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•  Stor gave til nytt flygel, s. 5

•  Konfirmanter på weekendtur, s. 6–7

•  Adventsfestivalen 2010, s. 8–9

•   Besøk i Great Totham, vennskapsmenighet i 

England, s. 10–11

•   Gjenskinn fra det hellige, utstilling på 

Nasjonal galleriet, s. 12

•  Konserter i februar, s. 13
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•  Hilsener fra biskop og sokneprest

•  Nytt alterbord i kirken

•  Nytt fra menighetsrådet

•  Julemarked, juletrefester

•  Christmas Carol Service

•  Bilder fra biskop Bimens besøk
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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
brodal@drammen.kirken.no
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. 45 26 07 01
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!

Jubileumsåret 2011!
2011 er året da Drammen by feirer sin 200 års fødselsdag og 
Bragernes kirke feirer sin 140-årsdag. Byens markeringer vil 
skje rundt rundt fire store høydepunkter:  
WorldCup langrenn Konnerud, fødselsdagen 19. juni, 
 Elvefestivalen og det årlige Gjestebud i oktober. Men allerede 
ved inngangen til det nye året 2011 vil det bli en markering 
av byjubiléet, med en ny klokkespill- melodi fra klokkespillet 
i Bragernes kirke. På selve fødsels dagen, 19. juni, vil 
jubileums gudstjenesten feires i Bragernes kirke. Kirke-
jubiléet blir markert på selve innvielses datoen, 12. juli, selv 
om dette er midt på sommeren. Dette kommer vi tilbake til. 
Videre vil kirke jubiléet markeres når biskop  Laila kommer på 
visitas til Bragernes i slutten av  november.

Kristin Fæhn

Kirkepostens lesere ønskes en 
gledesfylt  julehøytid og et godt nytt år!
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Til ettertanke – ved Kristin Fæhn

Kirken vår har et flott alter oppe i koret, under 
alter bildet. Men av og til er det fint å kunne 
ha større nærhet mellom prest og menighet, 
som for eksempel ved skolegudstjenester og 
familiegudstjenester, og ved kveldsmesser. Da 
bruker vi et eget alterbord som fram til nå har 
vært et provi sorium, men et brukbart sådant. 

Nå har vi fått et nytt alter bord som står i stil 
til kirkerommets arkitektur og øvrige interiør. 
Det er tegnet av Arkitekt kompaniet i  Drammen 
og utført av  Design 3 & interiør i Hokksund, og 
 Lychefondet har bidratt økonomisk. 
Tusen takk!

Kristin Fæhn

«Gjestebud»
Det har vært Gjestebud i byen! Vi møttes over 

et godt måltid mat og god samtale ved dette 
årlige samlingspunktet for å feire mangfoldet 
og felles skapet i byen vår. Invitasjonen hadde 
gått bredt ut fra Drammen og omegn Tros- og 
livssynsforum; alle var velkomne. Og her var det 
mange som hadde øynet mulighetene, her var 
gjester med ulik religiøs og kulturell bakgrunn, 
folk fra det mangefasetterte  Drammen. Vi pratet, 
ble kjent med flere og knyttet nye kontakter.

Når Bibelen omtaler selskap og fest, ja, så er 
det gjerne nettopp som gjestebud; det ordet gir 
meg en fornemmelse av flott fest, med mange 
mennesker – og stor generøsitet.

Vi går nå inn i advent- og juletiden, en tid med 
mange gjestebud, eller selskaper eller fester, som 
vi heller kaller det. Vi har som regel ikke plass 
eller mulighet til å åpne dørene våre slik på vidt 
gap. Men generøsitet er det gode muligheter 
for likevel; hva med å åpne opp for noen nye 
gjester? 

Advent, det er tiden for å forberede den store 
festen, festen for Jesu fødsel, han som skal ”gjeste 
oss som en soloppgang og skinne for dem som 
bor i mørke og dødens skygge og lede våre skritt 
inn på fredens vei” (Lukas 1,78–79).
Han kom som en gjest; Gud gjestet jorden. Men 
til forskjell fra andre gjester, så ble han værende. 
Han gikk ikke igjen, slik som andre gjester gjør. 
Han blir værende, for å være midtpunktet i sin 
egen fest. Han blir værende for å være hos oss 
også når festen er over. Invitér ham inn!

Det kimer nå til julefest,
Det kimer for den høye gjest
som steg til lave hytter ned
med nyårsgaver, fryd og fred.

Kom Jesus! Vær vår hyttes gjest!
Hold selv i oss din julefest!
Da skal med Davidsharpens klang
deg takke høyt vår nyårs-sang. 

(Tekst: Grundtvig. Norsk Salmebok nr. 52)

Nytt alterbord i BragerNes kirke



Hvert år møter blikket vårt det samme, i utallige utforminger og 
variasjoner: Stall, krybbe, mor med nyfødt barn, far i bakgrunnen, 
lysende stjerne, gjetere, sauer. Ingen barselstue i verden er fremstilt 
så mange ganger og på så mange måter. Intet annet motiv har fått 
tilsvarende innpass som pynt i de tusen hjem.

Vårt øye møter juleevangeliet. Og vårt øre møter det: ”Det skjedde 
i de dager...”

Hva sier julens fortelling oss i våre dager? Den roper ut:

Det er noen der! Tilværelsen rommer en åndelig dimensjon; Gud 
finnes! Juleevangeliet forteller at vår verden ikke er en tilfeldighet, 
og at livet ikke har oppstått på en slump. Det innebærer at heller 
ikke vi skyldes en slump. Vi er en del av en Gud-villet verden. Det 
finnes en som har alt i sin hånd.

Julens fortelling har mer å si:

Det er noen her! Barnet i krybben er her! Her i vår verden! Han er ikke her bare som et barn, men 
som en som har levd sitt liv, gjort sin gjerning, dødd sin død – og – oppstått fra de døde! Barnet i 
krybben er Gud som ble menneske! Han er med oss alle dager. Han som sonet vår synd vandrer med 
oss, lider med oss, gir hjelp til livsmestring og håp over våre liv. Jule evangeliet er budskapet om en 
Gud som elsker oss så høyt at han ga sin Sønn.

