eller har i perioder vært 
det. Bragernes menighet ville ikke vært den flotte menighet den er i 
dag, uten denne innsatsen. Kanskje har vi ikke alltid vært flinke nok til 
å fortelle dette til deg som har bidratt. Men vi vil også på denne måten 
uttrykke vår glede og takknemlighet over den innsats mange av dere har 
lagt ned for en menighet dere er glade i.
 Derfor disse korte ord: Bragernes menighet har gjennom årene vært 
båret frem av sognebarnas hender i bønn og arbeid. Nå utfordrer vi deg 
som leser disse linjene til å føre arbeidet videre – sammen med oss i 
staben. 
Du er bare en telefon, spasertur eller mail unna!

Chris Pender, Diakoniarbeider



Café Album, mandag–fredag kl. 08.30–14.30
Frokost kl. 08.30–10.30, middag, 2 retter 
kl. 12.00–14.30

Fotpleiesalong: Mandag, tirsdag og torsdag ved 
autorisert fotterapeut May-Lillian Aaserud. 
Timebestilling: 32 83 19 15/mobil 97 72 23 26.

Frisørsalong: Onsdag og fredag ved utdannet frisør 
Elizabeth Jensen. 
Timebestilling: 32 83 19 15 / mobil 45 26 07 01.

Arbeidsstue: Tirsdag og torsdag kl. 10.30–13
Vi strikker, hekler og broderer. Kom med ønsker, og 
aktivitetsleder Kirsten Motzfeldt hjelper deg. 
Det  serveres formiddagskaffe.

Formiddagstreff: Annenhver fredag kl. 11–13. 
 Bevertning og utlodning. Se program.

Hyggebingo: Annenhver fredag kl. 11–13.
Inngang kr. 50.-. Servering av kaffe og vafler. 
Se program.

Frokostklubben for menn: Tirsdag kl. 10. Frokost 
med hyggesamvær.

Bokutlån: Bokutlånet drives i samarbeid med 
 Drammen Folkebibliotek. Vi har også egne bøker for 
utlån, bla. a. storskriftbøker.

Utleie: Henvendelser om utleie av selskaps lokalet i 
1. etasje (maks. 50 personer) rettes til daglig leder.

3. sept. Hyggebingo.
10. sept. Formiddagstreff. Emil Skartveit – 
”Frans av Assisi”.
17. sept. Hyggebingo.
24. sept. Formiddagstreff. Moteoppvisning v/ 
 Ødegaard Chic Mote.
1. okt. Hyggebingo.
8. okt. Formiddagstreff. Kjell Martin Moksnes – 
”Utfordringer man får når man blir eldre”.
15. okt. Hyggebingo.
22. okt. Formiddagstreff. Anders E. Dahl – 
”Sommerfugler”.
29. okt. Hyggebingo.
3. & 4. nov. Salgsmesse. Arbeidsstuas salgsmesse. 
Onsdag kl. 10.00–17.00  og torsdag 10.00–14.00.

5. nov. Formiddagstreff. Sokneprest Kristin Fæhn – 
”Inntrykk fra Armenia”.
12. nov. Hyggebingo.
19. nov. Formiddagstreff. Nils Johan Rønniksen – 
”Den franske ballongferden til Norge 1870”.
26. nov. Hyggebingo.
3. des. Formiddagstreff. Adventsmøte – 
prost  Øystein Magelssen.
10. des. Hyggebingo.
17. des. Formiddagstreff. Julemiddag – 
besøk av Per Arne Faye.
7. jan. Formiddagstreff. Juletrefest – 
besøk av kapellan Per Erik Brodal.

I løpet av sommeren har Cafe 
Album blitt opp justert med nye 
moderne  møbler i kafe teriaen og 
alle er velkommen til middags-
servering  mandag–fredag fra 
kl.12.00–14.30.  Her får du en 
rimelig 2 retters middag i hyggelig 
miljø. Blant tilbudene i senteret er 
det formiddagstreff/Bingo annen-
hver fredag og arbeidsstue tirsdag 
og torsdag. Senteret har egen 
frisør på onsdag og fredag.

Foto: Bjørg Evensen

Aktiviteter i Café Album høsten 2010 (tidligere Bragernes Eldresenter) 

Albumsgt. 8, Drammen. Tlf. 32 83 58 19. 