I julen utfordres vi til å tro det! Vi kalles til å knele ned ved julekrybben og undrende ta dette inn:

”Nå møtes jord og himmel i barnet, lagt på strå.”. (Salmer 1997 nr. 2)

Gledelig  jul!
Laila Riksaasen Dahl – Biskop i Tunsberg 

Tanker ved julekrybben
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Neste gang 
du kommer til 
Bragernes kirke 
kan du ta turen 
inn under galleriet 
 bakerst på høyre 
side. Der finner du 
en ny bønne krok 
med kneleskam-
mel, bønne lapper 
og en lyskasse for 
tenning av bønnelys. Et par av benkene er også 
snudd mot bønne kroken, slik at det er mulig het 
for å sette seg ned i stillhet og ettertanke. 

Bønnekrok i Bragernes kirke Vi avslutter alltid konfirmant samlingene våre 
med en  enkel liturgi bak i bønne kroken og håper 
med dette at konfirmantene kan opp leve dette 
som ”deres sted” i kirken. Samtidig håper jeg 
også du som ikke er konfirmant vil finne veien til 
bønne kroken og benytte deg av den.

Hilsen Per Erik K. Brodal, kapellan og 
 konfirmantprest

Foto: Bent A. Møller
Torsdagskvelder 
kl. 19.00 i landfalløya 
kapell på nyåret:

17. februar, 17. mars, 
14. april, 19. mai.
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NyTT frA MeNigheTsrådeT
handlingsplan
Handlingsplan for 2010–2013 er vedtatt av 
menighets rådet. Den er delt i fire ledd: 
• Bragernes menighets visjon
• Bragernes menighets virksomhet
• Bragernes menighets organisasjon
• Tiltaksplaner

Visjonen er fortsatt under noe diskusjon i  rådet, 
mens de øvrige punktene er konkludert. 

Tros opplæringsprosjektet har fått en sentral plass 
og understreker behovet for kunnskap om hva 
kirken står for. Gudstjenesten er som tidligere 
kjernen i menighetens liv. 
Det blir satt et særskilt fokus på barne- og ung-
domsarbeid og gitt dekning for en halv ny stilling, 
som utvides til hel stilling ved statlige midler satt 
av til formålet for å lønne en medarbeider på dette 
feltet. 
Et annet fokusområde er den kirkemusikalske 
aktiviteten. Korvirksomheten skal ivaretas og 
videreføres, adventsfestivalen videreutvikles. 
Aktiviteten er stor pr. dags dato, og man ønsker 
oversikt over ønsker for framtiden. Økonomiske 
og perso nellmessige behov må vurderes og 
mulige samarbeidspartnere fra næringslivet tas i 
betraktning. Lørdags konsertene vil fortsette. 

En ønsker også å 
legge opp til fore-
dragsserier og finne 
egnede ”møteplasser” 
i den forbindelse. 
Bragernes menighets 
organisasjon ledes 
som kirkeloven forut-
setter, av sokneprest 
og menighetsråd. 
 ”Menigheten skal ha en 
kultur som i størst mulig grad skaper et samspill 
med  beboere i soknet.”
Frivillige har vært og vil fortsatt være av stor 
betyd ning for å realisere de tiltak som besluttes. 
Samarbeid med organisasjoner som KFUM/K, 
Normisjon, NMS m.fl. bør være viktig for å nå 
menig hetens mål.

Tiltaksplaner vil følgelig kunne trekkes sammen i 
3 hovedpunkter:

• Trosopplæring – barn/unge/voksne
• Bevare det bestående arbeid og utvikle nye 
møteplasser for tro – tanke – og sosialt samvær.
• Styrke økonomien, bedre informasjonen og 
skape en tjenlig organisering (ansatte/frivillige).

Planen skal evalueres hvert år.

Ole K. Karlsen

Jørn Fevang ved kirkens nye flotte flygel
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Flygelgave fra sparebanken Øst

Bragernes kirke har i høst mottatt en gave på 
300.000 kroner fra Sparebanken Øst til nytt flygel i 
kirken. Planen har lenge vært å samle inn penger til 
nytt flygel når kororgelet var ferdig. Kirkens flygel 

har nemlig vært et lån fra menighetshuset. Nå har 
menighetshuset fått tilbake sitt flygel. Gaven ble 
overrakt i Drammens teater 25. oktober, der to gutter 
fra guttekoret, Hermann Glienke og Kjartan Hverven, 
sang, akkompagnert av Jørn Fevang. 

Sparebankens store gave gjør at innsamling ikke 
blir nødvendig. Kirkens nye Boston flygel, som er 
designet av Steinway & Sons, er allerede tatt i bruk. 
Offisiell innvielse vil komme i form av en konsert med 
klaver studentene fra Norges Musikkhøgskole tirsdag 
1. februar. I tillegg til flygelet rakk gave pengene til 
et piano som skal brukes på alle korøvelsene slik at 
flygelet ikke slites ut til dette.

vi takker sparebanken Øst
for den store gaven!

Jørn Fevang



Kl. 17. stod det mange ungdommer utenfor Bragernes 
kirke. Alle visste hvor de skulle, men ingen visste hva. 
Det var også noen ledere med. Voksne, konfirmanter fra 
2009 og miniledere stod og ventet. Oppropet ble tatt, og 
vi var på vei mot Uvdal Resort. Vi ankom litt senere enn 
ventet, på grunn av noen som var litt bilsyke, men men. 
Når vi kom frem stod Per Erik (Konfirmant presten Per 
Erik Brodal, red.) pent og ventet på oss. Konfirmantene 
fordelte seg selv på de forskjellige hyttene, og fikk litt 
tid før vi møttes i storstua. Der ønsket Aud oss hjertelig 
velkommen, og fortalte litt om hva som kom til å skje 
videre i  helgen. Hun hadde ulike leker og oppgaver vi 

skulle gjøre og så snakket hun om hvor forskjellige vi 
egentlig er. Da brukte hun Ole Brum-familien som eksem-
pel. Nasse Nøff var den litt sjenerte, og Tussi syntes 
ofte synd på seg selv. Egentlig en veldig morsom måte å 
fortelle det på! Så var det klart for mat; Grønnsaksuppe.

Kvelden kom, og vi skulle ha en korssamling før vi la oss. 
Det var veldig hyggelig, og veldig behagelig, på en måte. 
Etter samlingen var det noen som var trøtte, men andre 
ikke. Det var noe lederne merket. De prøvde å løpe mel-
lom hyttene, men det var visst ikke så lett som de trodde 
når “nattevaktene” var ute!

Sola kom opp, og konfirmantene ventet kanskje en litt 
roligere vekking enn det det var;  Ledere som hamret på 
dørene.. Hmm.. Klokken 09.00 var det frokost der alle fikk 
servert deilig, varmt brød. Kort tid etter frokosten startet 
vi med aktiviteter. Ved den første posten satt vi inne i 
stor salen og snakket om forskjellige argu menter for og 
mot at Gud finnes. Mange av konfirmantene var veldig 
ivrige, og kom med mange gode forslag. 
På den andre skulle vi møtes i resepsjonen. Først skulle 
man inn og sette seg i par. De skulle lage en papirkopp, 
og det var kun den ene som kunne se på tegningen og 
forklare. Så det betydde at man måtte stole på den andre 
personen. 

Konfirmantweekend i Uvdal
På den tredje posten, før pausen, var det en lek kalt 
minesveiper. Konfirmantene ble virkelig revet med. Virket 
som de hadde det veldig gøy!
Etter de tre første aktivitetene, var det lunsj.  Tenker det 
var mange som var sultne! De tre siste oppgavene gikk 
veldig mye ut på å stole på de andre og samarbeide. De 
skulle bl.a. gå gjennom rokkeringer på kortest mulig tid. 
Det ble mange slitne ungdommer! Så skulle de balansere 
på en slags stor vippe, uten at den skulle komme nær 
bakken. De skulle også stille seg på en stokk, og bytte 
plasser uten å falle av. Vanskelig!
Den tredje og siste “kreativ mestring”-oppgaven synes 

de var den aller morsomste. Det var det hvertfall MANGE 
som sa. Der skulle bl.a. alle samarbeide om å komme over 
en 3-meters høy vegg! Her gjaldt det å ha litt muskler..

Middag, og det lukter pizza! Vedder på at det var mange 
som spiste seg gode og veldig mette, for den pizzaen 
var GOD! På kvelden var det leker og konkurranser, der 
mange hadde funnet på noe. Minilederne hadde noen 
kule konkurranser med tipping av kjendiser og sang.

Tredje og siste dagen på Uvdal Resort. Mange virker som 
de har hatt det gøy, og mange er slitne. Er ikke så rart 
når man driver og reker ute på natta?  Spesielt ikke når et 
spøkelse *kremt 
kremt, Per Erik* 
går over brua med 
kappe og håndkle 
over hodet. He he! 
Uansett, de slitne 
ungdommene 
måtte i så fall bare 
bli litt mer slitne 
enn de var. For de 
hadde ikke gjort alt 
innenfor “kreativ 
mestrings”-opp-
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gavene. De tre gruppene skulle gå med 15 min. avstand. 
Først skulle de gå til toppen av bakken, der de skulle gå i 
blinde til neste post, med en leder foran. Det ble heldig-
vis ikke så mye knall og fall! Da de kom frem hadde de fra 
før av fått lært seg hvordan de skulle holde hender og 
ben når en falt ned fra en 1,5 meters høy plate! Noen var 
visst litt redde, men de fikk et utrolig stort smil hvis de 
turte å gjøre det! Ops.. Mistet grepet?

Da alle var ferdige, gikk vi gjennom helga i storstua. 
Deretter var det bare å pakke sammen og gå mot Uvdal 
kirke, der det ble holdt en gudstjeneste. Da den var 
 ferdig, ventet bussen utenfor kirken, så nå var det “Ha 
det bra, Uvdal kirke og Uvdal Resort!”
Og vet du hva? Det tok ikke mer enn 15 min før det var 
helt stille i bussen!

Tekst og foto: Lotte Ludvigsen, ungdomsleder

Julemarked 2010
Lørdag 27. november kl. 10–15

i Bragernes menighetshus

Stands med salg av nye og pent brukte ting. 
Godt utvalg av bøker.

Salg av hjemmebakte kaker.
Tombola – loddsalg – Skopuss. Juleverksted. 
Kafeteria. Jenteaspirantkoret synger kl.11.30, 
Jentekoret synger 13.15, Guttekoret kl.14.15. 

TREKNING kl.14.30.

søndag 2. januar 
kl. 12.15, rett etter 
familieguds tjenesten 
i kirken. Diverse pro-
gram for små og store. 
Bevertning. Gang rundt 
juletreet m.m. Juletre-
festen koster kr. 25,- per 
person, maks kr. 100,- 
for en familie. 
Arr. Bragernes menighetsråd.

deT er
juleTreFesT 

på CaFè alBum 
 fredag 7. januar 

2011.

Bragernes menighets
  julemarked
Menighetsrådet arrangerte det første jule-
markedet i 1999, og siden har det blitt holdt 
hvert år i begynnelsen av Advents festivalen. Det 
er den ene dagen i året hvor alle virksomheter er 
representert og alle aldersgrupper møtes, – vi er 
som en stor familie. Naturligvis håper vi på god-
vær og at mange kommer innom og både støtter 
oss og samtidig hygger seg. Korene har ansvar 
for salg av pølser og et godt utvalg av kaker i 
sin kafeteria. Jente- og guttekorene gleder oss 
med sang. Konfirmantene er selvfølgelig med, 
og vi blir mer kjent med hverandre på en dag 
som denne, både unge og gamle. Vi gleder oss. 
Håper alle lesere vil sette av en time eller to til å 
besøke oss i vårt nyoppussede menighetshus. 

Velkommen til å ta en tur innom lørdag 
27. november. 

En vennlig hilsen, Kaye Westeng 
 (Julemarkedskoordinator) 

Menighetens jule trefest

Høstinnsamlingen til Bragernes 
menighet. (Kontonr. 2220 14 83690) 

Hjertelig takk til alle som gir!
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Konnerud kirke kl. 19.00. Konsert med Kammer-
koret Apollon. Edward Rogers, klavér, Tore  Winnæs, 
dir. Bill. kr. 150,- Barn under 15 år fri entré.