ProgrAm formiddagstreff og hyggebingo høsten 2010. Fredager kl. 11–13.
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Fotterapeut May-LiLLian aaserud, ønsker velkommen til 
behandling og gir gode råd om stell av føttene.

1 Vask føttene hver dag.
2  Ta er fotbad med fotsalt eller såpe et par ganger i 

uken.
3  Tørk alltid godt mellom tærne når du tørker føt-

tene.
4  Skjær aldri med kniv eller barberblad på liktorn 

eller hard hud.
5  Tilsett alltid en god fotkrem som passer til dine 

føtter etter badet.

Tekst/foto: Bjørg Evensen

FrA SOMMErKONSErTEN DEN 21. JULi. Messingkvintett fra 
 Kungliga Operan i Stockholm og Anders Eidsten Dahl, orgel, spilte 
foran et stort publikum.

Bra besøk på årets sommerkonserter i Bragernes kirke
På de 8 sommer konsertene var det tilsammen 519 personer tilstede.

Torsdagsfester i høst på 
Landfall øya kapell kl. 19.00

23. september. 
21. oktober.

Tale ved Dag Arne Roum, 
sang ved koret Omnibus.

18. november. 
Tale ved Jon Jørgensen, 

sang ved Jon Thorleif Hansen.
9. desember.

Tale ved Chris Pender, 
sang ved Inger og Bjørge Johansen.

For et par uker siden hilste jeg på en smilende 
dame som pleier å spise middag på Café 
 Album. Hun sa til meg: ”... vet du hva? De 
jeg møter her har liksom blitt familien min!”
 Det sitatet likte jeg! Det er virkelig en 
glede for meg å være en del av miljøet 
som Café Album har blitt. Jeg er innom flere 
 ganger hver uke og synes at det er et veldig 
trivelig miljø. Som det står på forsiden av program
met er Café Album ”... et aktivitetssenter og kafeteria 
for de som ønsker fellesskap og trivsel.” Og hvem av 
oss ønsker oss ikke både fellesskap og trivsel? Disse to 
verdiene er blant de tingene som gir livet både mening 
og varme. Det er alle brukerne, frivillige, beboerne og 
de som har Café Album som sitt arbeidssted som skaper 
det trivelige miljøet i Albumsgt. 8.

Det er selvfølgelig ikke tilfeldig at navnet ble 
skiftet fra Bragernes eldresenter til nettopp 
Café Album for noen måneder siden. Ste
det har sine historiske røtter. Det var over
lærer Morten Album som i 1866 eide og 
solgte tomten som gjorde det mulig å bygge 

Bragernes kirke. Ordet Album kan også ha 
mange assosiasjoner.  Og det første jeg tenker 

på er et sted å samle minner. Den tanken passer 
perfekt inn med det miljøet som vi sammen forsøker å 
skape her i Albumsgt. 8.

Gjør dette stedet kjent blant dine venner. Og gjør deg 
god bruk av Café Album selv. Her er du alltid velkom
men!

Chris Pender, Diakoniarbeider Bragernes menighet     

Hilsen Fra CHris

Foto: Bent A. Møller
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I media får vi av og til høre om triste hendelser i 
for bindelse med fjerning av blomster og beplant-
ning på gravsteder. Det er helt uforståelelig for oss 
at dette kan skje i vår tid. Men, dette er ikke noe 
nytt fenomen, i henhold til gamle rundskriv som ble 
funnet i en kiste på kirkeloftet i Bragernes kirke for 
noen år tilbake. Med gotiske skrift står det følgende 
(omskrevet):

Advarsel
Herved advares alle og enhver fra at ødelegge eller 
beskadige de på kirkegården og omkring kirken an
brakte anlegg og treplantninger, likesom at  udskuffe 
torv. Der vil heretter blive ført skarpt tilsyn for at 
av skaffe dette uvesen, og enhver, der oppdages, ikke 
desto mindre at have gjort seg skyldig i en sådan 
 handling, vil blive straffet etter Kriminallovens cap. 
23, der for en sådan forbrytelse bestemmer straff av 
fengsel eller bøder.
Børn under 15 år straffes med Riis på Rådstuen. – 
Drammen 1850