Lørdag 4. desember, kl. 15.00. Konsert med 
 Universitetets symfoniorkester, Oslo. Verker av 
Irgens Jensen og Tsjaikovskij. Bill. kr. 200 ved inng. 
(barn/honnør/student kr. 100,-) 

søndag 5. desember
Kl. 11.00. Noen må våke! En høymesse hvor våre 
medmennesker står i sentrum. Ved konfirmantene, 
kapellan Per Erik Brodal og kantor Anders E. Dahl. 
Tangen kirke, kl. 18.00. This is Christmas.
Julekonsert ved gospelkoret HIM. Ten-sing- 
prosjektet DraTaKos deltar. Bill. kr. 150,-. 
 Konsertkafé.
Kl. 19.00. Konsert for harpe og fløyte! Katrine Gilje 
Kolbjørnsen og Runi Wold Kristiansen. Bill. kr. 150,- 
ved inng.
skoger kirke, kl. 19.00. Julekonsert Den store 
 stjerna. Koret ”Chorisma” med solister Henrik 
 Hundsnes, (tenor), Jannicke Hoff, (sang),
Victor Riakhin, dir. Bill. kr.100,- ved inng. 
Barn og ungdom fri entré.
fjell kirke, kl. 19.00. Et nystartet korps, Gutte-
musikken, inviterer til debutkonsert. Et prosjekt-
korps bestående av gamle musikere fra Drammen 
Guttemusikkorps og Strømsø Guttemusikkorps.
Fri entré.

Mandag 6. desember, kl. 19.00. St. Halvards 
Julekonsert, med elever fra 1. kl. musikk, dans, 
drama, 2. og 3. kl. musikk sammen med lærere.
Bill. kr. 150,- ved inng. Barn under 12 år fri entré.

Onsdag 8. desember
Kl. 19.00. Konsert. Megabandet med gjester.
Bill kr. 150/120,- ved inng.
st. Laurentius katolske kirke kl. 21.00.  Gregoriansk 
completorium (kveldsbønn). 
Medlemmer av Bragernes Kantori.

fredag 10. desember, kl. 19.00.
Vår Jul presenterer En nordisk julekonsert.
Med Cecilia Vennersten og Gaute Ormåsen.
Bill. kr. 250,- via Billettservice, Posten og Narvesen.

Dersom ikke annet er oppgitt, finner arrangementene 
sted i Bragernes kirke. 

Lørdag 27. november, kl. 10.00 – 15.00. Julemarked 
i Bragernes menighetshus. Juletorg med alt som 
hører advent og jul til.

søndag 28. november
Kl. 11.00. Høymesse 1. søndag i advent!
Sokneprest Kristin Fæhn, kantorene Anders E. Dahl 
og Jørn Fevang. Medlemmer av Bragernes kantori. 
Kl. 19.00. Adventfestivalens åpningskonsert. 
Bragernes kirkes guttekor, jentekor, ungdoms kor, 
kantori. Dir. Beate Strømme Fevang og Jørn  Fevang. 
Anders E. Dahl, orgel. Hovedverker i år:
Kjell Mørk Karlsen: Gaudete og Drei geistliche 
Gesänge av  Mendelssohn. Bill. kr. 180,- ved inng., på 
menighets kontoret og i Drammens teater.
Barn under 12 fri entré. 

Onsdag 1. desember
Kl. 19.00. Kirkens Bymisjons Gratiskonsert i forbin-
delse med verdens internasjonale HIV/Aids-dag. 
Kjente musikere deltar. Fri entré.
Kl. 21.00. st. Laurentius katolske kirke.  
Gregoriansk completorium. (kveldsbønn). 
Medlemmer av Bragernes Kantori.

Torsdag 2. desember
Kl. 18.30. Adventsgudstjeneste,  Drammen  Rotary. 
Åpen for alle. Prost Øystein  Magelssen, Bragernes 
kirkes jentekor, Beate Strømme  Fevang, dir., 
Anders E. Dahl, orgel. Fri entré.
fjell kirke, kl. 19.00. Prosjektkorets julekonsert. 
Trond Helgerud, orkesterleder, Ellen Johnsen og 
Frank Vrabel, solister, Per Roar Ekeland, dir. 
Fri entré.

2010
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søndag 12. desember
Kl. 11.00. Høymesse. Prost Øystein  Magelssen, 
 kantorene Beate S. Fevang og Jørn Fevang. 
Kl. 17.00. Lysmesse for hele familien. Jente-
aspirantkoret og gutteaspirantkoret. Prost  Øystein 
Magelssen og kantorene Beate Strømme Fevang og 
Jørn Fevang. Fri entré.
Tangen kirke, kl. 18.00. Adventskonsert ved 
 Drammens Jerns musikkorps. Fri entrè. Kollekt til 
nytt orgel.
Kl. 19.00. Konsert med Drammens damekor.
Solister: Eva Landro og Kari Aske. Dir. og solist: Marit 
Sehl. Fri entré.

Mandag 13. desember, kl. 18.00. Julekonsert.
Rein Alexander og Martin Enger Holm. Bill. kr. 350,- 
inkl avgift via Billettservice og på Posten.
Usolgte bill. ved inng. 

Tirsdag 14. desember
Kl. 18.30. Konsert. Drammen Kulturskole. Fri entré. 
strømsø kirke kl. 19.00. The Carol service. Revd. 
Janet Heil. Fri entré.

Onsdag 15. desember
Kl 18.15. Konsert med Bragernes kirkes gutte-
kor. Solister fra koret. Sangpedagog  Marianne 
 Willumsen, Anders E. Dahl, orgel, Jørn  Fevang, dir. 
Fri entré.
st. Laurentius katolske kirke, kl. 21.00. 
Gregoriansk completorium. (kveldsbønn). 
Medlemmer av Bragernes Kantori.

fredag 17. desember, kl. 18.00. Stille Natt! Hellige 
Natt! Mariann Aas Hansen, Rune Larsen og Torstein 
Sødal. Musikere: Jon-Willy  Rydningen og Olav Torget. 
Bill. kr. 310,- eks. avgift,- via Billettservice, Posten, 
7-Eleven og Narvesen. Usolgte bill. ved inng. 

Lørdag 18. desember, kl. 13.00. Student konsert mot 
jul! Frida Fredrikke Waaler Wærvågen, cello, Andreas 
Harket, sang, Ole Andreas Fevang, orgel. Innsamling 
til Misjons alliansens prosjekter i Equador. Fri entré.

søndag 19. desember
Kl. 11.00. Høymesse 4. søndag i advent. Medlem-
mer av Bragernes kantori. Sokneprest Kristin Fæhn, 
 kantor Jørn Fevang.
Tangen kirke, kl. 18.00. Adventskonsert ved 
 Drammens Glassverks musikkorps m/gjester.. 
Kollekt til nytt orgel. Fri entré.
Kl. 19.00. Adventskonsert med Drammens Mannskor 
og Sylling sangkor, Buskerud storband og Drammen 
trekkspillklubb. Solister Lisa Schøne Johansen og 
Thor Inge Falch. Bill. kr. 200,- ved inng.
strømsgodset kirke, kl. 18.00. Julesangkveld.
Vi synger inn jul med velkjente julesanger og utvalgte 
tekster. Fri entré.

Mandag 20. desember, kl. 18.00. Advents konsert. 
Drammens Symfoniorkester og Sølvguttene.
Fredrik Otterstad, dir. 
Bill. kr. 230,- ved inng.

Tirsdag 21. desember, kl. 21.00. Med julen i våre 
hjerter. Herrer med høy C.  Cecilie  Schilling, sopran, 
Cecilie Rønning, sopran, Jan Kr.  Hverven, baryton, 
Knut H.  Sommerfeldt, fiolin, Ole Bolås, klavér.
Bill. kr. 200,- ved inng.

Torsdag 23. desember
Kl. 23.00. Julen synges inn! Midnattskonsert Lille 
julaften! Bragernes kirkes solistensemble.  Jorun 
Hermansen, Marianne Willumsen,  Ingeborg Soot, 
Beate Strømme Fevang, Vidar Hellkås, Einar 
 Skalstad, Kjartan Hverven, Birgitte Stærnes, fiolin, 
Jørn Fevang, dir., Anders E. Dahl, orgel.
Bill. kr. 200,- ved inng.
fjell kirke, kl. 23.00. Konsert lille julaften med 
 Andreas Harket, Aina Davidsen, Julie  Davidsen, 
 Galina Trintsoukova og Ivar Flaten. 

fredag 24. desember
Kl. 13.45. Julaftensgudstjeneste.
Jentekorets aspiranter. 
Kl. 15.00. Julaftensgudstjeneste. Guttekoret og 
 guttekorets aspiranter. Trompet. Sverre Moe, solist.
Kl. 16.15. Julaftensgudstjeneste. Jentekoret og 
 ungdomskoret. Trompet. Sverre Moe, solist.
Landfalløya kapell kl. 14.00. 
Julaftensgudstjeneste.

Adventsfestivalens små nisjer
Onsdager kl. 8.15. Morgenbønn.
Tirsdager kl. 12.00. Tirsdagskvarteret. Salmer, 
 lesning og orgelmusikk av J. S. Bach. 

14. desember kl. 11.00. Barnehageguds tjeneste.
15. desember kl. 11.00. Barnehagegudstjeneste 
Landfalløya kapell.
Tirsdag 21. desember kl. 18.00. Adventsguds tjeneste, 
Børresen skole.
Onsdag 22. desember kl. 9.00 Adventsguds tjeneste, 
Bragernes skole.

Kirken er åpen tirsdag – fredag kl. 12.00 – 13.00. 
 Adventsfestivalen forbeholder seg retten til end ringer 
i programmet. Det gjøres oppmerksom på at plas-
sene i alle kirkene er unummererte og at ikke alle 
plasser er like gunstige. Kirkene åpnes normalt ca. 
45 minutter før arrangementene starter.
Hen vendelser og spørsmål kan rettes til 
tlf. 32 98 91 00 eller 32 98 91 80. 
Bestilling på Posten der dette er angitt: 
815 33 133. 
www.billettservice.no
www.drammen.kirken.no/
bragernes 



Ved den idylliske landsbyen Great Totham – 
utenfor Maldon – i Grevskapet Essex på Eng-
lands østkyst ligger St. Peters Church, en liten 
1200-talls gotisk steinkirke.

 I snart 15 år har menighetene i Bragernes og 
St. Peter’s vært vennskapsmenigheter. Vennska-
pet kom i stand på lokale initiativ, men inn -
gåelsen av Porvoo-avtalen i 1996 satte det hele i 
en større sammenheng. Det har gjennom årene 
funnet sted mange besøk og utvekslinger av 
både prester, kor, konfirmanter og andre grup-
per, og sterke vennskapsbånd har blitt knyttet på 
mange plan.

Besøk i Great Totham

St. Peter’s church, Great Totham

Manuell klokkeringing før gudstjenesten

 Mange vil kanskje huske at Bragernes 17. 
mai-helgen i 2009 hadde hyggelig besøk av 
nåværende sokneprest i St. Peter’s Jonathan 
Pearce, Karin Mann og tre andre. I sommer 
mottok vi en gjeninvitasjon til  Harvest-festival, 
høsttakkefest. Den første helgen i oktober reiste 
sokneprest Kristin Fæhn sammen med tre 
fra Bragernes menighetsråd og fire  andre fra 
 menigheten. Vi ble godt tatt i mot, og  dagene 
bød på mange spennende opp levelser og utmer-
ket engelsk gjestfrihet. 