Gulnet skriv fra 1850-årene
Hr. L. Petersen, på Bragerneæs Kirkeinspekstions 
vegne har undertegnet følgende skriv (omskrevet fra 
gotisk skrift):

Da flere klager i den senere tid er indløbne om, at det 
på gravene satte blomster, kors og andre gjenstander 
på Bragernes kirkegård er borttagne, utlover Kirke
inspektionen herved en belønning av 5, fem, Specidaler 
til den, der kan meddele fullstendig opplysning om 
hvem der utøver sådan ulovlighet. Fremdeles må man 
på det innstendigste have de foresatte, der lar deres 
tjenestepiker føre børn med på kirkegården, anmode 
om, strengt at pålegge disse ei at lade børnene gå uden 
oppsikt, da man bliver nødt til at drage vedkommende 
til ansvar, når de ovenfor påpekte forsetter oppdages. – 
Anmeldelsen skjer for Kirkens Værge, Hr. H. B. Faye, 
der utbetaler den belovede belønning.

Bjørg Evensen

Allehelgensdag på Bragernes kirkegård. Foto: Bent A. Møller

Foto: Bent A. Møller

Allehelgens dag 7. november i Bragernes kirke
Ved høymessen om formiddagen blir alle navn på 
de som er døde, siden forrige Allehelgensdag, lest 
opp og et lys blir tent for hver av dem. De nærmeste 
pårørende får en spesiell invitasjon til denne guds
tjenesten. Samme kveld kl. 19.00 er det konsert med 
Solistensembelet med et program som vil bidra til å 
bringe trøst og håp. Kirken er åpen med mulighet for 
samtale mellom høymessen og konserten.

Allehelgensdag er alltid den første søndag i november. 
Det er en dag med mange følelser, minner og tanker, 
en dag for ettertanke omkring det som var og undring 
over det som ligger foran. En slik dag er det mange 
som oppsøker gravlundene med lys og blomster for å 
minnes sine kjære.

Kveldsmesser i høst
Bragernes kirke: Her fortsetter vi med kvelds messer 
hver tredje søndag i måneden. Ved kveldsmessen 19. 
september (kl. 18) har vi besøk lang veisfra, biskop 
Bimen og hans nære medarbeidere fra den koptiske 
kirken i Egypt. Da har vi også besøk fra Ål i  Hallingdal. 
Folkemusikere derfra vil ha ansvar for denne kvelds
messen som vil bli preget av norsk folkemusikk. De 
neste kvelds messene er 17. oktober og 21. november 
kl. 20.

landfalløya kapell: Denne høsten vil de fleste guds
tjenestene i Landfalløya kapell bli feiret som kvelds
messer. Det er fordi vi synes det er fint å gi flere mu
ligheter for folk å komme til gudstjeneste på kveldstid 
(kl. 19) og samtidig unngå kollisjon med høymessen i 

Bragernes kirke. Vi håper at mange vil finne veien til 
Landfalløya kapell disse kveldene. (Se gudstjeneste
listen!)
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Bokhjørnet
Bøker for Barn, ungdom og voksne

BARN
De to husbyggerne
En historie fra Bibelen
Barna vil like denne morsomme gjenfortellingen 
av Jesu lignelse om den kloke og den uforstan-
dige mannen, basert på Lukas 6, 37-49. Gjennom 
fargerike tegninger og rim vil barna lære betydnin-
gen av å bygge livet sitt på EN som er trygg og sann; 
Jesus Kristus.
Forfatter: Melody Carlson. Illustrert av Steve Bjørkman.

Guds hemmelige plan
Seks barn begynte å bli lei av alltid å høre bare de 
mest kjente bibelfortellingene. De spurte om hva 
Bibelen egentlig handlet om. Boken Guds hemme-
lige plan er delt opp i hundre korte fortellinger som 
hver er en hel fortelling. Her er seksti fra Det gamle 
testa mente og førti fra Det nye testamente. Bibelfor-
telingene er så enkelt gjenfortalt at barn i alle aldre 
vil fryde seg over dem. De yngste vil kose seg ved å 
bli lest for, og de største barna vil like å lese selv.
Jennifer Rees Larcombe ( Lunde Forlag.)