 

Et av flere høydepunkt var Barn Dance (Låve-
dans), arrangert på lørdagen som en tradisjonell 
del av festivalen og til inntekt for nytt tak på 
kirken. Dette var en meget inspirerende opplev-
else og kanskje vil noe lignende bli arrangert i 
Bragernes i fremtiden??
 Søndagen begynte med høsttakkeguds-
tjeneste i en nydelig pyntet St. Peter’s kirke. Flere 
av oss deltok på forskjellig vis og etterpå var det 
stor kirkekaffe. Vi ble tatt med til to nærliggende 
soknekirker som sokneprest Jonathan også har 
ansvar for: Little Totham og Goldanger. (Han har 
et imponerende program hver søndag morgen.) 
Samme kveld ble det også arrangert Songs of 
Praise (salmeguds tjeneste). Her hadde vertska-
pet plukket ut flest mulig melodier som også 
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Noen av gjestene fra Drammen fikk prøve de håndholdte 
klokkene

finnes i vår egen salmebok. Både til preludium 
og postludium ble det spilt Grieg på kirkens 
vakre orgel. Det lokale kirkekoret deltok også 
som forsangere. En gruppe damer fremførte 
dessuten kjente melodier med et håndholdt 
klokkespill, et meget interessant syn. 
 Mandag var det tid for avskjed og hjemreise, 
men før vi ble kjørt til flyplassen ble det tid til et 
besøk på gården til Karin Mann og ektemannen 

Julian. (Karin født Maudal, opp rinnelig dram-
menser og sentral person i vennskapsforholdet.)
 Det har vært meget givende å møte våre 
 engelske venner og igjen oppleve deres gjest-
frihet, og meget inspirerende å få se og delta 
i deres menighets liv som vi fikk inntrykk av 
var meget rikt og til stor betydning i lokal-
samfunnet. Vi er også fylt av stor respekt for 
prester og frivillige som daglig håndterer store 
utfordringer i en kirke som, selv om den er en 
statskirke, ikke er offentlig finansiert. Dette 
inne bærer at hver  menighet må skaffe midler til 
å finansiere både stab og eiendom. Frivillighet 
og frivilliges  engasjement blir en avgjørende 
kraft i enda større grad enn hos oss. 
 Nå er vi alle vel tilbake hjemme, fylt av gode 
minner og med styrket tro på det økumeniske 
arbeidet og vår kirkes og menig hets engasje-
ment i dette.

Morten Løberg Strand / Foto: Bjørg Evensen

Helgen 19.-20. februar 2011 arrangeres 
lysvåken i Bragernes kirke
Menighetens 11-åringer 
inviteres til å tilbringe noen 
spennende timer i kirken sin, 
fra lørdag kveld til søndag 
 morgen. Dette er en del av 
trosopp læringsreformen i Den norske kirke. Barna 
får ta del i et variert program med leker, aktivi teter, 
forberedelse av gudstjeneste, måltider og sosialt 
samvær. De overnatter i kirka, og på søndag spiser 
de frokost sammen før de deltar i familiemessen 
(gudstjenesten). Invitasjoner kommer i posten på 
nyåret. Ta gjerne kontakt, dersom du har spørsmål til 
arrangementet.

Ny løper i kirken!
I forrige nummer av dette bladet fortalte vi om 
behovet for å anskaffe ny løper til kirken, i anledning 
kommende års store begivenheter i byen og kirken.

Siden da har menighetsrådet mottatt en generøs 
gave fra Lychefondet på kr. 75.000,-, og dette har gitt 
en meget god start på innsamlingen. I tillegg har vi 
mottatt kr. 1000,- fra private givere. Tusen takk!

Men innsamlingen må fortsette. Målet er 120.000 
kroner, innen 1. april neste år! Vi er  derfor svært 
takknemlige for bidrag til denne godt synlige delen 
av kirkens inventar (konto nr. 2220 14 83690). Merk 
giroen ”Ny løper”.

Kristin Fæhn, sokneprest

oppstart av ny samtalegruppe
I hele 2010 har menigheten hatt en velfungerende 
samtale gruppe som har bestått av 9 mennesker. I 
januar 2011 starter vi opp en NY samtalegruppe 
som får tittelen ”DER DU ER”. Dette fordi vi skal 
bruke en ressursbok med samme tittel. Boka, som er 
utgitt av Navigatørene er skrevet nettopp for bruk i 
samtalegrupper, og den både stiller spørsmål og tilbyr 
praktisk veiledning i hvordan vi kan leve ut troen – der 
hvor vi er. På hver samling tar vi for oss en tekst fra 
Bibelen.
 Tanken er at samtalegruppen, som er uten alders-
grense, skal møtes én gang hver måned. Samlingene 
holdes i peisestua i menighets huset torsdager fra 

kl. 18.30 – 20.00. Diakoniarbeider Chris Pender blir 
leder for gruppen. Det er tenkt at gruppen vil kunne 
tilby sine medlemmer et livsnært felleskap og en 
trygg møteplass hvor det går an å stille spørsmål og 
hente inspirasjon og lære av hverandre. Maks. antall 
deltakere er 12. Derfor ønskes det påmelding til Chris 
Pender enten på telefon 32 98 91 84 eller e-post til 
pender@drammen.kirken.no

oppstarten blir torsdag 13. januar 2011 og 
 gruppen vil ha 9 samlinger. Noe for deg?

CLP



Aldri før har så mye russisk kirkekunst vært samlet i Norge. 
En drammenser var gullsmed hos Katarina den store, og et 
av utstillingens høydepunkt er laget av han.

Gjenskinn fra 
det hellige
Utstillingen
Moskva og Kreml ble Russlands 
religiøse og politiske sentrum 
på 1100-tallet. Her hadde hoffet 
sine verksteder, og hit kom 
de dyktigste håndverkerne fra 
mange steder. Utstillingen på 
Nasjonal galleriet viser over 100 
verk. Det er ikoner, tekstiler 
og prakt gjenstander som har 
vært brukt i de keiserlige kate-
dralene. Om lag halvparten av 
gjenstandene har aldri vært vist 
utenfor Kreml-muséene.

ikoner og tekstiler
Ikonene var ment som et vindu 
til den hellige verden og skulle 
skinne som den. Derfor ble det 
brukt mye gull. Både malte, 
broderte og utskårne tekstiler 
er representert på utstillingen. 
Ikondekslene skulle beskytte 
ikonene mot støv, lys og skitt. 
Flere av dekslene er praktfulle 
med gull og edelstener.
Motivet på ikonene er Maria 

Guds mor, og noen er også 
knyttet til ortodoks teologi 
og russisk historie. Ulike 
typer drakter og tekstiler, 
brukt av de russiske geistlige 
på 1600- tallet, inngår også i 
samlingen. De er dekorert med 
billed- og perle broderier og 
laget av dyrebare stoffer.

drammenseren iver  Windfeldt 
Buch
Et av utstillingens høydepunk-
ter er en kalk for nattverdsvin 
laget av gullsmeden Iver Wind-
feldt Buch. Den er besatt med 
smykkestener og hele 4435 dia-
manter. Buch var fra Drammen, 
men reiste til St.  Petersburg 
som 20-åring i 1770. Han 
hadde hørt om alle de fantas-
tiske tingene som ble laget 
der. Han fikk en lærling stilling 
på et sølvverksted, men ble 
sendt på slottet for å levere et 
arbeid. Der ble han kjent med 
Katarina den store og ble etter 

hvert en av hennes favorittgull-
smeder. Han fikk blant annet 
gå i hennes private skattkam-
mer og velge edelstener til sine 
arbeider, og han fikk lage de 
mest eventyrlige ting.