UNGDOM
Ærlig
Denne boka er til inspirasjon og oppmuntring for deg 
som er midt i ungdomstiden, med alt det rommer 
av sårbarhet og engstelse, glede, sorg, humor – og 
spørsmål. Boka inneholder 22 refleksjoner med 
utgangspunkt i bibeltekster. Til refleksjonene er det 
knyttet bønner, alle skrevet av unge mennesker.
Du vil nok ikke finne alle svarene du er på jakt etter 
her, men kanskje nye tanker som i neste omgang 
hjelper deg å finne svar.
Forfatter Tore Ørjasæter (f.1972) er utdannet lærer og 
kateket og arbeider i Svalbard kirke. Tidligere har han 
arbeidet som kateket flere steder og deltatt i Ten Sing
prosjekt blant annet i Japan, Finland og Tyskland.

VOKSNE
Når Gud taler
Ved to som lytter
Denne boka inneholder 365 andakter – en bønn for 
hver dag – hvor man finner ord til trøst og etter tanke, 
ro og kontemplasjon. To engelske kvinner ble enige 
om å begynne dagen med å lytte til hva Gud ville si 
dem. De hadde hatt store prøvelser, tyngre enn de 
fleste, og den ene av dem var nær sammenbrudd. 
Morgenandaktene forandret litt etter litt hele deres 
tilværelse. Hver dag opplevde de at Gud talte til dem, 
og de ble så overveldet av dette at de ikke lenger 
kunne holde det for seg selv. Slik ble denne boken til.
Når gud taler er redigert av A.J. Russel. Oversatt av 
Ingeborg Prytz Fougner.

Bjørg Evensen

Medarbeider i Bok & Media i Hauges gate, Kari Knudsen gir 
gode råd om valg av bøker. Foto: Bjørg Evensen
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Foto: Bent A. Møller

Kaye Westeng på plass i kirkens våpenhus. For at 
kirken skal kunne holdes åpen gjennom sommeren 
er man avhengig av frvillige som tar imot besøk-
ende til kirken. Kaye forteller at  besøks tallet har 
variert veldig fra dag til dag. Statistikken hennes 
viser forøvrig at rundt 1000 mennesker har besøkt 
Bragernes kirke på dagtid denne sommeren. 
PS. «Glassmosaikken» i bakgrunnen skyldes 
hærverk.

Drammen by jubilerer og danser!
I 2011 blir det allsidige markeringer av byens 200-års 
jubileum. Blant annet  går noen ildsjeler inn for å 
lære byens innbyggere ulike danser de kan ha glede 
og nytte av. Kurs starter allerede i september og blir 
holdt i flere omganger.

Se egen annonse i dette bladet!

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. Vi nevner spesielt Bragernes Strand.

Håper å høre fra deg.
ring menighetskontoret tlf. 32 98 91 80.
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Litt historikk om feiring av tidligere jubiléer i forkant av 
Drammens bys 200 års jubileum i 2011
Den 19. juni 1911 var det 100 år siden ladestedene Bragernes 
og Strømsø–Tangen ble forenet til en by; Drammen. Med 25 
kanonskudd fra Brannposten, mandag morgen den 19.juni, 
var byen klar for feiring av 100 års jubileum. Byen var fest-
kledd med triumfbuer, blomster og søyler med byvåpenet 
og norske flagg. Det ble en stor folkefest med historiske 
opptog, festforestilling i teateret, fyrverkeri fra lektere på 
elva, dans i Ridehuset og stort arrangement i Parken. Det 
hele ble innledet med besøk av kong Haakon og dronning 
Maud som ble behørig hyllet av drammenserne på deres 
omvisning rundt om i byen. Det nyåpnede Drammens Mu-
seum på Marienlyst ble også beæret med besøk av kongen 
og dronningen. Byens 100 års jubileum ble en stor folkefest 
som er detaljert nedtegnet i byens historie bøker.

50 år senere forberedte drammenserne seg til 
byens 150 års jubileum
Vi, som nå er godt voksne, minnes året 1961 da det ble en 
storslått feiring av byens bursdag. Jubileums feiringen ble 
en kjærkommen begivenhet i en ellers “rolig” by. Spesielt 
huskes alt som foregikk i forbindelse med arrangementene 
i Parken. Det var i alt 3600 kvm utstillingshaller og mye un-
derholdning fra Parkscenen. Inngangsbilletten var den gang 
3  kroner og ca. 200.000 besøkte Parken fra 8.–25. juni.

Spiralen ble åpnet av statsråd Andreas  Cappelen 
den 8. juni. Snoren ble klippet over og de første 
biler kunne kjøre opp.
Spiralen ble påbegynt som et åpent steinbrudd like etter 
1900-tallet for å kunne skaffe fyllmasse til byens vei-og ga-
teutbygging. Byingeniør Eivind Olsen fremsatte ideen om 
å utnytte steinbruddet til en tunnel i skrueform opp til 
Bragernesåsen, og dette ble igangsatt i 1953 etter at 70.000 
kubikk-meter stein var blitt sprengt ut.

Klokkespill i gave på utflytterdagen 18. juni
En komité, bestående av utflyttede drammensere, sendte 
ut ca. 2000 brev til utflyttere med forespørsel om en gave 
i forbindelse med byens 150 års jubileum. Et klokkespill 

til 170.000 kroner ble bestilt og levert fra Sverige. Dram-
men kommune bekostet innstalleringen i Bragernes kirke. 
På innvielses dagen spilte pastor Holmback: “Herre Gud 
ditt dyre navn og ære” som første melodi på det elektriske 
klokkespillet med de 35 klokkene i tårnet.
Begivenheten i Bragernes kirke ble kringkastet.
På den 600 kilos største klokken står følgende tekst (over-
ført fra latin): Takknemlige drammensere ga oss til sin by år 
1961.

Fødselsdagen 19. juni ble feiret med kongebesøk
Etter 15 skudd fra Brannposten, klokkespill og flaggheising 
ble det bursdagsfeiering. H.M. Kong Olav overvar bl.a. fest-
gudstjenesten i Strømsø kirke. Gudstjenesten ble overført i 
fjernsynet. Etter kransepåleggelse på Bragernes kirkegård på 
minnesteinen til de falne under den siste krigen 1940-1945, 
ble det frammøte ved inngangen til Spiralen. Her ble H.M. 
Kong Olav ønsket velkommen av byingeniør Eyvind Olsen 
i anledning den høytidlige åpningen av Spiralen. Kongen 
signerte sitt navn på en innfelt steinplate ved innkjørselen.
Kong Olav og byingeniør 
 Eyvind Olsen kjørte så i 
kongens bil A-1 opp Spiralen, 
hvor det ble en omvisning. 
Drammenserne satte stor pris 
på kongebesøket og møtte 
opp med flagg og var med på 
å gjøre dagen til en festdag. 

Feiringen av Drammens 
150 års jubileum ble en stor 
begivenhet i året 1961.

Så gjenstår det å se om 
 feiringen av 200-års jubiléet 
i 2011 vil sette varige spor i 
byen vår. Bjørg Evensen

Historisk opptog over bybroen – Byjubileet 1911.

Kong Olav V ble tatt imot ved bygrensen av ordfører Kornelius 
Ingebretsen.

Kong Olav setter sitt 
navntrekk på en steinplate 
ved inngangen til  Spiralen 
ved 100-årsjubiléet i 1961. 
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VÅRE DÅPSBARN
13.05.2010 MARIA JÆGTVIK NAKKIM
13.05.2010 NINA DJUPVIK
23.05.2010  LARS CHRISTIAN LARSSEN 

MØLLER
23.05.2010 SANNE AMUNDSEN MELSTVEIT
30.05.2010 ESTHER BERGER LERVIK
30.05.2010 ERIK BERNTZEN ORNUM
30.05.2010 LUCAS APPELWADEL
13.06.2010  SIGURD SELLÆG BREDESEN, 