Utstillingen ”Sakral kunst” på 
Nasjonalgalleriet i Oslo vil vare 
fram til 16. januar. Hvis du går 
inn på hjemmesiden deres kan 
du finne tidspunkt for guidede 
omvisninger.

www.nasjonalmuseet.no/no

Alle foto: Nasjonalmuséet

   Kjersti Wam

Ikon Ikondeksel Liturgisk duk Smykke

Nattverdskalk laget av Iver Windfeldt 
Buch fra Drammen

Bispelue

flott utstilling på Nasjonalgalleriet
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15.08.2010   HALVARD THOEN VEDÅ, 
ÅSSIDEN KIRKE

15.08.2010   SELMA JOSEFINE LINDGREN 
NATVIG

15.08.2010   PERNILLE TANDBERG 
 LOMSDALEN

15.08.2010   LOKE ANDRÉ HOLM LUNDGÅRD
15.08.2010  SILJE LANGELAND MOLDVÆR
22.08.2010  ANNA ØISTAD MOEN
22.08.2010  ERLEND PRØSCH-ODDEVALD
29.08.2010   ADA GUDDAL, FROGNER KIRKE, 

LIER
29.08.2010 JONAS KNUTSON STENSETH
05.09.2010 EIRIK TØNNE
05.09.2010 ALMA BERMINGRUD, 
 BAKKE KIRKE, ØVRE EIKER
05.09.2010 ALEXANDER THIELEMANN, ÅSSIDEN KIRKE
05.09.2010 ISABELLA BERG NILSEN ANDERSEN
12.09.2010 ANDRINE BAKKEN, VEGGLI KIRKE, ROLLAG
12.09.2010 NICOLINE KEI NÆSS HANSEN
12.09.2010 SELMA SKILDRUD
12.09.2010 GEORG BYGDÅS
19.09.2010 OLIVER GRAN HAUGEN, HAUG KIRKE, 
 HØNEFOSS
19.09.2010 SOPHIA KNUTSTAD GARSHOEL, 
 KONGSBERG KIRKE, KONGSBERG
19.09.2010 LEONORA SCHOUW-HANSEN, 
 STORETVEIT KIRKE, BERGEN
19.09.2010 STIAN STORLI
19.09.2010 MAIKEN HAGA WESTAD
19.09.2010 OSCAR MYROLD STUB
26.09.2010 SOFIE ENGESET, GULLAUG KIRKE, LIER
26.09.2010 EIVIND STØNJUM SOLBERG

26.09.2010 OLIVER TUNSET RAMSTAD, 
 RØYKEN KIRKE, RØYKEN
03.10.2010 ALVA-NEMINE ØSTEBY
10.10.2010 ANNA SANDNES-NILSSON
10.10.2010 SANDER JOHAN HOLM
10.10.2010 KAJA LIEN HOLE
10.10.2010 JONAS ERIKSEN LINDAAS
10.10.2010 FELICIA UNDERSRUD JOHANSSON
17.10.2010 ALFRED OLAUSSEN BERG
17.10.2010 VILDE WISLØFF SAMUELSEN
17.10.2010 JOHANNES LINFENG HONG
24.10.2010 LINNÉA BOMANN-LARSEN

ViGde

28.08.2010  MICHAELA MARIA HOLLANDSBJERG 
OG ÅGE BORLAUG

04.09.2010  LINN THERESE HOLST OG 
MARIUS TVEIT

11.09.2010 STINE SVEIA OG FREDRIK NILSEN
11.09.2010  ELIN TVEITEN OG RUNE WALSTAD 

AASERUD

Konserter i Bragernes kirke vinteren 2011
Tirsdag 1. februar kl. 19.00. Klaverkonsert ved stu-
denter fra Norges Musikkhøgskole. Musikk av Liszt, 
Brahms, Chopin og Bach.

Lørdag 5. februar kl. 13.00. Orgelhalvtime ved Ole 
Johannes Kosberg. Fri entré.

Lørdag 12. februar kl. 13.00. Orgelhalvtime ved 
Anders Hovind. Fri entré.

Lørdag 26. februar kl. 13.00. ”Bare Bach”- konsert 
ved Anne Stine Dahl, cello, og Anders Eidsten Dahl, 
orgel. Fri entré. 

VÅRe dÅPSBARN

13

Christmas Carol Service
Vi er takknemlig for det gode samarbeid  mellom Den 
norske kirke og Den anglikansk kirke St.  Edmunds 
church i Oslo. Årets Carol service holdes i strømsø 
kirke tirsdag 14. desember kl. 19.00 med påføl-
gende kirkekaffe i menighets huset. Alt foregår på 
engelsk og det er veldig  hyggelig å merke at flere 
nordmenn deltar og er med og synger kjente jule-
sanger og hører kjente tekster bli lest. The Revd. 
Canon Janet Heil  forretter. 
Alle er velkommen!

Arr. Drammen Ladies Guild.
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Biskop Bimen besøkte Bragernes

Gudstjenesten den 24.10. ble direktesendt i NRK radio P1. 
Sokneprest Kristin Fæhn holdt dagens preken. Kirkens tre 
 kantorer medvirket. Jente koret og ungdomskoret sang. Det har 
 kommet flere positive reaksjoner etter gudstjenesten. Noe som 
vitner om den høye kvaliteten som preger gudstjenestene i 
Bragernes kirke.