HØYLANDET KIRKE
20.06.2010 MAREN HORGEN WAHL

20.06.2010 SYDNEY MIKAELA MARIA SVEBAKK-BØHN
20.06.2010 SHARIDIN MEEGAN NGAHIWI SVEBAKK-BØHN
20.06.2010 SAVANNAH VICTORIA TE OWAI SVEBAKK-BØHN
20.06.2010 SANNI KRISTINA KNAAPILA, 
 HAGLEBU FJELLKIRKE
27.06.2010 UNA CONSTANSE RØNNINGEN
27.06.2010 TUVA FRISNES
11.07.2010 NORAH LUCIA BYRMO PARKIN
11.07.2010 SOLVEIG LANDE MARÅS, FISKUM GAMLE KIRKE

25.07.2010 SINDRE OLSEN
01.08.2010 NELLIE OHRBERG-ROLFSRUD
01.08.2010 FRIDA FOSSER JOHANSEN

ViGDE
29.05.2010  KARIN GIFSTAD OG 

PER BJARNE HEGLI
05.06.2010  BAOZHEN XIE OG 

ARNE WINNESS 
 VELSIGNELSE
12.06.2010  MIRIAM KALTENECKER OG 

KNUT EIVIND 
 LYSTAD DALSENG
19.06.2010 CHRISTINE KORTNER FAYE OG 
 TORBJØRN HELVIK
03.07.2010 LISE NIKLASSON OG PETTER HAGEN
10.07.2010 LINDA CECILIE ULLE OG SVEN ERIK RAMBERG
17.07.2010 CHRISTINE LENSBERG OG EGIL AX
07.08.2010 LINN WOLDSTAD OG ERIK NARVERUD

Noen småjenter hadde basar med utlodning. Så fant 
en av dem ut at de skulle gå til Per Sivle og be om en 
vise som kunne synges på basaren. Å be Sivle om slikt 
var som å tenne i tyri. I lynende fart skrev han visen 
ferdig. Her er et utdrag av «Drammenseren»:

På to strender, om just ei ved havet,
hev drammenseren fengje sin heim, 
der han sjølv heve tuftorne gravet 
og sett sjølv sine hus uppå deim.

Utpå vetteren stundom han tenkte:
«Gje i Svælvik je var eller Moss!»
Men når vårsol på Breidablik blænkte,
blei dæ best her i Drammen hos os.

Og ifald uti heile Europa
at ein einaste by der er til
jussom den mellom Tongjen og Gropa,
ja so kall mei en krakk – om du vil!

(«Breidablik» er utsikts punktet på toppen av 
Bragernesåsen. «Gropa» er et uttrykk som ble brukt 
om en del av Øvre Storgate, vestover fra Øvre Sund.)

Utsikt fra Bragernesåsen. Foto: Bent A. Møller
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Nedre Torggt. 5, 3015 Drammen
Tlf.: 32 83 60 05

Revisjon – Skatt – Avgift
Økonomisk Rådgivning

Nedre Storgt. 42, 3015 Drammen
Tlf: 32 83 88 90

www.ey.no

Drammen Fotklinikk
Rådhusgt. 18, 3015 Drammen

Telefon: 93 29 18 11

Marianne Båsum
Aut. fotterapeut

Sunne føtter er glade føtter!

Optika AS
Engene 16, 3015 Drammen

SYNSPRØVE – TIMEAVTALE
TLF.: 32 27 78 00

Briller - Kontaktlinser - Synsprøver

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

HOUSE OF

Optiker Wøllo AS
Øvre Torgt 4, 32 89 89 50

Eiendomsmeglere MNEF

ETABLERT 1918

HAUGESGT 83, 3019 DRAMMEN
TLF: 32 83 56 50 – FAX: 32 83 97 05

TORGET VEST – 3019 DRAMMEN
TLF.: 32 20 10 10

Støtt våre annonsører.
DE STØTTER OSS



Behov for ny løper i 
kirken!
Bragernes kirke har nå fått en 
nødvendig og påkostet oppussing 
utvendig. For den som kommer inn 
i kirken, er det ganske så synlig 
at det også trengs å gjøres litt 
innvendig.
 Øverst på menighetsrådet 
prioriteringsliste står ny løper. Den 
røde vi har i kirken i dag er falmet og slitt, og særlig foran i kirken. 
Så den ønsker vi skal erstattes med en ny før 2011. Da har byen 
200-års jubileum som skal feires i kirken 19. juni neste år og tre 
uker senere er kirken 140 år. Og i november er det bispevisitas!
 Noen lurer på om ikke slike anskaffelser er en offentlig oppgave. 
Den ligger i grenseland, men i praksis blir det slik rundt om i 
menighetene at slike løpere finansieres ved innsamlede midler. 