BAM

Radiooverført gudstjeneste

Bragernes har hatt besøk av biskop Bimen fra Den koptiske kirke 
i Egypt. Sammen med to nære medarbeidere besøkte biskopen 
Norge fra 17.–24. september. Bragernes har en vennskaps relasjon 
med Den koptiske kirke i Egypt, og søndag den 19.9 var gjestene 
i Bragernes kirke, der biskop Bimen medvirket ved høy messen. 
Om kvelden var det fest i menighetshuset. Biskop Bimen fortalte 
om Den koptiske kirkens arbeid og forholdene i Egypt. Han takket 
for støtten og understreket betydningen av vennskap og kontakt 
med venner i Norge og andre land. Den koptiske kirke er en liten 
 minoritet i et overveiende muslimsk land. Bragernes menighet og 
andre   menigheter i Tunsberg har sammen med enkeltpersoner 
 bidratt med gaver som bl.a har muliggjort innkjøp av ny buss i Egypt.

BAM

Nå har også området utenfor Bragernes 
kirke fått en ansikts løftning. Plassen 
 foran kirken er belagt med brostein. Kirke-
trappen er reparert, bedre drenering er 
besørget og ny grus er lagt på innfarts-
veiene. Nå fremstår området rundt kirken 
like staselig som den  nettopp ferdig 
rehabili terte kirkebygningen.

BAM

Brostein foran kirken

Foto denne siden: 
Bent A. Møller

KIRKEPOSTEN
Kirkeposten, Bragernes menighetsblad, 
Kirkegt. 7, 3016 Drammen
Bankgirokonto: 2220.14.83690
redaksjon: Bjørg Evensen, Bent A. Møller,
Kjersti Wam og Kristin Briseid 
annonser: Hanna Moen
korrektur: Bjørg Haugseth, Bjørg Evensen og
Bent A. Møller
layout: Prograph AS
Trykk: 
Finansiering: Frivillig kontingent
Trykk: Grøset tm



 

Velkommen til  kirke!
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 

Torsdag 2. desember 
Kl. 18.00. Adventgudstjeneste. Drammen Rotary. Prost 
Øystein Magelssen. Bragernes kirkes jentekor. Åpen for alle

Søndag 5. desember, 2. søndag i advent
Kl. 11.00. Høymesse der konfirmantene deltar. Dåp og natt
verd. Kapellan Per Erik Brodal og kantor Anders E. Dahl

Søndag 12. desember, 3. søndag i advent
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein 
 Magelssen og kantor Beate Strømme Fevang

Kl.17.00. Lysmesse for hele familien. Jenteaspirantkoret 
og gutteaspirantkoret. Kantorene Jørn Fevang og Beate 
Strømme Fevang. Prost Øystein Magelssen

Søndag 19. desember, 4. søndag i advent 
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn og kantor Anders E. Dahl

Torsdag 24. desember, Julaften
Kl. 13.45. Julaftensgudstjeneste. Jenteaspirantkoret. Prost 
Øystein Magelssen
Kl. 15.00. Julaftensgudstjeneste. Guttekoret, Sverre Moe. 
Sokneprest Kristin Fæhn
Kl. 16.15. Julaftensgudstjeneste. Jentekoret og Ungdoms
koret, Sverre Moe. Kapellan Per Erik Brodal

Kl. 14.00. Julaftensgudstjeneste i Landfalløya kapell. 
 Kapellan Per Erik Brodal

Lørdag 25. desember, Juledag
Kl. 11.00. Høytidsmesse. Nattverd. Menighetens  ansatte. 
Bragernes kantori og Unnur Wilhelmsen.

Søndag 26. desember, 2. juledag
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein 
 Magelssen og kantor Beate Strømme Fevang

Fredag 31. desember, Nyttårsaften
Kl. 23.15. Midnattsgudstjeneste. Kapellan Per Erik  Brodal 
og kantor Anders E. Dahl

Lørdag 1. januar, Jesu navnedag
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Seniorprest Else Liv 
Faye og kantor Bodil Viken

Søndag 2. januar, Helligtrekongersdag
Kl. 11.00. Familiegudstjeneste. Dåp. Kapellan Per Erik 
 Brodal og kantor Anders E. Dahl. Juletrefest i menighets
huset rett etter gudstjenesten (kl.12.15)

Landfalløya kapell kl.1100. Høymesse. 
Sokneprest Kristin Fæhn

Søndag 9. januar, 1.s.e. Kristi åpenbaringsdag
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest  
Kristin Fæhn    

Søndag 16. januar, 2.s.e. Kristi åpenbaringsdag
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein 
 Magelssen    

Kl. 20.00. Kveldsgudstjeneste. Økumenisk bønneuke. Prost 
Øystein Magelssen

Søndag 23. januar, 3.s.e. Kristi åpenbaringsdag
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per Erik 
Brodal

Søndag 30. januar, 4.s.e. Kristi åpenbaringsdag
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn

Søndag 6. februar, 5.s.e. Kristi åpenbaringsdag/ 
Kyndelsmesse
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Prost Øystein 
 Magelssen. Kirkekaffe i Frimurerlosjen

Landfalløya kapell kl. 19.00. Kveldsmesse ved kapellan 
Per Erik Brodal

Søndag 13. februar, Vingårdssøndagen
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest Kristin 
Fæhn

Søndag 20. februar, Såmannssøndagen/Bibeldagen
Kl. 11.00. Familiemesse. Dåp og nattverd. Kapellan Per 
Erik Brodal og sokneprest Kristin Fæhn. Bragernes kirkes 
 Jenteaspirantkor. Kantorene Beate Strømme Fevang og
Jørn Fevang

Kl. 20.00. Kveldsmesse/Tomasmesse. Kapellan Per Erik 
 Brodal og sokneprest Kristin Fæhn

Søndag 27. februar, Kristi forklarelsesdag
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd. Sokneprest  Kristin 
Fæhn. Besøk av et engelsk guttekor fra Norwich 

Fredag 4. mars, Kvinnenes intern. bønnedag 
Kl. 19.00. Samling i Landfalløya kapell.
Sokneprest Kristin Fæhn

Søndag 6. mars, Fastelavnssøndag
Kl. 11.00. Høymesse. Dåp og nattverd.
Sokneprest Kristin Fæhn

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