Offent lige midler går med til (enda) mer 
presserende vedlikeholdsoppgaver.

En ny løper vi koste ca. 120.00 kroner, 
og vi er svært takknemlige for bidrag 
til denne godt synlige delen av kirkens 
inventar (konto nr. 2220 14 83690). 
Merk innbetalingen: Ny løper.

Kristin Fæhn, sokneprest

Viktig melding!

Hvert år kastes tusenvis av dyr ut av sine hjem, eller 
de kommer på avveie på en eller annen måte. Dyre
beskyttelsen arbeider for å gi flest mulig av disse 
dyrene et tilbud. De fleste henvendelser er knyttet til 
kaniner og katter, men også fugler og gnagere får vi 
meldinger om. Hjemløse dyr utsettes for sykdom, sult 
og vonde skjebner, dersom de ikke får hjelp. 
 Dyrebeskyttelsen får ingen offentlig støtte og er 
avhengig av gaver og annen hjelp fra privatpersoner 
for å kunne drifte.
 Alle i lokallagene arbeider frivillig og ulønnet.  Alle 
inntekter går til drift av hjelpesenteret vårt samt til 
vete rinærhjelp, fòr og annet utstyr til dyrene våre – 
både de som bor midlertidig på hjelpesenteret og de 
som er plassert i private hjem.
 Hjelpesenteret vårt ligger i utkanten av  Drammen. 
Her disponerer vi et bemannet hus der vi kan ta vare 
på dyr i krise. 

For å kunne hjelpe flest mulig dyr, har vi også behov for 
et nettverk av dyrekjære mennesker som kan gi dyrene 
våre et midlertidig hjem. Som fosterhjem får du dekket 
veterinærutgifter og andre kostnader knyttet til dyrehold
et. Det dyrebeskyttelsen krever i gjengjeld er kjærlighet 
og stabilitet rundt dyret i den tiden det bor hos deg. Det 
kan variere hvor lenge dyret bor hos deg.  Vi i dyre
beskyttelsen ønsker fortrinnsvis at dyret kan bo i samme 
fosterhjem til det får tilbud om et permanent hjem. 

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med oss på 
post@ddoo.no eller på vår vakttelefon 959 24 137. 
 Dyrebeskyttelsen Drammen og omegn.

kurs i daNs – Dans for enhver anledning   
Sosiale samvær – festlige lag – bryllup
Nybegynnere og viderekomne. 10 kvelder / kr. 500,-.
Starter: Onsdag 15.09 og torsdag 16.09 –  kl. 18 og 20.
Påmelding: 900 82 823, 918 41 947 eller 952 16 342

Alle er velkommen!                 Drammen danser
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SpORTSanDakTER Sportskapellet ved Tverken høst 2010 
5.9	 Biskop	Laila	Riksaasen	Dahl		
	 og	Frogner	menighet
12.9	 Simon	Høimyr
19.9	 Gunvor	Kreken	(Normisjon.
	 Sti-tur	etter	sportsandakten)
26.9	 Tom	Solberg
3.10	 Asle	Kristiansen
10.10	 Solveig	Kristiansen
17.10	 Dag	Arne	Roum
24.10	 Chris	Pender
31.10	 Jan	Heitman

gudstjeNeste og semiNar På 
sPortskaPellet tVerkeN
Fellesvandring med avgang fra Landfalltjern kl.10.30.
Gudstjeneste på kapellet kl.12.
Preken ved biskop Laila Riksaasen Dahl.

Matpause, ta med niste. Det serveres boller og kaffe.

Foredrag ved biskopen: Vandring på jorden med 
himmelen som tak.

Arrangementet avsluttes ca. kl.15.
Arr.: Pilegrimsgruppa, Frogner menighetsråd



 

Velkommen til  kirke!

KIRKEPOSTEN
Kirkeposten, Bragernes menighetsblad, 
Kirkegt. 7, 3016 Drammen
Bankgirokonto: 2220.14.83690
redaksjon dette nr: Bent A. Møller og Bjørg Evensen 
Annonser: Hanna Moen
Korrektur: Bjørg Evensen og Bent A. Møller
Design: Prograph AS – Øyvind Grøtting
Trykk: 
Finansiering: Frivillig kontingent
Trykk: Grøset tm

Søndag 5. september, 15. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Presentasjon av konfirmantene. Dåp. 
Kapellan Per Erik Brodal og kantor Anders E. Dahl. 
Sang: Andreas Harket.

Landfalløya kapell kl. 19.00: Kveldsmesse. 
Kapellan Per Erik Brodal og organist Eli Nesse.

Søndag 12. september, 16. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. 
Kapellan Per Erik Brodal og kantor Jørn Fevang. 
Gruppe fra Bragernes kantori.   

Søndag 19. september, Høsttakkefest   
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste.  Dåp. Jenteaspirantkoret. 
Alle prestene. Kantorene Beate Strømme Fevang og 
Jørn Fevang. Utdeling ”Min kirkebok” til 4-åringer og gave 
til 6-åringer. Biskop Bimen deltar. Kirkekaffe.

Kl. 18.00: Kveldsmesse. Prost Øystein Magelssen og 
kantor Jørn Fevang. Folkemusikere fra Ål.

Søndag 26. september, 18. søndag etter pinse/
Mikkelsmess
Kl. 11.00: Gregoriansk høymesse. Dåp og nattverd.  
Sokneprest Kristin Fæhn, prost Øystein Magelssen og 
kantor Jørn Fevang. Gruppe fra Bragernes kantori. 
    
Søndag 3. oktober, 19. søndag etter pinse  
Kl. 11.00: Høymesse.  Dåp og nattverd. 
Kapellan Per Erik Brodal og kantor Anders E. Dahl. 
Solist: Anne Stine Dahl.

Søndag 10. oktober, 20. søndag etter pinse 
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. 
Sokneprest Kristin Fæhn og kantor Beate Strømme Fevang. 
Solist: Petter Moen.     
  
Søndag 17. oktober, 21. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Guttekoret. 
Prost Øystein Magelssen. Kantorene Anders E. Dahl og 
Jørn Fevang. 

Kl. 20.00: Kveldsmesse. Prost Øystein Magelssen og 
kantor Anders E. Dahl.

Søndag 24. oktober, 22. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Familiegudstjeneste. Dåp. Ofring TV-aksjonen. 
Ungdomskoret. Sokneprest Kristin Fæhn. Alle kantorene. 
Radiooverføring.

Søndag 31. oktober, Bots- og bededag
Kl.10.15: Skriftemål i kapellet
Kl. 11.00: Gudstjeneste. Sokneprest Kristin Fæhn og 
kantor Beate Strømme Fevang. Kor fra Krødsherad.

Landfalløya kapell kl.19.00: Kveldsmesse. 
Sokneprest Kristin Fæhn og organist Eli Nesse.

Søndag 7. november, Allehelgensdag
Kl. 11.00: Høymesse. Nattverd. Menighetens ansatte. 
Bragernes kantori. Kirken er åpen med mulighet for 
samtale mellom høymessen og konserten.

Kl. 19.00. Konsert med solistensemblet, dir. Jørn Fevang.

Tirsdag 9. november
Kl. 18.00: Ungdomsgudstjeneste. (Se annonse i avisen.)

Søndag 14. november, 25. søndag etter pinse
Kl. 11.00: Familiemesse. Dåp og nattverd. 
Kapellan Per Erik Brodal. Jentekoret. 
Kantorene Beate Strømme  Fevang og Anders E. Dahl.

Søndag 21. november, Siste søndag i kirkeåret 
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. 
Biskop em. Sigurd Osberg og sokneprest Kristin Fæhn. 
 Kantor Jørn Fevang. Gruppe fra Bragernes  kantori.      

Kl. 20.00: Kveldsmesse. Sokneprest Kristin Fæhn og 
kantor Jørn Fevang

Søndag 28. november, 1. søndag i advent
Kl. 11.00: Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn. Kantorene Anders E. Dahl og Jørn Fevang.

Landfalløya kapell kl.11.00: Høymesse. 
Kapellan Per Erik Brodal.

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


